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رؤية
تتجاوز الحدود

فــي عــام  2007انبثقــت فكــرة مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،لتكــون رافــداً

معرفيــاً لألفــراد والمجتمعــات ،آخــذة زمــام المبــادرة فــي تأســيس كيــان يعمــل علــى اســتنهاض

األجيــال القادمــة لتحمــل شــعلة اإلبــداع عبــر تمكينهــا من ابتكار حلول مســتدامة تبنــي المجتمعات
العربيــة علــى أســس المعرفــة والعلــم ،وذلــك عبــر احتضــان مشــروعات ومبــادرات تســمو بالشــباب

وترتقــي بمعارفهــم ،وتخــدم الــدول فــي مســاعيها نحــو التطــور واالزدهــار.

الخلقــة لرجــل المبــادرات
وقــد توالــت إنجــازات المؤسســة ومشــروعاتها ،منطلقــة مــن الرؤيــة َّ
األول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس

الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،الــذي يؤكــد دومــاً أن إنجــازات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
عظيمــة ،ومســيرة التطويــر والتميــز فيهــا ال تتوقــف .مــن هنــا كان ال بــد أن تكــون تطلعــات

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ال تتوقــف عنــد حــدود ،وال تنتهــي بتحقيــق نجــاح
مهمــا كان حجمــه ومقــدار تأثيــره.

إن حجــم التطلعــات التــي ترنــو إليهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقيادتنــا الرشــيدة يلقــي على

عاتقنــا مســؤولية أكبــر وأعظــم ،وجهــوداً مضاعفــة للوصــول إلــى أهدافنــا وتحقيــق رؤيتنــا ،مــن
خــال جميــع المبــادرات المنبثقــة عــن المؤسســة ،وخاصــة تلــك التــي تتجــاوز الحــدود وتســتهدف

المجتمعــات والــدول ،وهــذا مــا بــزغ عنــه ذلك التعــاون البنَّ اء مع البرنامج اإلنمائــي لألمم المتحدة،
الــذي أثمــر تقريــر المعرفــة العالمــي ،بــكل تفاصيلــه ومعاييــره الدقيقــة ومصداقيتــه التــي دمغــت
باعتــراف أممــي ليكــون مرجعــاً عالميــاً للباحثيــن والــدول فــي وضــع سياســات التطويــر والتنميــة.
هــذا فضـ ًـا عــن المبــادرات العالميــة األخــرى كتحــدي األميــة الــذي يســتهدف ثالثيــن مليــون أمـ ٍّـي
فــي الوطــن العربــي لتزويدهــم بالمعــارف ونقلهــم مــن ظلمــات األميــة إلــى نــور العلــم ،فيكونــوا
أدوات بنــاء لمجتمعاتهــم ،يســهمون بفاعليــة فــي مســيرة التطويــر واالزدهــار.

رئيس المؤسسة
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عام حافل باإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــازات المعرفية
مــع تتويــج مؤسســة محمــد بــن راشــد آل

بعيــن تستشــرف مــن
إلــى العــام المقبــل
ٍ
تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة جــذوة اإلصــرار

مــا حققتــه مؤسســة محمــد بــن راشــد آل

البنَّ ــاءة ،تطــوي صفحــة مشــرقة مــن صفحات

فــي ســبيل تحقيــق أهــداف مؤسســة

عالميــة أضحــت معاييــر دوليــة تمثــل مرجعيــة

مكتوم للمعرفة للعام  2018بقمة المعرفة
فــي دورتهــا الخامســة؛ بفعالياتهــا وجلســاتها

عــام حافــل باإلنجــازات المعرفيــة ،طافــت من

خاللهــا المؤسســة بمبادراتهــا ومشــروعاتها

بقاعــاً متعــددة مــن العالــم ،وهــا هــي تضــع
بيــن دفتــي هــذا الكتــاب خالصــة عــام كامــل

كانــت «المعرفــة» عنوانــه األبــرز.

والــدأب للتطــور المســتمر ،والعمــل البنّ ــاء

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،
التــي أخــذت علــى نفســها أن ترتقــي

بالمعرفــة باعتبارهــا رأس المــال الحقيقــي

الــذي يضمــن للبشــرية الســعادة والنمــاء
المســتمر.

ومــع اســتمرار النجاحــات واإلنجــازات

لقــد مضــى العــام  2018وقــد وضعــت

تحــت المبــادرات الســامية والعالميــة

معرفيــة طالــت أيامــه وشــهوره بمبادراتهــا

الناتجــة عــن هــذا الصــرح الشــامخ المنــدرج

لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل

مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،وبتوجيهــات
رئيــس المؤسســة ســمو الشــيخ أحمــد بــن

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،فإننــا نتطلــع

المؤسســة بصماتهــا المشــرقة فــي حقــول

اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي نتــج عنهــا

مكتــوم للمعرفــة مــن تقاريــر ومؤشــرات
مهمــة للــدول وأصحــاب القــرار واألكاديمييــن

المتخصصيــن فــي التنميــة البشــرية ،لتكــون
مرتكــزاً يعـ َّـول عليــه فــي مشــروعات التطويــر

والتنميــة ،وبذلــك أضحــت المؤسســة بذلــك

مرجعــاً للنهــوض بالمســتويات الفكريــة
والمعرفيــة ،وحافــزاً للرقــي باإلنســان فــي
جميــع مبادراتهــا وتطلعاتهــا.

ســطرت فــي صفحــات
ِّ
وفعالياتهــا التــي

هــذا الكتــاب ،ومــع ذلــك فإننــا نتطلــع أن

يكــون العــام  2019أثــرى وأغنــى؛ كــي
تكــون نجاحاتنــا وإنجازاتنــا فــي تصاعــد دائــم

ورقــي مســتمر ،يتــاءم مــع مركزيــة دولــة
ٍّ

جمال بن حويرب
المدير التنفيذي

على الشباب أن يتزودوا بالعلم والمعرفة ألنهما
السالح الوحيد والدائم والقوي في هذه الحياة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

٠١

الفصل األول

تقدير عالمي

كان العــام  2015قــد َّ
مثــل تطـ ُّـو ًرا جديـ ًـدا فــي شــراكة مؤسســة محمــد بــن

راشــد آل مكتــوم للمعرفــة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،وذلــك

مــن خــال إطــاق «مؤشــر المعرفــة العربــي» ،الــذي
رصــد
ِ
هــدف إلــى
َ

ـاة
ـنوي مــع مراعـ ِ
خصوصيــات
ـكل سـ ٍّ
َّ
ـي بشـ ٍ
واقـ ِـع المعرفـ ِـة فــي الوطـ ِـن العربـ ِّ
المنطقـ ِـة
ـدف
العربيــة ،وفــي عــام  2016جــاء «مؤشــر القــراءة العربــي» بهـ ِ
َّ

ـراءة فــي العالــم العربــي ،وإيجـ ِ
َر ْصـ ِـد واقـ ِـع القـ ِ
ـاء
ـهم فــي إحيـ ِ
ـول تسـ ُ
ـاد حلـ ٍ
القــراءة بمجتمعاتِ نــا العربيــة .مــن هنــا انطلقــت المؤسســة فــي
ِ
ثقافــة
ِ
ترســيخ مركزيتهــا لتكــون مرجعــاً عالميــاً موثوقــاً أمميــاً فــي مشــروعاتها

المعرفيــة ،ومــن هنــا فــإن تلــك الشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي قــد تُ ِّوجــت فــي العــام  ،2018وذلــك بــأن حــازت المؤسســة ،بتلــك

الجهــود والمبــادرات ،اعترافــاً عالميــاً بمــدى مــا حققتــه المؤسســة مــن
نجاحــات وإنجــازات ُدمغــت باعتــراف أممــي وعالمــي.

وقــد تمثــل هــذا التقديــر العالمــي فــي حصــول المؤسســة علــى لقــب
«شــريك معرفــي» لألمــم المتحــدة ،ونيلهــا نظــام الجودة العالمــي «آيزو».

حصاد المعرفة
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شريك معرفي لألمم المتحدة
كــرم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي

الشامســي ،نائــب المندوبــة الدائمــة لدولــة

راشــد آل مكتــوم للمعرفــة بصفتهــا «شــريكاً

المتحــدة ،وســعادة مــراد وهبــة ،األميــن

التابــع لألمــم المتحــدة ،مؤسســة محمــد بــن

اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــدى األمــم

معرفيــاً » للبرنامــج ،فــي  17ســبتمبر ،2018

العــام المســاعد لألمــم المتحــدة والمديــر

المتحــدة ،وبمناســبة مــرور  10ســنوات

وقــد جــاء تكريــم مؤسســة محمــد بــن راشــد

وذلــك علــى هامــش الجمعيــة العامــة لألمــم

اإلقليمــي لمكتــب الــدول العربيــة.

علــى الشــراكة الوطيــدة بيــن الطرفيــن

آل مكتــوم للمعرفــة ،كأول تكريــم مــن

والتــي أثمــرت مشــاريع معرفيــة رائــدة علــى

األمــم المتحــدة لمؤسســة معرفيــة عربيــة،

مســتوى المنطقــة العربيــة والعالــم.

وخاصــة بعــد العديــد مــن المبــادرات العالميــة

وتـ ّـم التكريــم بحضــور كل مــن ســعادة جمــال

للمؤسســة بالتعــاون والشــراكة مــع برنامــج

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،نيابــة

أبرزهــا «مؤشــر المعرفــة العالمــي» األول

بــن حويــرب ،المديــر التنفيــذي لمؤسســة

األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،والتــي كان

عــن ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد

مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم ،والــذي

تــم إطــاق نتائجــه خــال فعاليــات قمــة
ّ

آل مكتــوم ،رئيــس المؤسســة ،وســعادة

المعرفــة  ،2017وتضمــن نتائــج  131دولــة

أخيــم شــتاينر ،مديــر برنامــج األمــم المتحــدة

علــى مســتوى العالــم.

اإلنمائــي ،إلــى جانــب ســعادة ســعود
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سنوات
شراكة معرفية أممية
حصاد
المعرفة
2018

1

الفصل األول
تقدير عالمي

للعــام  :2009نحــو تواصــل معرفــي منتــج»

العوامــل المحفــزة و/أو المعيقــة للمعرفــة

فــي البيئــة العربيــة ،ومــدى التطــور فــي

مجــاالت التعليــم واالتصــال والمعلومــات

والبحــث العلمــي واإلبــداع .مشــيراً إلــى

اتســاع مفهــوم «المعرفــة» المعتمــد
فــي التقريــر علــى كونهــا شــاملة لمجمــل

المخــزون المعرفــي العلمــي والثقافــي
والحضــاري للعالــم العربــي ،وبالتالــي ناظمــاً

رئيســاً لمجمــل النشــاطات اإلنســانية الراميــة
إلــى توســيع خيــارات وفــرص تقــدم اإلنســان

العربــي وتحقيــق حريتــه وعيشــه الكريــم،

وبذلــك تصبــح المعرفــة – اكتســاباً وإنتاجــاً

وتوطينــاً وتوظيفــاً – أداة وغايــة للمجتمــع

ككل يجــب أن تصــل إلــى جميــع شــرائحه علــى

تأسيس صرح البناء

قــدر المســاواة وبالنســبة لجميــع المجــاالت

شــهد العــام  2008وضــع حجــر األســاس

المعرفيــة بمــا فــي ذلــك العلميــة والفنيــة

للشــراكة المعرفيــة البنّ ــاءة بيــن مؤسســة

والثقافيــة والتراثيــة.

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة

ضمــن هــذا المنظــور ،ناقش التقرير المالمح

وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،وكان

العامــة والمكونــات الرئيســة لمجتمــع

ذلــك التعــاون مبنيــاً علــى اتحــاد األهــداف

واقتصــاد المعرفــة ،عالوة على رصد وتحليل

ثقافيــة
خلــق حالــة
التــي ترنــو إلــى
عربيــة
َّ
َّ
ِ
تُ عنــى بالمعرفــة وأبحاثهــا ،والتعمــق فــي

تطــور أوضاعهــا فــي المنطقــة العربيــة فــي
الســنوات األخيــرة،
محــاوال التعــرف علــى
ً

واقــع المعرفــة بعالمنــا العربــي ،ومــدى

مــدى الفجــوة التــي تفصــل المنطقــة عــن

إســهام األجيــال الجديــدة فــي عمليــات إنتــاج

العالــم المتقــدم وبعــض الــدول الناميــة التــي

ونشــر وتوطيــن المعرفــة.

أحــرزت تقدمــاً فــي مجــال إنتــاج وتوظيــف

فقــد ناقــش «تقريــر المعرفــة العربــي

المعرفــة تنمويــاً .وإضافــة إلــى رصــد التطــور
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الحاصــل خــال الســنوات األخيــرة فــي العالــم
العربــي فــي هــذا المجــال وتبيــان العديــد

مــن أوجــه القصــور فــي مجــاالت المعرفــة

الرئيســة ،بمــا فــي ذلــك التعليــم واالتصــاالت

والمعلومــات والبحــث العلمــي واإلبــداع،
ناقــش التقريــر البيئــة العامــة فــي المنطقــة

نخبــة مــن المفكريــن والحكمــاء مــن المنطقــة
العربيــة الذيــن قامــوا بتوجيــه عمليــة إعــداد

التقريــر ،بــدءاً بإقــرار خطوطــه العريضــة

ووجهاتــه الرئيســة ومنهجيــات البحــث فيــه،
وصــوال إلــى إقــرار نصــه النهائــي.
ً

العربيــة مــع التركيــز علــى الحريــات كمطلــب
أســاس إلقامــة مجتمــع المعرفــة.

وانتهــى التقريــر إلــى تقديــم مقترحــات

ومبــادرات عامــة ألســس وآليــات التحــرك
اإليجابــي نحــو إقامــة مجتمــع واقتصــاد
المعرفــة فــي المنطقــة العربية .وبلور التقرير
هــذه المقترحــات فــي شــكل برنامــج عملــي

وقابــل للتطبيــق لتجســير فجــوة المعرفــة
بيــن العالــم العربــي والعالــم الخارجــي مــن
جهــة ،وبيــن الــدول العربيــة مــن جهــة أخــرى،
للحــاق باقتصــاد ومجتمــع المعرفــة المطــرد
التقــدم فــي العالــم.

ينبــع هــذا التقريــر مــن المنطقــة العربيــة
وهــو موجــه إليهــا ،فقــد تشــكل فريــق

التقريــر للعــام  2009مــن عــدد مــن الباحثيــن
والمفكريــن مــن المنطقــة العربيــة الذيــن
أعــدوا مجموعــة مــن األوراق المرجعيــة
التــي اســتعان بهــا فريــق مركــزي مميــز مــن

المتخصصيــن فــي المنطقــة العربيــة فــي

صياغــة محتــواه .وعمــل هــذا الفريــق تحــت
مظلــة وإشــراف مجلــس استشــاري ضــم

إعداد جيل المعرفة

اســتكماال لمســيرة الشــراكة بيــن مؤسســة
ً

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
والمكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة فــي

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،فــي دعــم
الجهــود العربيــة والعالميــة لبنــاء مجتمــع

حصاد
المعرفة
2018

1

الفصل األول
تقدير عالمي

واقتصــاد المعرفــة ،جــاء تقريــر المعرفــة

وجاهزيتــه لولــوج مجتمــع المعرفــة العديــد

واحــدة مــن أهــم القضايــا فــي هــذه العمليــة،

حــال توافــرت اإلرادة الحقيقيــة للتقــدم نحــو

العربــي للعــام  ،2011-2010ليتعامــل مــع

مــن الثغــرات التــي يجــب التعامــل معهــا فــي

والمتمثلــة فــي إعــداد األجيــال الناشــئة

بنــاء مجتمــع المعرفــة.

لمجتمــع المعرفــة.

شــاملة عــن وضــع الشــباب العربــي وقدراتــه

وفاعليتــه المعرفيــة والثقافيــة واالقتصادية
والمجتمعيــة ،والبيئــات التمكينيــة المتاحــة،

وتميــز التقريــر بانتهاجــه أســلوب الدراســات
المســحية الميدانيــة التــي أنجــزت فــي عــدد
مــن الــدول العربيــة ،للتعامــل عــن قــرب مــع

اســتند التقريــر الثانــي ،الــذي جــاء تحــت عنــوان

واقــع الشــباب العربــي ودراســته ،وال ســيما

«إعــداد األجيــال الناشــئة لمجتمــع المعرفــة»

مــا يتعلــق بمقدرتــه علــى التفاعل المنتج في

علــى مــا أســس لــه تقريــر المعرفــة العربــي

عمليــات إقامــة مجتمــع المعرفــة ،واســتقراء

األول  ،2009واعتمــد بشــكل كبيــر علــى

آراء الشــباب حــول أهــم الموضوعــات

إحــدى أهــم التوصيــات المتمثلــة فــي بنــاء

والممارســات والتصــورات المتعلقــة بالبيئــة

«القــدرة الضروريــة» مــن رأس المــال البشــري

التمكينيــة المحيطــة بهــم.

المؤهــل والقــادر معرفيــاً علــى قيــادة

لقــد أبــرزت تلــك الجــوالت والبحــوث

عمليــات بنــاء مجتمــع واقتصــاد المعرفــة.

الميدانيــة ضــرورة التحــرك الفــوري للتعامــل

وقــد انتقــل التقريــر فــي ذلــك العــام واضعــاً

مــع عــدد مهــم مــن القضايــا التــي تزامنت مع

المســؤولين وصنــاع القــرار فــي لــب عمليــات

مــرور المنطقــة العربيــة فــي مرحلــة انتقاليــة

بنــاء مجتمــع المعرفــة ،مــن خــال التعامــل

تحمــل فــي طياتهــا تحديــات تنمويــة شــتى،

مــع عمليــات إعــداد اإلنســان العربــي ،بمــا

وال ســيما تلــك المتعلقــة بالمعرفــة ،وهــي

يعــزز فــرص مشــاركته الفاعلــة فــي بنــاء
مجتمــع المعرفــة المأمــول ،ثــم فــي توظيــف

شباب المعرفة

المكتســبات فــي خدمــة غايــات التنميــة

كان الشــباب هــو العنــوان األبــرز لتقريــر

اإلنســانية المســتدامة.

ورأى واضعــو التقريــر أن تأهيــل النــشء

المعرفــة الثالــث  ،2014الــذي جــاء تحــت

متكاملــة مــن المهــارات المتماشــية مــع

قضيــة «الدمــج الفاعــل للشــباب العربــي فــي

شــعار «الشــباب وتوطيــن المعرفــة» ،رافعــاً

لمجتمــع المعرفــة يســتلزم تزويده بمنظومة

عمليــات نقــل وتوطيــن المعرفــة» ،التــي رأى

متطلبــات العصــر ،بمــا فيهــا المهــارات

معــدو التقريــر أنهــا قضيــة حيــاة ومســتقبل.

المعرفيــة والوجدانيــة واالجتماعيــة .وقــد

مــن هنــا قــدم التقريــر نظــرة إقليميــة

أظهــرت النتائــج الميدانيــة أوضــاع النــشء
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والدة المؤشر

شــهد العــام  2015نقلــة نوعيــة فــي التعــاون
المشــترك بيــن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل

مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج األمــم المتحــدة

مرحلــة تقــدم فرصــة لالســتثمار فــي التغييــر

اإلنمائــي ،بإطــاق مؤشــر المعرفــة العربــي

الشــبابية المتصاعــدة مــن طاقــات ورغبــة

للباحثيــن وصانعــي السياســات فــي العالــم

نحــو األفضــل ،باســتثمار مــا تختزنــه القــوى
عارمــة فــي التقــدم نحــو األفضــل،
وصــوال
ً
إلــى تحقيــق التنميــة اإلنســانية المســتدامة
ورفــاه اإلنســان العربــي.

 ،2015الــذي تبــرز أهميتــه فــي مــد يــد العــون
العربــي وســد فــراغ العجــز فــي البيانــات

والمعلومــات الدوريــة
والمحدثــة عــن
َّ

ســياقات المعرفــة والتنميــة فــي المنطقــة

العربيــة .وكان هــذا المؤشــر المعرفــي

النوعــي خطــوة مهمــة فــي اتجــاه معالجــة
هــذه الثغــرة وتمكيــن صانعــي السياســات

حصاد
المعرفة
2018

1

الفصل األول
تقدير عالمي

مــا يتيــح بــدوره لمختلــف المعنييــن فــي الدوائــر

والباحثيــن مــن إجــراء تحليــات واعيــة واتخــاذ

السياســية واألكاديميــة والبحثيــة والصناعيــة

قــرارات مســتنيرة.

واالقتصاديــة

وتبــرز أهميــة مؤشــر المعرفــة العربــي فــي

بنــاء

سياســات

مدروســة

ومدعمــة بالبيانــات والشــواهد العلميــة،

أنــه يســهم فــي إثــراء الرصيــد المعرفــي ذاتــه،

ورصــد أي تقــدم أو تراجــع فــي القطاعــات

ويعمــل علــى تعزيــز المعرفــة علــى الصعيــد

الســتة التــي اعتمدهــا مؤشــر المعرفــة العربــي،

اإلقليمــي ،بمــا يحقــق مكاســب تنمويــة

وهــي :التعليــم مــا قبــل الجامعــي ،والتعليــم

هامــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالقــدرة علــى

العالــي ،والتعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي،

التوجه نحو هدف إرساء مجتمعات المعرفة

وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والبحــث

وتطويــر اقتصاداتهــا فــي المنطقــة العربيــة؛

والتطويــر واالبتــكار ،واالقتصــاد.

فهــو يســاعد مســتخدميه والمعتمديــن
علــى معطياتــه فــي اتخــاذ القــرارات الصائبــة

وقد توج المشروع في هذا العام

المعتمــدة علــى أســس علميــة ،بمــا يوفــر

بإصدارين متميزين:

لهــم أساســاً قويــاً لعمليــات صنــع القــرار

مؤشران في عام

لتطويــر اســتراتيجيات وسياســات عامــة

لــم يغــب عــن فكــر مؤسســة محمد بن راشــد آل

فعالــة تحقــق التنمية الشــاملة والمســتدامة

مكتــوم للمعرفــة فــي شــراكتها االســتراتيجية

فــي البلــدان العربيــة.

مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ضــرورة
النهــوض والتطويــر بالمشــروعات المنبثقــة عــن

ذلــك التعــاون ،بمــا يلبــي التطلعــات المشــتركة
نحــو تحقيــق األهــداف المرجــوة والوصــول إلــى

تقاريــر عالميــة تكــون مرجعــ ًا علميــ ًا وأكاديميــ ًا
وعمليـ ًا ألصحــاب العالقــة .ومــن هــذا المنطلق

انتقــل مشــروع المعرفــة فــي العــام  2016مــن
مرحلة الدراســات الســاعية إلى اســتقراء الوضع

المعرفــي فــي المنطقــة العربيــة ،بالتحليــل
والتأســيس النظرييــن ،إلــى مرحلــة الرصــد
الفعلــي والكمــي للمشــهد المعرفــي ،وهــذا
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األول هــو نســخة  2016مــن مؤشــر المعرفــة

والتنميــة لمواكبــة التطــور المســتمر فــي

عالمنــا اليــوم ،يركــز مؤشــر القــراءة علــى
أهميــة القــراءة كأداة الحيــاة اليوميــة فــي
المجتمــع المعاصــر ،باعتبارهــا أداة المعرفــة

األولــى ،والســبيل األوثــق لتطويــر قــدرات

الفــرد ومهاراتــه ،ودعــم جهــود االبتــكار
واإلبــداع والتطويــر .وكان ذلــك تأسيســاً علــى

المنهــج الــذي خطــه صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رعــاه اللــه ،فــي

مبادراتــه المؤثــرة للنهــوض بالمعرفــة العربيــة،
مــن خــال مشــروع «تحــدي القــراءة العربــي»
الــذي أضحــى عالمــة معرفيــة فارقــة ومبتكرة

علــى مســتوى العالــم أجمــع نحــو العالميــة.

العربــي ،التــي تتضمــن مراجعــة موضوعيــة

وعلميــة منهجيــة لمؤشــر عــام  ،2015مع بعض
التعديــات فــي بنيــة المؤشــر ومــا يشــمله مــن
متغيــرات ،بهــدف الوصــول إلــى مؤشــرات أكثــر

قــدرة علــى قيــاس المشــهد المعرفــي بمختلــف

تفاصيلــه وأبعــاده فــي المنطقــة العربيــة.

اإلصــدار الثانــي :هــو مؤشــر القــراءة العربــي،

الــذي مثــل مبــادرة جديــدة مــن مشــروع

المعرفــة العربــي تســتند إلــى اســتبيان
إلكترونــي صخــم ،أجــراه المشــروع فــي ذلــك
العــام وشــارك فيــه أكثــر مــن  145ألفــاً مــن

مختلــف الــدول العربيــة .وفيمــا يركــز مؤشــر

المعرفــة علــى العالقــة الحيويــة بيــن المعرفــة

جــاء مؤشــر المعرفــة العالمــي  2017نقلــة

نوعيــة فــي الشــراكة االســتراتيجية بيــن
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

حصاد
المعرفة
2018

1

الفصل األول
تقدير عالمي

للمعرفــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي،

القطاعــات المتكاملــة هــي التعليــم بمختلــف

رأس المــال البشــري ،والثانــي تعبــر عنــه

النطــاق العالمــي ،حيــث عــرض هــذا التقريــر

والتكنولوجيــا واالقتصــاد وغيرهــا ،وهــذا مــن

مســتويات التنافســية وممكنــات العنصــر

لينقــل نشــاطه مــن النطــاق اإلقليمــي إلــى

إســقاطات الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى

مراحلــه ،والبحــث والتطويــر واالبتــكار

الســياق العالمــي إلعــداد مؤشــر المعرفــة،

البشــري ،الــذي يعمــل أساســاً فــي إنتــاج تلــك

شــأنه أن يكــرس نظــرة نســقية فــي التعامــل

لينتقــل بعدهــا لعــرض األســس المفاهيميــة

ـامال لبنية مؤشــر
التنافســية .فكان التقرير شـ ً

مــع المعرفــة تــؤدي إلــى مقاربــة أكثــر عمقــاً

والمنهجيــة العامــة واإلجــراءات اإلحصائيــة
التــي اســتندت إليهــا عمليــة بنــاء المؤشــر

فــي معالجــة الفجــوات المعرفيــة بيــن

المعرفــة العالمــي وأهــم ســماته المنهجيــة،

تكريــس التواصــل المعرفــي مــع التجــارب

ـاال ،كمــا
عنهــا مؤشــر المعرفــة العالمــي إجمـ ً

فــي تنظيــم اجتماعــات منتظمــة بيــن أعضــاء

إلــى تركيــزه علــى عــرض نتائــج الدراســات

والوصــف العــام ألهــم النتائــج التــي كشــف

القطاعــات وبداخلهــا.

بمختلــف تفريعاتــه ،تمهيــداً لعــرض مفصــل

الســابقة ،والمنهــج التشــاركي الــذي تجســد

لتركيبــة كل مؤشــر قطاعــي «محــاوره

ومتغيراتــه» .وقــد بلــغ عــدد الــدول التــي

تعــرض للنتائــج الخاصــة بــكل قطــاع ،إضافــة

الفريــق المشــرف علــى بنــاء المؤشــرات

شــملها هــذا التقريــر  131دولــة.

ويعنــى مؤشــر المعرفــة العالمــي بقيــاس

القطاعيــة لمناقشــة مختلــف الخيــارات

بمختلــف أبعــاد الحيــاة اإلنســانية المعاصــرة،

تشــاورية مــع خبــراء خارجييــن مــن منظمــات

التحليليــة المتعلقــة باإلشــكاليات أو القضايــا

ومناقشــتها.

وضمــان اتســاقها ،إلــى جانــب عقــد لقــاءات

المعرفــة كمفهــوم شــامل وثيــق الصلــة

إقليميــة ودوليــة فــي اختصاصــات متصلــة

وتكريــس ذلــك في ســياق مقارنــة مفاهيمية

مباشــرة بالقطاعــات.

ومنهجيــة متناســقة تتميــز بمــا يلــي:

وهكــذا

االســتناد إلــى رؤيــة فكريــة مبنيــة علــى

أدبيــات وتقاريــر أمميــة تؤكــد تــازم المعرفــة

تحولــت

المبــادئ

الفكريــة

والمفاهيميــة إلــى أداة عمليــة قابلــة

والتنميــة ،لتتحــول بمقتضاهــا المعادلــة

للتطبيــق والتفعيــل ،ليؤســس مؤشــر

مــن منظــور التنميــة القائمــة علــى المــوارد

المعرفــة العالمــي لربــط أكثــر موضوعيــة

الماديــة والطبيعيــة إلــى تنميــة ذكيــة قائمــة

بيــن مفهومــي المعرفــة بتعــدد أبعادهــا،

علــى المــوارد المعرفيــة ،وتصبــح المعرفــة

والتنميــة اإلنســانية المســتدامة بمفهومهــا

فــي إطــار ذلــك أســاس تحقيــق التنميــة

المعتمــد فــي برنامــج األمــم المتحــدة

الشــاملة والمســتدامة.

اإلنمائــي ،والــذي عبــرت عنــه أهــداف التنميــة

اعتمــاد المفهــوم الواســع للمعرفــة،

المســتدامة الــ 17لخطة التنمية المســتدامة

أن يتجلــى بأشــكال مختلفــة عبــر عــدد مــن

ـموال عــن التنميــة القائمــة علــى المعرفــة.
شـ ً

كمضمــون مركــب متعــدد األبعــاد ،يمكــن

لعــام  ،2030للمضــي قدمــاً برؤيــة فكرية أكثر

28

المعرفة والثورة الصناعية
الرابعة

مــن منطلــق مــا تأســس عليــه مؤشــر
المعرفــة منــذ انطالقتــه األولــى مــن األخــذ

بمبــدأ الدقــة والمهنيــة فــي مخرجاتــه ،جــاء
تقريــر «المعرفــة والثــورة الصناعيــة الرابعــة
– تحليــل نتائــج مؤشــر المعرفــة العالمــي

 »2017ليعــرض نتائــج الدراســات التحليليــة
التــي تناولــت مجمــل القضايــا المتعلقــة

بالقضايــا المعرفيــة التــي تحكــم العالــم فــي
ظــل ثورتــه الصناعيــة الرابعــة ،والتــي تقــوم

علــى محوريــن رئيســين :األول يتعلــق بكفــاءة

حصاد
المعرفة
2018

1

الفصل األول
تقدير عالمي

بمختلــف تفاصيلــه وأبعــاده المعقــدة علــى

مســتوى العالــم .وإن كانــت نتائــج المؤشــر
فــي نســخته الســابقة أوضحــت أن مقومــات

«مجتمــع المعرفــة» ترتكــز بشــكل أســاس
علــى الثــورات التــي شــهدها العالــم فــي

مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
وأن نجــاح أي دولــة بــات فــي مجاراتهــا لهــذه

الثــورات ،وال ســيما منهــا الثــورة الصناعيــة
الرابعــة؛ فــإن إصــدار العــام  2018ركَّ ــز علــى

أهميــة استشــراف مســتقبل المعرفــة،
مســتخدماً البيانــات كبيــرة الحجــم ،وآخذاً في

االعتبــار التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة
وتأثيراتهــا القويــة فــي القطاعــات المعرفيــة
المختلفــة.

مستقبل المعرفة

وبهــذا يتضــح جليــاً عظيــم الثمــار التــي

ومــع الوصــول إلــى العــام  ،2018يثبــت

أنتجهــا التحالــف االســتراتيجي والشــراكة

القليلــة ،بــل النــادرة ،التــي تســعى إلــى رســم

آل مكتــوم والبرنامــج اإلنمائــي لألمــم

مؤشــر المعرفــة العالمــي ،أنــه مــن المبادرات

الممتــدة بيــن مؤسســة محمــد بــن راشــد

مالمــح رؤيــة جديــدة ومبتكــرة لتحقيــق

المتحــدة ،ولذلــك فــإن تتويــج هــذا العــام

داخــل المنطقــة العربيــة وخارجهــا .متقدمــاً

احتفــاء بإنجــازات تجــاوزت الحــدود المحليــة

خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ،2030

 2018باالحتفــاء بتلــك الشــراكة هــو

إلــى األمــام ،وهــو يتجــاوز كل التحديــات التــي

واإلقليميــة لتعــم بخيرهــا وثمارهــا العالــم

واســتمراراً لنهج التطوير في إعداد المؤشــر،

المنبثقــة عــن هــذا التعــاون منهاجــاً ومرجعــاً

تعتــرض المنطقــة العربيــة منــذ ســنوات.

أجمــع ،حتــى أضحــت التقاريــر والمؤشــرات

تضمنــت نســخة هــذا العــام تحديثــاً ومراجعــة

عالميــاً ألصحــاب القــرار وصنــاع السياســات،

لكافــة البيانــات والمؤشــرات التــي تســمح

لألخــذ بمخرجاتــه فــي عمليــات التنميــة

بقيــاس المشــهد المعرفــي بشــكل أفضــل،

والتطويــر المســتمر.
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مرجعية عالمية

علــى توفيــر البيانــات وتحدثيهــا ســنوياً ،

مخرجــات مشــروع المعرفــة العالمــي

ومــن أمثلــة ذلــك تزايــد أعــداد الــدول فــي

األول إلــى األخيــر ،ولكــن الهــدف منهــا

 134فــي عــام  .2018كمــا قامــت العديــد

ليــس الهــدف منهــا ترتيــب الــدول مــن
عــرض تصــور موضوعــي لوضــع مجتمعــات
المعرفــة فــي جميــع دول العالــم ورصــد

الفجــوات والتجــارب الناجحــة التــي يمكــن
االعتمــاد عليهــا وتطبيقهــا علــى الــدول
كافــة .ولقــد نجــح مؤشــر المعرفــة فــي
لفــت االنتبــاه إلــى أهميــة توفــر البيانــات

علــى مســتوى دول العالــم .فالكثيــر مــن

المؤشــر مــن  131فــي عــام  2017إلــى

مــن الــدول بمناقشــة نتائــج المؤشــر

مثــل ســنغافورة وفنلنــدا واألردن ومصــر
والمغــرب واإلمــارات ،ومعالجــة التحديات
والعمــل علــى ردم الفجــوة المعرفيــة بهــا،

بــل تــم بنــاء اســتراتيجيات وطنيــة مبنيــة

علــى نتائــج مؤشــر المعرفــة العالمــي.

دول العالــم تواجــه مشــكلة فــي تصنيفهــا

الدولــي نتيجــة عــدم توافــر البيانــات .مــن
هنــا فقــد حرصــت الكثيــر مــن دول العالــم

حصاد
المعرفة
2018

1

الفصل األول
تقدير عالمي

نظام إدارة الجودة الدولي ISO 9001

المعاييــر والمتطلبــات الخاصــة بالمواصفــة،

المؤسســة فــي شــهر يوليــو 2018
حصلــت
َّ

علــى شــهادة المطابقــة للمواصفــة الدوليــة

مــن تحليــل لألطــراف المعنيــة وتحديــد

التــي
تعــد المحــور األساســي فــي ترســيخ
ُّ

وضــع أهــداف الجــودة ومتابعــة مســتويات

احتياجاتهــم وتوقعاتهــم مــن
المؤسســة ،ثـ َّـم
َّ

لنظــام إدارة الجــودة ،ISO 9001:2015
مبــادئ الجــودة فــي إدارة الخدمــات

تحقيقهــا .إلــى جانــب إعــداد سياســة الجــودة

وحــث العامليــن فــي
المؤسســة علــى
َّ

والبرامــج والمشــاريع ،والتفكيــر المبنــي

تطبيقهــا وااللتــزام بهــا ،إضافــة إلــى تحديــد

علــى المخاطــر لضمــان اســتمرارية األعمــال
المؤسســات ،وهــذا لــه األثــر اإليجابــي
فــي
َّ

وتقييــم المخاطــر واإلجــراءات الوقائيــة

فضــا عــن
والتصحيحيــة المرتبطــة بهــا،
ً

التوجهــات
فــي التحســين المســتمر لتحقيــق
ُّ

تدريــب الموظفيــن علــى تطبيــق أبعــاد

االســتراتيجية
للمؤسســة.
َّ

الجــودة والتميــز
المؤسســي ،ووضــع معاييــر
َّ

وجــاء حصــول
المؤسســة علــى شــهادة
َّ

عالميــة الختيــار المورديــن وتقييــم مســتوى

اآليــزو ،بعــد تضافــر الجهــود الداخليــة

جــودة أعمالهــم.

الحثيثــة لفريــق العمــل ،لتطبيــق كافــة
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الفصل األول
تقدير عالمي

٠2

الفصل الثاني

مبادرات
َّ
معرفية بناءة

منــذ إطالقهــا بمبــادرة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،فــي مايــو

2007م ،أبدعــت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة بإثــراء الســاحة
المعرفيــة بالعديــد مــن المبــادرات الرياديــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز مكانــة دبــي
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الخارطــة المعرفيــة .تهــدف المؤسســة

مــن خــال هــذه المبــادرات والمشــروعات إلــى تقويــة األجيــال المســتقبلية
وتمكينهــا مــن ابتــكار حلــول مســتدامة؛ لتيســير عمليــة المعرفــة والبحــث فــي
العالــم العربــي ،كمــا تتعهــد بتأســيس مجتمعــات قائمــة علــى المعرفــة ،مــن
خــال تمويــل المشــروعات البحثيــة واألنشــطة والمبــادرات؛ فهــي تدعــم األفــكار
واالبتــكار ،وفــي نفــس الوقــت تهتــم بركائزهــا األساســية التــي تتمثــل فــي التعليم
وريــادة األعمــال والبحــث والتطويــر.

وفــي هــذا اإلطــار كان العــام  2018نموذجــاً فريــداً فــي توســيع نطــاق هــذه
المبــادرات لتشــمل مســاحة جغرافيــة وبشــرية امتــدت إليها إســهامات المؤسســة

المعرفيــة ،ســواء علــى الســاحة األمميــة التــي اعترفــت ،كمــا ســبق ذكــره،
بالمؤسســة «شــريكاً معرفيــاً عالميــاً » لألمــم المتحــدة ،أو علــى نطــاق مشــروعات
المؤسســة الفريــدة التــي امتــدت علــى لتشــمل نطاقــات واســعة ،أبدعــت مــن
خاللهــا المؤسســة فــي ابتــكار أفــكار جديــدة تســعى لتنفيــذ المســاعي واألهــداف
التــي وضعتهــا نصــب عينيهــا ،لتحقــق مســتهدفات مؤسســة مبــادرات محمــد

بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة ،التــي انطلقــت لتجســد الرؤيــة الفريــدة لصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم في مجــال العمل اإلنســاني والتنموي

حصاد المعرفة

والمجتمعــي الهــادف إلــى تغييــر واقــع العالــم العربــي.

2018
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قمة المعرفة 2018
knowledgesummit.org

كان علــى قائمــة تلــك المبــادرات ،التــي توجــت

ســعت مــن خاللــه المؤسســة بالتعــاون

فــي دورتهــا الخامســة ،التــي نظمتهــا

ترجــع إليــه الــدول فــي مشــروعات التنميــة

مــع األمــم المتحــدة ليكــون معيــاراً عالميــاً

بهــا المؤسســة العــام « ،2018قمة المعرفة»

والتطويــر لديهــا ،والــذي أثبتــت مــن خاللــه

المؤسســة خــال يومــي  5و 6ديســمبر 2018

فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي تحــت شــعار

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تفوقهــا

حيــث شــهدت دورتهــا تلــك تطــورات بالغــة

اســتطاعت خــال عــام واحــد تحقيــق قفــزة

وتقدمها الملموس عن العام الســابق ،حيث

«الشــباب  ...ومســتقبل اقتصــاد المعرفــة».

نوعيــة لــم نعتدهــا مــن الــدول فــي مؤشــر

األهميــة عــن دوراتهــا الســابقة ،كان علــى

المعرفــة ،إذ ارتقــت ســتة مراكــز فــي مؤشــر

رأس هــذه االبتــكارات تكريــم الفائزيــن بالــدورة

المعرفــة العالمــي ،وجــاء ذلــك نتيجــة لعملهــا

األولــى لـ«تحــدي األميــة».

كمــا تابعــت «قمــة المعرفــة  »2018مــا بدأتــه

الحثيــث علــى تطويــر القطاعــات الســبعة

إعالنهــا الفائزيــن بـــ «جائــزة محمــد بــن راشــد آل

حســاب اآلخــر ،وهــي التعليــم العالــي؛ البحــث

بوتيــرة ثابتــة دون اإلخــال بواحــد منهــا علــى

مــن أنشــطتها التــي ترقــى بالمعرفــة مــن خــال

والمؤسســات
مكتــوم للمعرفــة» مــن األفــراد
َّ

والتطويــر واالبتــكار؛ تكنولوجيــا المعلومــات

ممــن ألهمــت
ّ
الرائــدة علــى مســتوى العالــمَّ ،

واالتصــاالت؛ االقتصــاد؛ البيئــات التمكينيــة؛

ُ
َ
المعرفيــة
إنجازاتُ هــم
البشــرية فــي شــتّ ى

التعليــم قبــل الجامعــي؛ التعليــم التقنــي

المجــاالت ،وأســهمت فــي تحقيــق رفاهيــة

والتدريــب المهنــي.

وفــي هــذا الفصــل نجــوب المحــاور األساســية

ورخــاء النــاس.

إضافــة إلــى ذلــك فإنه ال يخفى األثر التنموي

التــي ارتكــزت وركّ ــزت عليهــا القمــة فــي دورتهــا

الكبيــر لـــ «مؤشــر المعرفــة العالمــي» ،الــذي

الخامســة ،ومــا حققتــه مــن أهــداف وتطلعــات.
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مبادرات معرفية َّ
بنـاءة

6-5

أكثر من

100

ديسمبر

متحدث

65%

27

نسبة الشباب في العالم

15,000

وكانوا شعار قمة المعرفة

عدد الحضور شخصياً

جهة راعية

وعبر خاصية البث المباشر

5

45

قاعات

جلسة وورشة
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مبادرات معرفية َّ
بنـاءة

4

2014

عدد الفائزين

انطالق

لدورة 2018

الجائزة

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
knowledgeaward.org

أنشــئت «جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

نشــر المعرفــة اإلنســانية وتطويرهــا ،وإلهــام

محمد بن راشد آل مكتوم ،في عام ،2016

كل مــا يتعلّ ــق بمجــاالت
وتتضمــن فئاتهــا َّ
ّ

اآلخريــن ،وخلــق الســبل لتعزيــز المعرفــة،

للمعرفــة» بقــرار مــن صاحــب الســمو الشــيخ
قمــة المعرفة،
وقــد عــزَّ زت الجائــزة مــن زخــم َّ

المعرفــة والتنميــة واالبتــكار والريــادة

واإلبــداع ،إلــى جانــب تطويــر
المؤسســات
َّ

كمــا أســهمت فــي جــذب االهتمــام الدولــي

التعليميــة والبحــث العلمــي ،وتكنولوجيــا

لهــذه التظاهــرة المعرفيــة األولــى مــن

فضــا عــن الطباعــة والنشــر
االتصــاالت،
ً

نوعهــا فــي المنطقــة ،حيــث يتــم منــح

والتوثيــق الورقــي واإللكترونــي ،وغيرهــا مــن

جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
قمــة المعرفــة،
ّ
ســنوياً ضمــن فعاليــات َّ

المجــاالت.

وقــد شــهدت قمــة المعرفــة  2018إعــان

تكريمــاً لشــخصيات ومؤسســات عالميــة لهــا

الفائزيــن بـــ «جائــزة محمــد بــن راشــد آل

إســهامات واضحــة فــي مجــال إنتــاج ونشــر

ممــن ألهمــت إنجازاتُ هــم
مكتــوم للمعرفــة» َّ

المعرفــة.

15

عدد الفائزين

منذ انطالقتها عام 2014

1,000,000
دوالر

قيمة الجائزة

ُ
َ
المعرفيــة
البشــرية فــي شــتّ ى المجــاالت،

تبلــغ قيمــة الجائــزة مليــون دوالر أمريكــي،
ــح تكريمــاً لإلســهامات الفاعلــة فــي
تُ ْمنَ ُ

وأســهمت فــي تحقيــق رفاهيــة ورخــاء الناس.
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رواد المعرفة 2018
َّ
شــهدت «قمــة المعرفــة  ،»2018اإلعــان عــن الفائزيــن بجائــزة

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،وهــي :مؤسســة مجــدي

يعقــوب ألبحــاث القلــب ،ومعهــد التعليــم الدولــي  ،IIEوالمكتبــة

الرقميــة الســعودية ( ،)SDLومؤسســة أميرســي.
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مؤسسة مجدي يعقوب ألبحاث القلب

معهد التعليم الدولي IIE

َ
مؤسسة مجدي يعقوب ألبحاث
أنشئت
َّ

مجدي يعقوب ألبحاث القلب هي الهيئة

ُيعـ ُّـد معهــد التعليــم الدولــي ّأول مؤسسـ ٍـة

الجنســيات

مسجلة فــي مصر -عــام  2008مــن ِق َبل
َّ

مركز أسوان للقلب ،ومركز أسوان ألبحاث

العالــم ،حيــث
يضــم  18مكتبــاً وأكثــر مــن
ُّ

تعليمــي وقيــادي ،بمــا فــي ذلــك ،منحــة

المسؤولة عن اإلدارة االستراتيجية وإدارة

منظمة خيرية غير حكومية
َّ
القلب -وهي

القلب .كما تدار
مؤسسة مجدي يعقوب
َّ

كل من السير مجدي يعقوب ،والمرحوم
ٍّ

ألبحاث القلب من ِق َبل أحد أكثر مجالس

الدكتور أحمد زويل والسفير محمد شاكر.
تدير
مؤسسة مجدي يعقوب ألبحاث القلب
َّ

األمناء شهرة في مصر.

تعليميــة عالميــة غيــر ربحيــة علــى مســتوى

 700موظــف فــي جميــع أنحــاء العالــم.
إلــى تحســين المنــح الدراســية ،وبنــاء

الدفــاع األمريكيــة (،)Language Flagship

فمنــذ تأسيســه عــام  ،1919ســعى المعهــد

أحــد المشاريع االستثنائية ذات األهمية

وال ــه ــدف األس ــاس ــي الـ ــذي تــســعــى إلــيــه

الــذي يعتمد بالكامل على التبرعات وهو

ومركز دولــي
متخصص في جراحة القلب
ِّ

وقــت الخطــر .يشــترك معهــد التعليــم

الكبيرة لصحة ورفاهية الشعب المصري،

واألوعية الدموية والعالج والبحث.

مــشــروع مركز أس ــوان للقلب.
ومؤسسة
َّ

44

بغــرض تصميــم وإدارة أكثــر مــن  200برنامــج

فولبرايــت التابعــة لــوزارة الخارجيــة األمريكية،

االقتصــادات ،وتعزيــز التفاهــم الثقافــي.

المؤسسة هــو إنــشــاء مركز طبي متميز،
َّ

والجامعــات

والمؤسســات
َّ

ويهــدف إلــى حمايــة العلمــاء والطــاب
الدولــي مــع الحكومــات والشــركات متعــددة

وبرنامــج فــاج شــيب للغــات التابــع لــوزارة
كمــا يلعــب المعهــد دور المصــدر الريــادي
فــي عمليــة البحــث والتحليــل ذات الصلــة
باالتجاهــات التعليميــة الدوليــة.
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المكتبة الرقمية السعودية SDL
ُأنْ ِشـ َـئت المكتبــة الرقميــة الســعودية بهــدف

أن تحصــل علــى مزيـ ٍـد مــن المنافــع والحقــوق

إتاحــة مصــادر المعلومات بمختلف أشــكالها،

ُ
ِّ
أضخــم
المكتبــة
ــل
وتمث ُ
تجم ٍــع لمصــادر
َ
ُّ
المعلومــات الرقميــة فــي الوطــن العربــي،

توفيــر خدمــات معلوماتيــة متطــورة ،تشــمل

أمــام الناشــرين العالمييــن.

وجعلهــا فــي متنــاول أعضــاء هيئــة التدريــس

حيــث
تضــم حاليــاً مــا يزيــد علــى  680ألــف
ُّ

والباحثيــن والطــاب فــي مرحلتــي الدراســات

كتــابٍ
رقمــي بنصوصهــا الكاملــة ،و174
ٍّ
قاعــدة معلومــات عربيــة وعالميــة لمالييــن

العليــا والبكالوريــوس بالجامعــات الســعودية
ومؤسســات التعليــم العالــي ،ومنســوبي
َّ

المقــاالت األكاديميــة ،وأكثــر مــن  7مالييــن

وزارة التعليــم.

توفــر المكتبــة مظلــة واحــدة لجميــع
حيــث ِّ

رســالة جامعيــة ،و 7مالييــن مــن الوســائط

بالتفــاوض مــع الناشــرين مــن خــال التكتُّ ــل

تـ َّـم الحصــول عليهــا مــن خــال أكثــر مــن 300

المتعــددة فــي مختلــف
التخصصــات التــي
ُّ

الجامعــات الســعودية ،تقــوم مــن خاللهــا

عالمــي.
ناشــر
ٍ
ٍّ

تحــت مظلــة واحــدة ،تســتطيع مــن خاللهــا

46

مؤسسة أميرسي
َّ
رئيــس
ٍ
بشــكل
مؤسســة أميرســي
تدعــم
َّ
ٍ
وليــسحصريــا -القضايــا والجمعيــات الخيرية
ًّ

وقدمــت العديــد مــن المنــح والهبــات
ّ

ومكافحــة الرشــوة والفســاد ،وحــل النزاعــات،

التــي ال تهــدف إلــى الربــح.

فــي مجــال التعليــم ،والرأســمالية الشــاملة،

وتمكيــن الشــباب ،واألعمــال الدينيــة،

ملكيــة خاصــة بالكامــل لعائلــة أميرســي
والمســاهمات للجمعيــات الخيريــة وغيرهــا

وبنــاء مجتمعــات متماســكة ومســتدامة،

الــرق المعاصــر وتقديــم
ومكافحــة أشــكال ّ
مؤسســة أميرســي
الرعايــة الصحيــةُ .أنْ ِشـ َـئت
َّ
عــام  2012كوســيلة تســتخدمها أســرة

لــرد الجميــل للمجتمــع ،مــن خــال
أميرســي ّ
مســاعدة ودعــم مجموعــة متنوعــة مــن
القضايــا .وحتــى اآلن ،ظلــت
المؤسســة
َّ
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3

8

عدد المكرمين

تحدي األمية

محاور تمت

في الدورة األولى

مناقشتها في

2018

قمة المعرفة

literacychallenge.org
انطلــق مشــروع تحــدي األميــة بمبــادرة مــن

لتضييــق الفجــوة بيــن الجنســين فــي التعليــم،

مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس

ســيتيح تحــدي األميــة فــي الوطــن العربــي،

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل

تتعلق بالمبادرة.

وتحقيــق التعليــم للجميــع.

الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،وتنفــذه

إضافــة إلــى محــو األميــة ،تزويــد النــاس

بالمهــارات والمعــارف الالزمــة لالســتجابة

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

بفاعليــة للتحديــات المتزايــدة للتكنولوجيــات

للمعرفــة ،بحيــث يعلــن الفائــزون بــه ســنوياً

خــال قمــة المعرفــة ،وقــد شــهدت قمــة

الجديــدة وعصــر المعلومــات ،ويشــمل

بالــدورة األولــى مــن التحــدي المعرفــي

وقــد شــهد «تحــدي األميــة» مشــاركة

المعرفــة  ،2018اإلعــان عــن الفائزيــن

التدريــب المهنــي أيضــاً.

الفريــد مــن نوعــه عالميــاً.

مجموعــة متميــزة مــن المشــاريع والمبادرات

يعــد مشــروع تحــدي األميــة فــي الوطــن

المعنيــة بمحــو األميــة ،إلــى جانــب مشــاركة

مــن فــرص التعليــم النظامــي ،وطريقــة

دوراً مهمــاً فــي مجــال مكافحة األمية ونشــر

قدموا
نخبــة مــن الشــخصيات الملهمة َّ
ممــن َّ

العربــي وســيلة لتعويــض مــا فقــده النــاس

المعرفــة فــي مختلــف دول العالــم.

لمكافحــة مشــكلة األميــة الخطــرة التــي
تُ ثقــل كاهــل المنطقــة ،وهــو أيضــاً وســيلة

48

17%

20

نسبة األمية في

خبيراً اجتمعوا في

العالم العربي

قمة المعرفة

 2018لمناقشة
المبادرة.
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أبطال «التحدي» 2018

كــرم ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن

والتكنولوجيــا فــي جمهوريــة الســودان،

المجلــس التنفيــذي ،وســمو الشــيخ أحمــد بن

عملــت علــى تأســيس مشــروع محــو اﻷميــة

راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي رئيــس
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رئيس مؤسســة

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،

الفائزيــن بالــدورة األولــى مــن «تحــدي

العلميــة والتكنولوجيــة الشــامل للمــرأة فــي
الســودان ،والــذي اســتفادت منــه ثــاث
وﻻيــات فــي الســودان وهــي :البحــر اﻷحمــر

األميــة» ،وذلــك خــال فعاليــات قمــة

وجنــوب دارفــور وغــرب كردفــان مســتهدفاً

خــال يومــي  5و 6ديســمبر  2018فــي مركــز

ويســعى مشــروع «تحــدي األميــة» إلــى

المعرفــة  ،2018التــي نظمتهــا المؤسســة

دبــي التجــاري العالمــي تحت شــعار «الشــباب

 ...ومســتقبل اقتصــاد المعرفــة».

 2420امــرأة.

تعويــض مــا فقــده األفــراد مــن فــرص

التعليــم النظامــي ،وطريقــة لمكافحــة

وحصــل علــى جائــزة «تحــدي األميــة»

مشــكلة األميــة الخطيــرة التــي تثقــل كاهــل

والتعليــم فــي جمهوريــة مصــر العربيــة عــن

لتضييــق الفجــوة بيــن الجنســين فــي التعليــم،

فــي دورتــه األولــى كل مــن :وزارة التربيــة
فئــة الحكومــات ،وذلــك عــن دورهــا الرائــد

فــي تحديــث وتطويــر منظومــة التعليــم

قبــل الجامعــي فــي مصــر وذلــك فــي إطــار
المشــروع القومــي للتعليــم.

المنطقــة بأكملهــا ،كمــا أنــه سيشــكِّ ل أداة

وتحقيــق التعليــم للجميــع.

كمــا يتطلَّ ــع المشــروع إلى مســاعدة الشــباب

والكبــار علــى تنميــة قدراتهــم ومعارفهــم

ومهاراتهــم ،وتعزيــز مؤهالتهــم ،والتأثيــر

كمــا حصــدت منظمــة األمم المتحــدة للتربية

بشــكل إيجابــي فــي ســلوكهم واإلســهام

عــن فئــة المؤسســات والمنظمــات الدوليــة،

وتعزيــز مســتويات ثقافتهــم .ويقــوم
التحدي
ّ

والعلــوم والثقافــة «اليونســكو» ،الجائــزة
لمــا قدمتــه مــن مشــاريع نوعيــة فــي مختلف
دول العالــم للقضــاء علــى األميــة.

فــي رفاهيتهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة
علــى أســاس جائــزة شــجرة المعرفــة ،حيــث

ـاء علــى أكبــر عــدد مــن
يتأهــل المتســابقون بنـ ً

كذلــك حصلــت الدكتــورة الشــفاء حســن،

ممــن تمكَّ نــوا مــن محــو أميتهــم ،كما
األفــراد َّ

اإلســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة

مــن
التقــدم فــي مســيرته التعليميــة علــى
ُّ

مديــرة كرســي «اليونســكو» والمنظمــة
«اإليسيســكو»
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علــى الجائــزة عــن فئــة األفــراد ،حيــث

فــي

جامعــة

العلــوم

حقــق أكبــر قــدر
أن المتعلــم الجديــد الــذي َّ
َّ

مــدار عــام ســيكون مســتحقاً لنيــل الجائــزة.
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تتمثــل رســالة منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة

(اليونســكو) فــي إرســاء الســام مــن خــال التعــاون الدولــي فــي مجــال
التربيــة والعلــوم والثقافــة؛ إذ تســهم برامجهــا فــي تحقيــق أهــداف

التنميــة المســتدامة المحــددة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام

 ،2030التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام
 .2015وتتبنــى رؤيــة تركــز علــى بــث روح الســام القائــم علــى الحــوار

والتفاهــم فــي التضامــن الفكــري والمعنــوي بيــن بنــي البشــر .ولذلــك،

تعمــل اليونســكو علــى إيجــاد أدوات تعليميــة لمســاعدة النــاس علــى
العيــش كمواطنيــن عالمييــن بمنــأى عــن الكراهيــة والتعصــب ،وتحــرص

توطــد األواصــر
الجيــد؛إذ ّ
علــى انتفــاع كل طفــل وكل مواطــن بالتعليــم ّ

بيــن الشــعوب مــن خــال تعزيــز التــراث الثقافــي ومفهــوم التســاوي
بيــن الثقافــات.

وقــد كرمــت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة المنظمــة

الدوليــة إلســهاماتها بمشــاريع نوعيــة فــي مختلــف دول العالــم

للقضــاء علــى األميــة.
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تعــد وزارة التربيــة والتعليــم فــي جمهوريــة

الدكتورة الشفاء عبد القادر حسن ،مديرة

فــي تعزيــز وتطويــر المنظومــة التعليميــة

العلوم والتكنولوجيا في جامعة الخرطوم

فــي تحديــث وتطويــر منظومــة التعليــم قبــل

عبد القادر دور فاعل في تأسيس مشروع

مصــر العربيــة مــن المؤسســات الرائــدة عربيــاً

والمعرفيــة ،وذلــك مــن خــال دورهــا الرائــد

الجامعــي فــي مصــر ،فــي إطــار المشــروع
القومــي للتعليــم ،بمــا يؤهــل الشــباب

المصــري لخــوض غمــار العمليــة التعليميــة
الجامعيــة بــكل ثقــة واقتــدار ،أو االلتحــاق

بالتعليــم الفنــي الــذي يؤهلهــم لدخــول
ســوق العمــل بخبــرات علميــة متميــزة .لــذا
فقــد اســتحقت وزارة التربيــة والتعليــم
المصريــة جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

للمعرفــة ،عــن فئــة الحكومــات ،وتســلم
الجائــزة وزيــرة التربيــة والتعليــم المصــري
الدكتــور طــارق شــوقي.

كرسي اليونيسكو واإليسيسكو للمرأة في
للعلوم والتكنولوجيا .وكان للدكتورة الشفاء

محو اﻷمية العلمية والتكنولوجية الشامل
للمرأة في السودان ،والذي استفادت منه
ثالث وﻻيات في السودان هي :البحر اﻷحمر،

وجنوب دارفــور وغرب كردفان ،مستهدفة
 2420ام ــرأة .وقــد أثمر هــذا المشروع عن

نتائج واضحة أبــرزت دور الفائزة وجهودها
الملحوظة فــي تفعيل الــطــاقــات الكامنة

لدى المرأة واستثمارها لتصل إلى درجات

مثيالتها من النساء المتعلمات .وهذا ما له
عظيم األثر في توفير فرص العمل ،خاصة
ألصحاب الدخل المحدود.
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مؤشر المعرفة العالمي

تقرير نوعي وفريد

knowledge4all.com

يتكــون مؤشــر المعرفــة العالمــي مــن ســبعة

يعــود بنتائــج ســلبية علــى المجتمعــات.

التعليــم وتغطــي كل قطــاع مــن قطاعــات

جديــداً يضــاف إلــى إنجــازات دولــة اإلمــارات

مؤشــرات فرعيــة ،ثالثــة منهــا تــدور حــول

وقــد أبــرزت «قمــة المعرفــة  »2018إنجــازاً

التعليــم الثالثــة :التعليــم قبــل الجامعــي

العربيــة المتحــدة بتحقيقهــا قفــزة نوعيــة

والتعليــم التقنــي والتعليــم العالــي ،ويمتلــك

بارتقائهــا ســتة مراكــز فــي مؤشــر المعرفــة

كل مــن هــذه القطاعــات خصوصيــة فريــدة،

العالمــي ،وجــاء ذلــك نتيجــة لعملهــا الحثيــث

لذلــك يحــرص القائمــون علــى المؤشــر علــى

علــى تطويــر القطاعــات الســبعة بوتيــرة

ثابتــة دون اإلخــال بواحــد منهــا علــى

تحليــل نقــاط القــوة والضعــف فــي كل مــن

حســاب اآلخــر ،وهــي التعليــم العالــي؛ البحــث

هــذه القطاعــات ،لتحســين منهجيــات البحــث

والتطويــر واالبتــكار؛ تكنولوجيــا المعلومــات

واالبتــكار وتأســيس منظومــة تعليميــة

واالتصــاالت؛ االقتصــاد؛ البيئــات التمكينيــة؛

مثلــى ،إذ ال يمكــن للــدول تحقيــق التطــور

التعليــم قبــل الجامعــي؛ التعليــم التقنــي

واالزدهــار وتأســيس اقتصــاد معرفــي
دون امتــاك منظومــة تعليميــة جيــدة

والتدريــب المهنــي».

تواكــب مســتويات رفيعــة مــن االبتــكار

تقريرا
ُيعـ ُّـد تقرير «استشــراف مســتقبل المعرفة»
ً

ســتصبح ذات أهميــة اســتراتيجية لمســتقبل

 20دولــة وتتضمــن أداة جديــدة لقيــاس المعرفــة

مســتقبلنا ،وأن نكــون أكثــر انفتاحــاً وتعاونــاً

فريـ ًـدا مــن نوعــه يقـ ِّـدم دراســة تجريبيــة تغطــي

باســتخدام البيانــات الكبيــرة ،تهــدف إلــى فهـ ٍـم

أفضـ َـل لكيفيــة تنقــل المجتمعــات الحاليــة

فــكل مــا علينــا أن نُ ركّ ــز علــى
ُّ
المجتمعــات.

وأن نطلــق العنــان لخيالنــا.

وتحولهــا ،بمــا يمنحهــا القــدرة علــى التكيــف
والتعامــل مــع متطلبــات المجــاالت المســتقبلية
التــي ستُ ســهم فــي تشــكيل المســتقبل القريــب
والبعيــد.

يعمــل التقريــر علــى تنبيــه صنّ ــاع السياســات

وقــادة األعمــال والباحثيــن والمجتمــع

المدنــي ،وتحفيزهــم وتوجيههــم إلــى
المجــاالت

الناشــئة

الجديــدة

-الــذكاء

االصطناعــي وسلســلة الكتلــة «البلــوك

ودرايــة عميقــة بالتقنيــات الحديثــة ،فحضــور

تشــين» واألمــن الســيبراني والتكنولوجيــا

التكنولوجيــا ضمــن بيئــة يســودها الجهــل

الحيويــة ومهــارات المســتقبل  -التــي
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اإلمارت العربية المتحدة

المؤشرات القطاعية
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7

مؤشرات فرعية ضمها المؤشر

19

3

موقع اإلمارات على

دراسات بحثية

مؤشر المعرفة العالمي

149,955

عدد مستخدمي بوابة المعرفة للجميع

150,000,000
مصدر إلكتروني اعتمدها التقرير

451,747
زوار البوابة عبر فيسبوك
وتويتر وغوغل

58

20

عدد الدول التي شملها

تقرير استشراف مستقبل
المعرفة

134

عدد الدول التي شملها

مؤشر المعرفة العالمي
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تقرير المعرفة والثورة
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متحف نوبل
تحــت رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن

الــوزراء والمســؤولين فــي الدولــة لزيارتــه ،إلــى

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
َّ

مــدارس الدولــة الحكوميــة والخاصــة ،بهــدف

جانــب مجموعــات كبيــرة مــن طلبــة وطالبــات

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رئيــس

االطــاع علــى أقســام المعــرض المختلفــة،

للمعرفــة ،وبالشــراكة مــع مؤسســة نوبل

والتعــرف عــن قــرب إلــى الــدور المهــم لعلمــاء

العالميــة ،أعلنــت
المؤسســة ،تنظيــم
َّ

العــرب والمســلمين فــي تأســيس علــم

«متحــف نوبــل  »2018فــي دورتــه

الكيميــاء ،إلــى جانــب تعـ ُّـرف إنجــازات العلمــاء

الرابعــة ،تحــت شــعار «جائــزة نوبــل فــي

الحائزيــن علــى جائــزة نوبــل فــي هــذا المجــال.

الكيميــاء – ارتبــاط العناصــر» ،وذلــك فــي
منطقــة ســيتي ووك بدبــي خــال الفتــرة
مــن  4فبرايــر وحتــى  3مــارس .2018

حظــي متحــف نوبــل بإقبــال الفــت ،وكانــت

لقــد ســعى «متحــف نوبــل» فــي دورتــه

تقـ ِّـدم مــن خاللهــا ســنوياً  ،حدثــاً معرفيــاً بــارزاً

للزائريــن ،وكان علــى رأســهم معالــي حســين

الرائــد فــي المنطقــة ،عبــر تبنــي وإطــاق

فئاتهــم ،يحفــز مفاهيــم اإلبــداع واالبتــكار

نقــل وإنتــاج المعرفــة ،وتواكــب فــي أهدافهــا

علــى القصــص الملهمــة ويســتقوا منهــا ،لــذا

جلســاته وفعالياتــه مصــدر إفــادة كبــرى

إقبال واسع

الحمــادي ،وزيــر التربيــة والتعليــم فــي دولــة

شــهد «متحــف نوبــل »2018
إقبــاال
ً

اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الــذي تجــول بيــن

واســعاً مــن
الــزوار بجميــع فئاتهــم ،حيــث
َّ

أقســام المتحــف معربــاً عــن إعجابــه بهــذا

والمتخصصيــن إلــى جانــب طلبــة المــدارس

يلقــي الضــوء علــى جوانــب متعــددة مــن

يحظــى الحــدث باهتمــام كبــار الشــخصيات

الحــدث المعرفــي المتجــدد دائمــاً  ،والــذي

والجامعــات.

حيــاة أولئــك المبدعيــن الذيــن أنــاروا دروب

وكان المتحــف قــد شــهد توافــد عــدد مــن

العلــم والمعرفــة وأثــروا البشــرية بإنجازاتهــم.
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إسهام معرفي

مرموقــة مثــل «مؤسســة نوبــل» ،والتــي

الرابعــة ،ليعــزز دور المؤسســة المعرفــي

مبــادرات نوعيــة تســهم فــي تطويــر مســارات

اســتراتيجية دولــة اإلمــارات لبنــاء مجتمعــات

قائمــة

علــى

المعرفــة

المســتدامة،

ومتطلعــة بأمــل وثقــة إلــى المســتقبل .كمــا

أكــد الحــدث المعرفــي الراقي عمق الشــراكة
التــي أبرمتهــا
المؤسســة مــع جهــة عالميــة
َّ

للجمهــور ومحبــي العلــوم علــى اختــاف
لــدى الشــباب ،ويوفــر الفرصــة لهــم ليطلعــوا

حرصــت المؤسســة أن يأتــي «متحــف نوبــل»
بصــورة متجــددة تحمــل الكثيــر مــن الفعاليات

واألنشــطة التفاعليــة المبهــرة ،التــي تشــحذ
العقــل وتنمــي المــدارك وتحفــز الرغبــة فــي
اإلبــداع والمعرفــة.
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لغــة عالميــة تعــزز التواصــل بيــن األفــراد وتنيــر

جهود عربية

نجــح «متحــف نوبــل  »2018فــي تحقيــق

العقــول وتولــد األفــكار ،وهــذه هــي كلمــات

مجــاالت جائــزة نوبــل العالميــة ،وهــو علــم

الحــدث المهــم الــذي تنظمــه
مؤسســة
َّ

أهدافــه ،وتســليط الضــوء علــى أحــد أهــم

العالِ ــم أحمــد زويــل ،الــذي كان ســيفخر بهــذا

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،فقــد

الكيميــاء ،حيــث يســلط الضــوء علــى جهــود

كان الراحــل زويــل عالمــاً ملهمــاً لطالبــه

علمــاء ومكتشــفي هــذا العلــم ،وخاصــة

قــدم اكتشــافات
وشــغوفاً بمجالــه ،وقــد َّ

الكيميائييــن العــرب والمســلمين ،الذيــن

مهمــة فــي علــم كيميــاء الفيمتــو.
َّ

اكتســبت إنجازاتهــم واكتشــافاتهم أهميــة
كبيــرة فــي تأســيس هــذا العلم ،كما اســتعرض

أقسام المتحف

المتحــف االكتشــافات العلميــة األخــرى التــي

انقســم متحــف نوبــل فــي دورة  2018إلــى

حققهــا الفائــزون بجائــزة نوبــل فــي الكيميــاء،

خمســة أقســام تفاعليــة ،تغطــي فــي محتواهــا

وعلــى رأســهم العالِ ــم العربــي أحمــد زويــل.

مــن هنــا كان تأكيــد الدكتــور أولــوف إميليــن،

العناصــر األساســية في علــم الكيمياء ،لتتضمن:

كيميــاء الحيــاة ،التفاعــات الكيميائيــة ،العناصــر،

أن العلم هو
مدير متحــف نوبــل فــي الســويد َّ
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غيــرت
الجزيئــات ،إلــى جانــب قســم كيميــاء َّ

الكائنــات الحيــة والجســم البشــري ،والتــي

َّ
وعشــاق
ـزوار
يضمــن تقديــم تجربــة اســتثنائية للـ َّ

اكتشــافات عظيمــة حولهــا.

العالــم ،والتــي ُص ِّم َمــت بأســلوب مبتكــر وجــذاب
علــم الكيميــاء ،تحملهــم إلــى خبايــا وتفاصيــل

وتأثيــرات هــذا العلــم فــي حيــاة البشــر.

درســها الفائــزون بجائــزة نوبــل ،وكان لهــم
أمــا فــي قســم «التفاعــات الكيميائيــة»،
ـزوار فيــه أنواعــاً متعــددة مــن
فقــد شــاهد الـ َّ

ومــن خــال قســم «كيميــاء الحيــاة» تعـ ّـرف

التفاعــات الكيميائية المرتبطة باالكتشــافات

الكيميائيــة والمعقــدة التــي تحصــل داخــل

أحمــد زويــل الــذي حـ َّـدد اتجــاه ســير التفاعــات

الــزوار إلــى العمليــات الحيويــة والتفاعــات

الفائــزة بجائــزة نوبــل ،كمــا تابعــوا رحلــة العالِ ــم
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إنجازات زويل

الكيميائيــة بشــكل تفصيلــي.

ونظــم «متحــف نوبــل  »2018علــى هامــش

واســتعرض قســم «العناصــر» الجــدول

ضمــن فعاليــات «متحــف نوبــل  »2018فــي

فعالياتــه ،سلســلة مــن ورش العمــل

ســلط الضــوء علــى مســيرة العالِ مــة «مــاري

المتخصصــة التــي ناقشــت
مــن ورش العمــل
ِّ

والمختصيــن مــن
مؤسســة نوبــل وأهــم
َّ

وأبــرز اكتشــافات الفائزيــن بجائــزة نوبــل فــي

معمقــة حــول مدينــة زويــل للعلــوم
َّ

نظمــت
دورتــه الرابعــةَّ ،
المؤسســة مجموعــة
َّ

الــدوري للعناصــر وخواصهــا المختلفــة ،كمــا

إســهامات علمــاء العالــم فــي علــم الكيميــاء،

كــوري» ،التــي حصــدت جائــزة نوبــل بعــد
اكتشــافها عنصريــن لــم يكونــا معروفيــن
آنــذاك وهمــا الراديــوم والبولونيــوم.

هــذا المجــال.

األســبوعية ،التــي قدمهــا نخبــة مــن العلمــاء
جامعــات العالــم ،والتــي تناقــش موضوعــات
والتكنولوجيــا ،وإنجــازات العالــم أحمــد زويــل

وتميــز قســم «الجزيئــات» بعــروض تفاعليــة تتيح

الضــوء علــى بعض القطع اليومية المرتبطة

وشــهدت ورش العمــل حضــوراً الفتــاً للطلبــة

فــي مجــال الكيميــاء ،وكذلك آليات اســتحقاق

ومشــاهدة بعــض النمــاذج األخــرى البســيطة

الكيميــاء ،كمــا اســتعرض القســم معلومــات

الدولــة ،إلــى جانــب المختصيــن واألكاديمييــن

كمــا ضمــت أجنــدة الحــدث باقــة مــن العــروض

باكتشــافات فــازت بجائــزة نوبــل فــي مجــال

للجمهــور إمكانيــة بنــاء نمــاذج مــن الجزيئــات،
والمعقــدة التــي لهــا عالقــة بجائــزة نوبــل ،كمــا

عــن اآلثــار التــي تركتهــا المكتشــفات

أخــذ القســم الــزوار إلــى رحلــة تســتعرض إنجــازات

العلميــة والتكنولوجيــة ،وســلَّ ط الضــوء

العالِ مــة «دوروثــي كروفــوت هودجكيــن» التــي

علــى االكتشــافات وتطبيقاتهــا عــن طريــق

عــرض األفــام القصيــرة ،التــي تتنــاول

فــازت بجائــزة نوبــل لعرضهــا طريقــة بنــاء العديــد

الجوانــب والمشــاكل التــي يرغــب الطــاب

مــن الجزيئــات المعقــدة ،إضافــة إلــى فائزيــن

فــي أن تركِّ ــزَ عليهــا األبحــاث الكيميائيــة فــي

آخريــن درســوا البنيــة الجزيئيــة.

غيــرت العالــم»
وســلط قســم «كيميــاء َّ

المســتقبل.
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والطالبــات مــن مختلــف مــدارس وجامعــات
المعنييــن بمجــال الكيميــاء ،حيــث هدفــت
المؤسســة مــن خــال سلســلة الــورش
َّ

معمقــة
األســبوعية ،إلــى طــرح نقاشــات
َّ
تســلط الضــوء علــى إســهامات وأهميــة علــم

الكيميــاء فــي حيــاة البشــرية ،والــدور الــذي

يلعبــه فــي حــل العديــد مــن المعضــات

وتطويــر مجــاالت رئيســة فــي الطــب والحياة.

جائــزة نوبــل ،ومعاييــر اختيــار الفائزيــن.

الكيميائيــة ،التــي أتاحــت الفرصة أمــام العائالت

واألطفــال للمشــاركة فــي التجــارب الكيميائيــة،
وغــذت متعــة االستكشــاف لديهــم .كمــا
تضمنــت الفعاليــات مشــاركة «اســتراحة

ســيدات» ،التابعــة
للمؤسســة ،فــي الحــدث
َّ
مــن خــال تنظيــم جلســات نقاشــية لمجموعــة

مــن الكتــب المختصــة بعلــم الكيميــاء.
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برنامج دبي الدولي للكتابة
منــذ انطالقــة «برنامــج دبــي الدولــي

المعــارف والخبــرات والمهــارات الالزمــة عبــر

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة تراهــن

والعربيــة بمجموعــة كتــب تجــاوزت أربعيــن

هــذه الــورش ،حيــث رفــدت الســاحة الثقافيــة

للكتابــة» فــي العــام  2013ومؤسســة

كتابــاً فــي حقــول الروايــة والترجمــة وأدب

أن يكــون رافــداً للشــباب؛ يأخــذ بأيديهــم

الطفــل والكتابــة لليافعيــن،
وتخــرج فــي
َّ

ويتبنــى جهودهــم وميولهــم اإلبداعيــة

صفوفهــا أكثــر مــن أربعيــن كاتبــاً يتقنــون

ليضعــوا أقدامهــم فــي بدايــة طريــق الكتابــة

فنــون الكتابــة االحترافيــة حســب منهــج

االحترافيــة التــي نأمــل أن تصــل بهــم إلــى

علمــي ولغــوي وتقنيــة صحيحــة.

مصــاف كبــار الكتَّ ــاب واألدبــاء والمبدعيــن.
المؤسســة إطــاق مجموعــة
وقــد أعلنــت
َّ

مــن الــورش التدريبيــة للعــام  ،2018ضمــن

القصة القصيرة

مؤسســة
وفــي هــذا اإلطــار ،أعلنــت
َّ

برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة ،بهــدف تنميــة

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،

المواهــب الشــابة فــي حقــول الترجمــة

إطــاق ورشــة «القصــة القصيــرة»،

والقصــة القصيــرة وأدب اليافعيــن والروايــة

ضمــن برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة ،وقــد

وغيرهــا مــن حقــول الكتابــة اإلبداعيــة.

تضمنــت الورشــة التــي اســتمرت لمــدة

ومــن هــذا المنطلــق فإنهــا أبرمــت مجموعــة

أربعــة أشــهر ،أكثــر مــن عشــرة مبدعيــن

مــن العقــود مــع مدربيــن أكفــاء ،لنقــل
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شــباب فــي حقــل القصــة القصيــرة.

إســام أبوشــكير ،القــاص والناقــد المعــروف،

يعــد أحــد الفنــون
فــن القصــة القصيــرة،
إن َّ
ُّ

لتدريــب منتســبي الورشــة ،وقــدم عشــر

قليــا
فــي كلماتهــا ،لكــن هــذا الفــن بــات
ً

بشــكل منهجــي مــدروس.

األدبيــة الجميلــة التــي تخــزن طاقــة وجدانيــة

فــي المرحلــة الحاليــة ،لــذا ســعت المؤسســة

إلــى إعــادة إحيــاء هــذا الفــن ،عبــر التشــجيع
علــى كتابتــه ،وتدريــب الشــباب المبدعيــن
علــى إنتــاج أعمــال ممميــزة ،حتــى يضعــوا

أقدامهــم علــى الطريــق الصحيــح ،ولــم تقــف
مبــادرة البرنامــج عنــد حاجــز التدريــب فحســب،
بــل إنــه ســعى إلــى الوصــول بمنتســبيه إلــى

العالميــة ،مــن خــال ترجمــة كتبهــم إلــى
لغــات عالميــة .وقــد اختــار البرنامــج األســتاذ

مجموعــات قصصيــة تــم العمــل عليهــا

ورشة الترجمة

حــرص برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة منــذ

انطالقتــه األولــى ومــن خــال فئاتــه
الرئيســة :الكتابــة ،تبــادل الكتَّ ــاب ،مســابقة
قصتــي،

والترجمــة

علــى

اســتقطاب

المواهــب مــن معظــم دول العالــم وفــي

شــتى المجــاالت اإلبداعيــة التــي تضمنــت:
كتابــة الروايــة ،والكتابــة اإلبداعيــة للطفــل،
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والقصــة القصيــرة ،وأدب اليافعيــن ،والعمــل

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة فــي

قنديــل للطباعــة والنشــر ،التابعة للمؤسســة،

 4أشهر متواصلة ،بمشاركة  7منتسبين

أيــدي نخبــة مــن الخبــراء والمدربيــن ضمــن

عــام التســامح ،وتبــرز قيمــه الســامية مــن

المعــارض داخــل الوطــن العربــي.

للعمل على ترجمة مجموعة مختارة من

مبادراتهــا ومشــروعاتها ،فهــا هــي تســتبق

علــى تدريــب وتأهيــل هــذه المواهــب علــى

خــال ترجمــة مجموعــة مــن أبــرز الكتــب فــي

ورش عمــل وبرامــج تدريبيــة متخصصــة.

لقــد أثبتــت ورشــة الترجمــة التــي عقــدت

مجــاالت التســامح ،التــي تــم االتفــاق علــى

االستشــرافية التــي تتبناهــا مؤسســة

واستشــرافاً لعــام التســامح وقــد أخــذت

فــي العــام  2018مــدى ُب ْعــد النظــرة

نشــرها باللغــة العربيــة تزامنــاً مــع عــام زايــد،

70

علــى عاتقهــا طباعــة الكتــب وتســويقها فــي

من المواهب الشابة في مجال الترجمة،

تــأتــي ال ــورش ــة الــتــي نظمتها المؤسسة

الكتب واإلصدارات من اللغة اإلنجليزية إلى

م ــن الــمــتــرجــمــيــن الــمــحــتــرفــيــن ف ــي مــجــال

الورشة إلى تقديم برنامج تدريبي مكثف

ب ــه ــدف تــأهــيــل وتـــدريـــب جــيــل متخصص

تــرجــمــة الــكــتــب واإلصـــــــدارات المختلفة.
وقــد امــتــدت فعاليات الــورشــة على مــدار

المؤسسة من خالل
العربية .حيث تسعى
َّ
للمنتسبين ،يــقــدمــه الــمــتــرجــم الــمــعــروف
كامل يوسف حسين.
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3

5

أشهر

روايات

ورشة

ورشة

لمنتسبي

مدة

الكويت

تونس

برنامج دبي الدولي للكتابة
في الكويت وتونس
بعــد النجــاح الالفــت الــذي حققــه «برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة» علــى
مــدار الســنوات الماضيــة ،ســعت مؤسســة محمــد بــن راشــد للمعرفــة
إلــى توســيع نطــاق فعالياتــه لتشــمل عــدة دول عربيــة ،وذلــك بهــدف
دعــم وتبنــي المواهــب العربيــة الشــابة الواعــدة ،خــارج نطــاق دولــة

11

4

لورشة

مدة

أشهر

منتسباً
تونس

ورشة

الكويت

اإلمــارات ،وتحديــداً فــي مجــال الكتابة للطفل وترســيخ دور المؤسســة

فــي توفيــر الفــرص لقطــاع الشــباب للمســاهمة فــي عمليــات صناعــة
ونشــر المعرفــة» .وكانــت باكــورة تلــك االنطالقــة العربيــة نحــو كل مــن

دولــة الكويــت والجمهوريــة التونســية الشــقيقتين.
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ورشة تونس
بهــدف توســيع دائــرة المســتفيدين مــن ورش

منتســباً  ،بــإدارة الكاتبــة والمدربــة الدكتــورة

المســتوى العربــي ،أطلقــت مؤسســة محمــد

مــن نوعهــا فــي الجمهوريــة التونســية ،حيــث

وفــاء المزغنّ ــي ،وتعــد هــذه الورشــة األولــى

عمــل «برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة» علــى

الســردية
تســلط الضــوء علــى أهـ ّـم التقنيــات ّ

بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة «ورشــة

المعتمــدة فــي الكتابــة القصصيــة مــن بنــاء

الكتابــة للطفــل» فــي الجمهوريــة التونســية،

الشــخصيات ،والحبكــة ،والحــوار ،إلــى جانــب

التــي تأتــي بهــدف تعزيز دور المؤسســة الرائد

تنــاول المضاميــن المتداولــة فــي قصــص

علــى مســتوى المنطقــة والعالــم فــي عمليــة

األطفــال والمضاميــن المبتَ كـ َـرة التــي يمكــن

تدريــب وتأهيــل الموهوبيــن علــى أســاليب

تناولهــا حســب الفئــات
العمريــة .وقــد أخــذت
ّ

الكتابــة األدبيــة للطفــل وفــق منهــج علمــي

المؤسســة علــى عاتقهــا طباعــة ونشــر

مــدروس وعلــى أيــدي خبــراء متخصصيــن فــي

نتاجــات تلــك األقــام مــن خــال «قنديــل

أســاليب الكتابــة اإلبداعيــة الصحيحــة.

للطباعــة والنشــر والتوزيــع» التابعــة لهــا.

وضمت الورشــة التي اســتغرقت  5أشــهر 11
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ورشة الكويت

انطلقــت ورشــة الكتابــة فــي دولــة الكويــت

وتضمنــت اإلصــدارات روايــة «بحــر ســارة»
ّ

اليانعــة ضمــن معــرض الشــارقة الدولــي

مريــم» للكاتبــة جميلــة جمعــة ،وروايــة «بــرداً

منــذ بدايــة العــام  ،2018وتــم قطــف ثمارهــا
للكتــاب  ،2018حيــث شــهد جنــاح مؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة

للكاتبــة موضــي الطويــل ،وروايــة «بنــت
وســاماً » للكاتــب يوســف علــي الجيــران

مــن دولــة الكويــت .وحضــر حفــل اإلطــاق

فــي المعــرض إطــاق ثالثــة إصــدارات

ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر التنفيــذي

فــي مطلــع العــام  2018بدولــة الكويــت

للمعرفــة ،وعــدد مــن الكتّ ــاب والمثقفيــن

المؤسســة
نظمتهــا
لورشــة الروايــة ،التــي ّ
َّ
الشــقيقة ،بهــدف توســيع نطــاق مبادراتهــا

وتعزيــز دورهــا المعرفــي الرائد على مســتوى
المنطقــة.

لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
َّ

واألدبــاء ضيــوف المعــرض ،وجمــع غفيــر مــن

الــزوار.
ّ
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4

أشهر مدة ورشتي الترجمة
والقصة القصيرة

4

فئات البرنامج

حتى نهاية 2018

5

40

عدد إصدارات مبادرة

عنواناً صدرت

«قصتي» بالتعاون مع

عن الورش

2014

انطالق أولى ورش البرنامج

وزارة التربية والتعليم

6

3

عدد المدربين

من إصدارات

والمشرفين

البرنامج حصدت

على الورش

جوائز مرموقة

10

منتسبين لورشة

منتسبين

7

3

القصة القصيرة

35

إجمالي المستفيدين
2018
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7

إصدارات المتدربين في
فئة القصة القصيرة

لورشة الترجمة

إصدارات المتدربين في

95%
متوسط رضا

فئة الترجمة
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مبادرة «بالعربي»
الشــرطة واألمــن العــام فــي دبــي ،وموانــئ

أطلقــت
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل
َّ

مكتــوم للمعرفــة مبــادرة «بالعربــي»

دبــي العالميــة ،وجمــارك دبي ،وهيئــة الثقافة

لغــات العالــم ،والحــث علــى اســتخدامها

ومؤسســة دبــي لإلعــام ،واتصــاالت،

والفنــون ،وشــركة أبوظبــي الوطنيــة للتأميــن،

بهــدف تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة بيــن

وأرامكــس ،ومجموعــة الفطيــم العقاريــة،

للتواصــل فــي قنــوات اإلعــام االجتماعــي
والمحافظــة عليهــا .وقــد حظيــت مبــادرة

وقنــاة العربيــة ،وقنــاة ماجــد ،وهيئــة اإلمــارات

«بالعربــي» التــي شــهد العــام  2018إطــاق

للمواصفــات والمقاييــس ،ومؤسســة قنــوات

فعاليــات دورتهــا السادســة ،بدعــم ورعايــة

الفجيــرة ،وشــبكة األولــى اإلذاعيــة ،والعيــن

عــدد كبيــر مــن الجهــات الحكوميــة فــي إمــارة

اإلخباريــة ،ومشــروع أبجديــات ،ومجموعــة

دبــي ومؤسســات القطــاع الخــاص ،لتســتمر

فرســان اإلمــارات ،ومؤسســة لمــة للفعاليات.

ثمــن ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر
وقــد َّ

فعالياتهــا فــي منصــات مخصصــة بمعظــم

التنفيــذي لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل

مراكــز التســوق فــي مختلــف إمــارات الدولــة.

مكتــوم للمعرفــة ،دور رعــاة «بالعربــي»

كمــا تعاونــت المؤسســة مــع وزارة الخارجيــة

مــن المســؤولين والجهــات والمؤسســات

والتعــاون الدولــي علــى تنظيــم فعاليــات

الحكوميــة

منصــات المبــادرة فــي عــدد مــن الــدول

جهودهــا مجتمعــة فــي اســتمرارية نجــاح

العربيــة واألجنبيــة؛ ومنهــا مملكــة البحريــن،

«بالعربــي» عامــاً بعــد عــام ،وانتشــار تأثيراتهــا

ودولــة الكويــت ،وجمهوريــة مصــر العربيــة،
وفرنســا،

وإيطاليــا،

وكوريــا

وســنغافورة ،والصيــن.

والخاصــة،

التــي

أســهمت

اإليجابيــة فــي مختلــف دول العالــم التــي

الجنوبيــة،

تضــم أفــراداً ناطقيــن باللغــة العربيــة .وأوضــح

كال مــن:
وضمــت قائمــة رعــاة «بالعربــي» ً

أن دعــم هــذه الجهــات يؤكــد مــدى حرصهــا
َّ

78

علــى اإلســهام بفاعليــة فــي حمايــة اللغــة

الكربــون فــي دبــي.

جميــع فئــات المجتمــع وضمــن مختلــف

برنامــج فــي االســتدامة ،وأفضــل برنامــج

العربيــة ،والحــث علــى اســتخدامها لــدى
المنصــات والقنــوات.

وحــازت المبــادرة الجائزتيــن عــن فئتـ ْـي أفضــل
تــم تكريــم
فــي التوعيــة المســتدامة ،حيــث َّ
المؤسســات والجهــات مــن القطاعيــن
َّ

جوائز تقديرية

الحكومــي والخــاص ،التــي نجحــت فــي

ومــن ثمــار تأثيراتهــا اإليجابيــة علــى صعــد

االلتــزام بتطبيــق المعاييــر والممارســات

العــام  2018جائزتيــن ضمــن «جوائــز الخليــج

االجتماعيــة ،لتشــكِّ ل نموذجــاً يحتــذى بــه

عــدة ،حصــدت مبــادرة «بالعربــي» فــي
لالســتدامة

والمســؤولية

االجتماعيــة

للشــركات» وذلــك خــال الحفــل الــذي
نظمتــه إدارة «جوائــز اإلمــارات العالميــة»
َّ
بالتعــاون مــع «المدينــة العالميــة للخدمــات

اإلنســانية» ،ومركــز دبــي المتميــز لضبــط

العالميــة فــي فئــة االســتدامة والمســؤولية
المؤسســات فــي مختلــف القطاعــات
لبقيــة
َّ

التــي تشــملها الجائــزة والمصنفــة فــي 22
فئــة فــي مجــاالت تشــمل البيئــة والمجتمــع،
ومختلــف المبــادرات الفرديــة والجماعيــة

فــي أماكــن العمــل ،إضافــة إلــى المبــادرات
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1,300,000,000
عدد التفاعالت مع وسم #بالعربي
في عام .2018

االســتثنائية التــي تعكــس القضايــا الرئيســة،

التــي تواجههــا الشــركات فــي االســتدامة
والمســؤولية االجتماعيــة ،وذلــك وفق تقييم

لجنــة تحكيــم تضــم خبــراء فــي تلــك المجــاالت.

مؤسســة محمد بن راشــد آل مكتوم
وتنظم
ِّ
َّ
للمعرفــة ،فعاليــات مبــادرة «بالعربــي»

8

ســنوياً بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للغــة

حددتــه األمــم المتحــدة بتاريــخ
العربيــة ،الــذي َّ
كل عــام ،وتشــهد
الثامــن عشــر مــن ديســمبر َّ

دول احتضنت

تفاعــا ومشــاركة واســعة ،حيــث
المبــادرة
ً

فعاليات المبادرة

تمتــد تأثيراتهــا إلــى معظــم دول العالــم.

كمــا تحظــى المبــادرة بدعــم اســتثنائي مــن

10

أنشطة مصاحبة

10

18

مراكز تجارية

الجهات الراعية

احتضنت فعاليات
المبادرة

2

الجهــات الحكوميــة والخاصــة (داخــل وخــارج
الدولــة) ،التــي عملــت علــى إطــاق مبــادرات

خلقــة أســهمت فــي ترســيخ
وفعاليــات َّ

حصدت المبادرة جائزتين ضمن

نجــاح «بالعربــي» ووصولهــا إلــى أكبــر شــريحة

جوائز الخليج لالستدامة

ممكنــة علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي.
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10,000
إجمالي المستفيدين

بيت الشعر
يعــد «بيــت الشــعر» ،الواقــع فــي منطقــة
ُّ

دبــي ،بالتعــاون مــع «ســوق التنيــن ،»2

الشــهير ،مــن أهــم الصــروح الثقافيــة التــي

اإلماراتييــن المشــاركين فــي مســابقة شــاعر

الشــندغة التراثيــة علــى ضفــاف خــور دبــي

أمســية شــعرية متميــزة لنخبــة مــن الشــعراء
المليــون ،فــي جلســة قدمــوا مــن خاللهــا

تحتفــي باألنشــطة والفعاليــات الشــعرية

75

24

شاعراً

فعالية

إبداعاتهــم مــن الشــعر النبطــي.

واســتضافة الفعاليات والملتقيات والمعارض

أقيمــت األمســية بمناســبة االحتفــال بعيــد

لمختلــف الفنــون األدبيــة األخــرى فــي دبــي
علــى مــدار العــام .وتقــوم
مؤسســة محمــد
َّ

األضحــى المبــارك ،يــوم الجمعــة الموافــق

بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة باإلشــراف علــى

 24مــن أغســطس مــن العــام  2018علــى

بيــت الشــعر ،بالتعــاون مــع هيئــة دبــي للثقافــة

مســرح «ســوق التنيــن  ،»2وأحياهــا نخبــة

والفنــون ،بهــدف تمكيــن الشــعر والشــعراء

مــن نجــوم شــاعر المليــون وهــم :الشــاعر

مــن القيــام بــدور أكبــر وفاعــل فــي المجتمــع،

عبيــد الكعبــي ،الشــاعر عبداللــه األحبابــي،

ودعــم الشــعر العربــي والشــعبي.

والشــاعرة بتــول آل علــي ،إضافــة إلــى الشــاعر

بخيــت المهــري الفائــز فــي مســابقة راعــي

الشــات ،وأدارت األمســية الشــاعرة تهانــي

شاعر المليون

وفــي حــدث ثقافــي احتفــى بالشــعر

التميمــي ،إحــدى المشــاركات فــي شــاعر

الشــيخ أحمــد بــن محمــد بن راشــد آل مكتوم،

فرقــة المزيــود الحربيــة عروضهــا الشــعبية

10,000
عدد الحضور

2,800,000
تفاعل

المليــون «النســخة الثامنــة» .كمــا قدمــت

والشــعراء ،وتحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو
رئيــس
نظــم بيــت الشــعر فــي
المؤسســةّ ،
َّ

احتفــاء بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك.
ً
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اليوم العالمي للشعر

نظــم
وبمناســبة اليــوم العالمــي للشــعرَّ ،

وشــارك فــي الحلقــة الشــعرية الثانيــة لشــعراء

حلقــات شــعرية عبــر موقــع تويتــر ،شــارك

الرشــيدي ،وعمــر اللهيمــد ،وحمــد الجــودان،

«بيــت الشــعر» فــي عــام  2018ثــاث

الكويــت الشــعراء؛ حمــود جلــوي ،ومخلــد
فيمــا قـ َّـدم الحلقــة اإلعالمــي عــواد الفضلــي.

فيهــا نخبــة مــن شــعراء الدولــة والخليــج

وشــهدت تفاعـ ًـا كبيــراً مــن ِق َبــل محبــي الشــعر

العربــي .وشــهدت الحلقــات مشــاركة 22

ـا
شــاعراً وشــاعرة ،كمــا لقيــت تجاوبــاً وتفاعـ ً

وقــدم
فــي دولــة الكويــت والخليــج العربــي،
َّ

الــدول العربيــة ،مــن خــال إجابــة المشــاركين

باإلجابــة عــن تســاؤالت اإلعالمــي والمتابعيــن.

كبيــراً مــن محبــي الشــعر مــن مختلــف

الشــعراء فيهــا أحــدث قصائدهــم ،وقامــوا

عــن األســئلة الموجهــة لهــم مــن ِق َبــل

أمــا الحلقــة الشــعرية الســعودية الثالثــة ،التي

قــدم
اإلعالمييــن ،وكذلــك المتابعيــن .كمــا َّ

ـا
أدارهــا أحمــد الشــراري ،فقــد شــهدت تفاعـ ً
كبيــراً مــن ِق َبــل َّ
عشــاق الشــعر فــي الوطــن

الشــعراء أجمــل وأحــدث قصائدهــم ،التــي

تناولــت موضوعــات شــعرية متعــددة.

كل مــن :وليــد العمــودي،
العربــي ،بمشــاركة ٍّ

وفــي أولــى الحلقــات الشــعرية التــي

وجابــر المــري ،وفهــد مفلــح ،وعبداللــه

كل مــن الشــعراء،
الحلقــة الشــعرية اإلماراتيــة ٌّ

ومبــارك الودعانــي ،وفــارس بــن عويــف .وقــد

انطلقــت مــن دولــة اإلمــارات ،شــارك فــي

العونــي ،ومحمــد المزيريــب ،وعامــر العايزيــن

مصبــح الكعبــي ،وعبداللــه الهديــة ،ومحمــد

اســتمرت الحلقــة الشــعرية حتــى وقــت متأخــر

المحرمــي ،إلــى جانــب الشــاعرات فطيــم

مــن الليــل ،نظــراً لتفاعــل الجمهــور .وقــد

الحــرز ،وحمــدة المــر ،وزينــب الرفاعــي ، ،فيمــا

أشــاد الشــعراء المشــاركون بهــذه الحلقــات

أدار الحلقــة حســين العامــري.

الشــعرية ،وطالبــوا بضــرورة اســتمراريتها.
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3750
عدد العضوات

استراحة سيدات
ّ
تمثــل «اســتراحة ســيدات» ناديــاً معرفيــاً

العالــم حتــى تاريــخ إعــان النتائــج ،فيمــا بلــغ

وثقافياً يجمع الســيدات بمختلف توجهاتهن

عــدد الجلســات النقاشــية التــي نظمتهــا

العربــي ،تحــت مظلــة حــب القــراءة واالطــاع.

تــم خاللهــا مناقشــة  220كتابــاً ،
الدولــةَّ ،

7

250

فعاليات

270
ساعة نقاشية

جلسة

«»2018

االســتراحة  110جلســات في مختلف إمارات

فــي دولــة اإلمــارات العربية المتحدة والعالم

إلــى جانــب مراجعــة أكثــر مــن  300كتــاب تـ َّـم

وتهــدف المبــادرة إلــى المشــاركة فــي قــراءة

مشــاركتها مــن ِق َبــل عضــوات االســتراحة.

مختلــف الكتــب ومناقشــتها والتواصــل مــع

وبلــغ عــدد الســاعات النقاشــية التــي

مؤلفيهــا ،بمــا يســهم فــي ترســيخ القــراءة

شــهدتها االســتراحة  270ســاعة ،فــي

فــي المجتمــع ،وتشــجيع األطفــال واألجيــال

35

680

كاتباً قدموا حلقات نقاشية

مجمل الساعات النقاشية

الوقــت الــذي وصــل فيــه عــدد الكُ تَّ ــاب

القادمــة علــى القــراءة.

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل
وقــد أعلنــت
َّ

ً
نقاشــية لالســتراحة
جلســات
ٍ
قدمــوا
الذيــن َّ

مبــادرة «اســتراحة ســيدات» ،التــي أطلقتهــا

اســتراحة ســيدات علــى منصــات التواصــل

إلــى  20كاتبــاً  ،ووصــل عــدد متابعــي قنــوات

مكتــوم للمعرفــة خــال العــام  2018نتائــج

منــذ عــام  ،2016والتــي تهــدف إلــى تمكيــن

كل مــن انســتغرام وفيــس
االجتماعــي فــي ٍّ

المــرأة العربيــة ودعمهــا معرفيــاً  ،وتعزيز الدور

بــوك وتيليغــرام مــا يقــارب  17ألــف متابــع

المعرفــي والثقافــي للغــة العربيــة ،إلــى جانب

مــن جميــع دول العالــم.

وتنظــم «اســتراحة ســيدات» مجموعــة مــن
ِّ

ـث األمهــات علــى
تحفيــز القــراءة األســرية وحـ ّ

40

حلقة نقاشية

عن الشيخ زايد

2480

90

كتاباً

كتاباً

(روجعت)

(نوقشت)

الفعاليــات
المهمــة بشــكل دوري ،أبرزهــا:
َّ

تشــجيع األطفــال علــى القــراءة واإلقبــال

جلســات المجموعــات القرائيــة الشــهرية

علــى الكتــب العربيــة ،بمــا ينشــئ أســرة قارئــة.

الخاصــة بــكل إمــارة ،حيــث تـ َّـم إنشــاء مجموعــات

فقــد وصــل عــدد عضــوات «اســتراحة

فــي جميــع إمــارات الدولــة ،إلــى جانــب فعاليــة

ســيدات» 3700عضــوة مــن مختلــف دول

86
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مبادرات معرفية َّ
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يختــص بقــراءة
الملتقــى األســبوعي ،الــذي
ُّ

حــد
البشــرية ،لتمكيــن االســتفادة بأقصــى ٍّ

والمجموعــة الدوليــة ومجموعــات القــراءة

فــي التربيــة والتنميــة البشــرية .وأبرمــت

ومناقشــة كتــاب محــدد أســبوعي ًا فــي دبــي،

منهــا ،وذلــك عبــر اســتضافة متخصصيــن

باللغــة اإلنجليزيــة ،ومجموعــات اليافعــات

االســتراحة العديــد مــن شــراكات التعــاون مــع

والزهــرات ،ومجموعــة اســتراحة الكاتبــات

عــدة وجهــات ثقافيــة منهــا :هيئــة الفجيــرة

واســتراحة كتــاب التــي تعنى باســتضافة الكتَّ اب

للثقافــة الفنــون ،الدائــرة االقتصاديــة

اإلماراتييــن وتســليط الضــوء علــى نتاجهــم

بحكومــة رأس الخيمــة ومكتبــة زايــد المركزية
أسســت تعاونــاً مــع أنديــة
بالعيــن ،كمــا َّ

األدبــي بإشــراك شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع.

كمــا أقامــت االســتراحة مــا يقــارب  40حلقــة

القــراءة فــي الدولــة مثــل نــادي الروايــات،

نقاشــية حــول المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن

ومنتــدى اقــرأ وصالــون كتــاب الثقافــي.

طيــب اللــه ثــراه ،وذلــك
ســلطان آل نهيــانَّ ،

كمــا شــهدت فعاليــات االســتراحة تنفيــذ

بمناقشــة كتــب تناولــت ســيرة حياتــه .وفــي إطــار

عــدد مــن األنشــطة علــى مواقــع التواصــل

عمــان فــي المملكــة األردنيــة
ســيدات مجموعــة َّ

لمعظــم جلســات مناقشــة الكتــب ،وجميــع

توســعها الجغرافي عقدت أول جلســة الستراحة
ُّ

االجتماعــي كالحلقــات النقاشــية اإللكترونيــة

مؤسســة عبــد الحميــد
الهاشــمية بالتعــاون مــع
َّ

فعاليــات

شــومان بحضــور  25عضــوة.

معــارض

الكتــب.

وشــاركت

االســتراحة بفاعليــة فــي أبــرز األحــداث

كذلــك عقــدت االســتراحة جلســات تناولــت

بالدولــة ومــن أهمهــا :المشــاركة فــي معرض

كتبــاً متخصصــة فــي التربيــة والتنميــة

أبوظبــي الدولــي للكتــاب .2018
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مكتبة دبي الرقمية
ddl.ae

ضمــت مكتبــة دبــي الرقميــة حتــى العــام

لألطفــال فــي جميــع مجــاالت المعرفــة

بيــن كتــب ودوريــات ومــواد تراثيــة ،بمــا فيهــا

االجتماعيــة ،إضافــة إلــى اللغــات والعلــوم

 2018حوالــي  100ألــف عنــوان متنــوع مــا

بمــا فيهــا الفلســفة والديانــات والعلــوم

جميــع أعــداد ملخصــات «كتــاب فــي دقائق»

البحتــة والتكنولوجيــا والفنــون والتاريــخ

التــي تصدرهــا المؤسســة بعــد ترجمــة أفضــل

والجغرافيــا والتراجــم.

الكتــب العالميــة إلــى اللغــة العربيــة ،والتــي

وتضــم المكتبــة مشــروع «مكتبــة زايــد»

الــذي تــم إطالقــه بالتزامــن مــع «عــام

تســلط الضــوء علــى مختلــف مجــاالت

كل مــا كتــب أو نشــر
زايــد» ،بهــدف توثيــق ِّ

الحيــاة .فيمــا تشــمل نوعيــة اإلصــدارات التــي

كال مــن :الكتــب والمقــاالت
تضمهــا المكتبــة ً

عــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل

والمخطوطــات إضافــة إلــى كتــب األطفــال.

طيــب اللــه ثــراه ،حيــث يمكــن لــزوار
نهيــانَّ ،

دبــي الرقميــة مــا بيــن كتــب كاملــة ،وفصــول

«مكتبــة زايــد» واالطــاع علــى جميــع الكتــب

«مكتبــة دبــي الرقميــة» الدخــول لرابــط

وتتنــوع المــواد الرقميــة المتاحــة بمكتبــة

أو الفيديوهــات الخاصــة بالمغفــور لــه ،والتــي

للكتــب ومقــاالت ومخطوطــات ومــواد

90

حصاد
 91المعرفة
2018

2

الفصل الثاني

مبادرات معرفية َّ
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54126

القيــم الــذي تقدمــه ،وتحفيــز ثقافــة القــراءة

إجمالي المستفيدين

فــي المجتمــع المحلــي ،إلــى جانــب تيســير
ســبل الوصــول إلــى مــواد المعرفــة المتنوعــة

بشــتى مجاالتهــا فــي أي وقــت ومــن أي

مــكان ومــن خــال كافــة أنــواع األجهــزة

اإللكترونيــة والذكيــة.

أمــا بالنســبة لعضويــة زوار المكتبــة مــن بقيــة
دول العالــم ،فســوف تتــاح العضويــة ألي

يبلــغ عددهــا  500مــادة مكتوبــة ومصــورة.

مواطــن مــن الــدول األخــرى ،واالســتفادة

كذلــك فــي بنــاء المكتبــة زايــد ،مــن خــال

دون أي رســوم ،إلــى جانــب إمكانيــة تحميــل

علــى مســيرة القائــد الراحــل.

رمزيــة ،مدعمــة باســتخدام آليــات الدفــع

مــن المحتــوى المجانــي المتــاح مــن خاللهــا

ويمكــن للجهــات
والمؤسســات المشــاركة
َّ

إضافــة المــواد والكتــب التــي تســلط الضــوء

3

500

جهات تعاونت

مادة مكتوبة

لتأسيس االتحاد

ومصورة عن

العربي للمكتبات

الشيخ زايد

الرقمية

المحتــوى الرقمــي غيــر المجانــي برســوم

وقــد أطلقــت مؤسســة محمــد بــن راشــد

اإللكترونــي التــي توفرهــا المكتبــة.

أســبوع جيتكــس للتقنيــة  ،2018اإلصــدار

الرقميــة لألفــراد ،االســتفادة مــن كافــة

آل مكتــوم للمعرفــة ،ضمــن مشــاركتها فــي

تشــمل مزايــا االشــتراك فــي مكتبــة دبــي

الخدمــات المقدمــة ،مــن االطــاع وتحميــل

الجديــد لـــ «مكتبــة دبــي الرقميــة» ،المنصــة

وطباعــة

المعرفيــة التــي أسســتها بهــدف المســاهمة

وحفــظ

المحتــوى

الرقمــي

174,059
عنواناً

1,845,025
مادة رقمية

ومشــاركته مــع اآلخريــن والتعليــق عليــه ،إلــى

فــي إتاحــة المعرفــة اإلنســانية لجميــع فئــات

جانــب تقييــم المحتــوى واقتــراح محتــوى

المجتمــع ومــن كافــة دول العالــم ،وإثــراء

جديــد ،وفعاليــات وأنشــطة فــي كافــة

المحتــوى العربــي علــى شــبكة اإلنترنــت،

القطاعــات المعرفيــة ،حيــث تســعى المكتبــة

وذلــك بشــكل متطــور يواكــب متطلبــات

إلــى تحقيــق الريــادة الكاملــة فــي مجــال

العصــر واحتياجــات األجيــال الحاليــة.

وأعلنــت المؤسســة عــن فتــح بــاب التســجيل

المكتبــات الرقميــة العربيــة ،عبــر إتاحــة كل

اإلمــارات مــن المواطنيــن والمقيميــن،

محتــوى رقمــي إلــى جانــب تشــجيع الرقمنــة

رقميــا فــي الــدول العربيــة مــن
مــا تـ َّـم إنتاجــه
ًّ

فــي المكتبــة مجانــاً لجميــع ســكان دولــة
وذلــك لالســتفادة مــن المحتــوى المعرفــي

وإثــراء المحتــوى الرقمــي العربــي.
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٠3

الفصل الثالث

«المعرفة» تجوب العالم...
شراكات ومبادرات عالمية

فــي إطــار جهودهــا المســتمرة لتجــاوز الحــدود المحليــة واالرتقــاء بالمعرفــة

عالميــاً  ،دأبــت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة منــذ إنشــائها علــى

أن يكــون نشــر المعرفــة عالميــاً هاجســها الــذي ال ينفــك عــن نظرتهــا المســتقبلية
وتخطيطهــا لمشــروعاتها ومبادراتهــا .وانطالقاً من النظرة االستشــرافية لصاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،صاحــب األيــادي البيضــاء والمبــادرات

العالميــة ،فــإن المؤسســة تــرى فــي انطالقتهــا الواســعة وانتشــارها العريــض
مبــدأ ال حيــاد عنــه فــي كل مشــروعاتها واستشــرافاتها المســتقبلية .ومــن هنــا

ـا باالنطالقــات التــي تخطــت حــدود دولــة اإلمــارات
كان العــام  2018عامــاً حافـ ً
العربيــة المتحــدة ،لتتجاوزهــا إلــى أنحــاء العالــم العربــي ،بــل والعالــم أجمــع.

وبهــدف تعزيــز عالقــات الشــراكة االســتراتيجية بيــن المؤسســة والجهــات
ـكل أوســع فــي نشــر المعرفــة وترســيخ مكانــة
المعرفيــة العالميــة ،واإلســهام بشـ ٍ

اللغــة العربيــة بيــن كافــة فئــات المجتمــع ،ومــن خــال إطــاق مجموعــة مــن
المؤسســة شــراكات عــدة خــال عــام
المشــاريع والمبــادرات والشــراكات ،أبرمــت
َّ

 ،2018كان أهمهــا :ملتقــى المتخصصيــن العــرب ،ولقــاءات مثمــرة مع ســنغافورة،

وأســبوع المعرفــة فــي مصــر ،والمشــاركة فــي أهــم المعــارض الدوليــة العريقــة
كمعــارض لنــدن وفرانكفــورت وبكيــن للكتــاب ،إضافــة إلــى التعــاون الثقافــي
المثمــر مــع جمهوريــة مصــر العربيــة مــن خــال برنامــج «فصحــاء العــرب» ..وغيرهــا

حصاد المعرفة

مــن الشــراكات والمبــادرات المعرفيــة.
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الفصل األول
تقدير عالمي

65

6

قطاعات يغطيها

ملتقى العرب لالبتكار

منشورات الملتقى

على وسائل التواصل

الحدث

arabinnovation.org

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتوم
أعلنــت
َّ

الضــوء علــى تجــارب
التــي تســلط َّ
الــرواد
َّ

لالبتــكار  »2018فــي دورتــه األولــى خــال

لقــد قــدم الملتقــى علــى مــدار أيامــه منصــة

للمعرفــة عــن تنظيــم «ملتقــى العــرب

وابتكاراتهم في شتى المجاالت.

الفتــرة مــن  26وحتــى  28فبرايــر فــي مركــز

مثاليــة لعــرض االبتــكارات ،وإقامــة روابــط

وعالقــات اســتراتيجية لتعزيــز االقتصــاد.

دبــي التجــاري العالمــي .وقــد هدفــت

المؤسســة مــن خــال الحــدث إلــى تقديــم

وقــد غطــى الحــدث محــور االبتــكار فــي ســتة

األعمــال الســتعراض ابتكاراتهــم ،ومناقشــة

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،الرعايــة

ورواد
منصــة شــاملة للخبــراء والمؤسســات َّ

قطاعــات رئيســة هــي :الحكومــات الذكيــة،

المواضيــع والقضايــا ذات الصلــة ،وبنــاء

الصحيــة ،الطاقــة المســتدامة ،النقــل،

عالقــات أعمــال تثــري القطــاع االقتصــادي،

والخدمات المالية.

إلــى جانــب تســليط الضــوء علــى تجــارب

وجــاء الحــدث مقســماً إلــى أقســام رئيســة

تضــم
رواد
َّ
ُّ
«القمــة» التــي شــارك فيهــا َّ

المبتكرين الملهمة.

وقــد اســتضاف الملتقــى الــذي نظمتــه

ومفكــرون غيــر تقليدييــن ،وخبــراء عالميــون

لالبتــكار ،نخبــة مــن المتحدثيــن والخبــراء

عــن االبتــكار فــي مختلــف القطاعــات التــي

ومبتكــرون مــن جميــع أنحــاء العالــم ،للحديــث

المؤسســة بالتزامــن مــع شــهر اإلمــارات
ورواد األعمــال فــي عــدة مجــاالت رئيســة،
َّ

وجــذاب،
َّ
يغطيهــا الملتقــى بشــكل حيــوي

لمناقشــة مواضيــع حيويــة حــول قضايــا

كمــا تخلــل الملتقــى العديــد مــن حلقــات

االبتــكار والنمــو االقتصــادي فــي المنطقــة،

النقــاش التــي اســتعرضت أبــرز االبتــكارات

حيــث حفلــت أجنــدة الحــدث ،علــى مــدى

20

14

جلسة حول االبتكار

جائزة

28-26

10

1577

فبراير

عدد حضور

ورش عمل

جلسات الملتقى

تخصصية

112

شركة ناشئة تم دعمها

من مختلف الدول العربية.

120

شركة عالمية وعربية
استعرضت ابتكاراتها

الناجحة.

يوميــن متواصليــن ،بالمواضيــع ذات الصلــة

أمــا القســم الثانــي فهــو «المعــرض» ،الــذي
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427,030
عدد المشاهدات

10,112
عدد التفاعالت

اســتقطب مشــاركة أكثــر مــن  120شــركة
عالميــة

وعربيــة

ومحليــة

الســتعراض

ـزوار ،حيــث ُعرضــت
ابتكاراتهــم واختراعاتهــم للـ َّ

28,750

ابتــكارات مــن مختلــف القطاعــات ،إلــى جانــب

كل مــن جمــارك دبــي ،مؤسســة
ابتــكارات ٍّ

مشاهدات للفيديوهات

دبــي لخدمــات اإلســعاف ،وغرفــة دبــي،
وكليــات التقنيــة العليــا ،وبنــك اإلمــارات دبــي
الوطني.

3000

كمــا اشــتملت فعاليــات المعــرض علــى
تنظيــم سلســلة مــن ورش العمــل فــي مجــال

االبتــكار ،إضافــة إلــى طــرح مواضيــع تهــم

زوار المعرض من رواد األعمال والمتخصصين

الشــركات الناشــئة مــن حيــث جــذب

االســتثمارات والنمــو المطــرد
والتوســع
ُّ

عالميــاً .كذلــك شــهد الحــدث تكريــم

10,000

االبتــكارات المتميــزة مــن القطاعــات الســتة

التــي يغطيهــا الحــدث ،إضافــة إلــى تخصيــص

متر مربع مساحة المعرض المرافق

ورواد األعمال.
جائزتين للشركات الناشئة َّ

98

حصاد
المعرفة
2018

3

الفصل الثالث
«المعرفة» تجوب العالم

أسبوع المعرفة في مصر
ضمــن مشــروع المعرفــة ،احتضنــت جمهوريــة

مشــروع المعرفــة العربــي قــد أثمــرت العديــد

فــي شــهر مــارس مــن عــام  ،2018وذلــك

ّ
ويمثــل أســبوع المعرفــة فــي مصــر ثمــرة مــن

مــن المشــاريع الرائــدة فــي المنطقــة.

مصــر العربيــة فعاليــات أســبوع المعرفــة

ثمــار الدعــم الــذي توليــه مؤسســة محمــد

فــي مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا

بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة للطــاب

بحضــور ممثليــن عــن برنامــج األمــم المتحــدة

والشــباب ،وجــزءاً مــن سلســلة ورشــات عمــل

اإلنمائــي ومؤسســة محمــد بــن راشــد آل

مكتــوم للمعرفــة وأســاتذة وطــاب مدينــة

ولقــاءات لتعزيــز اســتخدام مؤشــر المعرفــة

افتتــح اللقــاء الدكتــور شــريف صدقــي،

المســتدامة وكأداة للتغييــر ولنشــره علــى

زويــل ،حيــث حضــر اللقــاء  35مشــاركاً.

العالمــي كدليــل لتحقيــق النمــو والتنميــة

الرئيــس األكاديمــي لمدينــة زويــل للعلــوم

نطــاق واســع فــي النقاشــات السياســية.

عــرف بمدينــة زويــل
والتكنولوجيــا ،حيــث ّ

ومكوناتهــا ،كمــا اســتعرض جانبــاً مــن

جلسات الملتقى
تناولــت جلســات الحــدث انطالقــة مشــروع

آل مكتــوم للمعرفــة ،واألســتاذ كــرم جبــر

بالشــراكة بيــن برنامــج األمــم المتحــدة

عبــد المحســن ســامة ،رئيــس مؤسســة

المعرفــة العربــي ومبــادرة المعرفــة للجميــع

اإلنمائــي ومؤسســة محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم للمعرفــة منــذ عــام  ،2007كمــا

اســتعرضت خاللــه نتائــج مؤشــر المعرفــة

العالمــي ومؤشــراته القطاعيــة وكيفيــة
احتســاب المتغيــرات وتطبيــع البيانــات،
إضافــة إلــى المؤشــر المركــب للبحــث
والتطويــر واالبتــكار ،واإلعــام والثــورة

االبتــكارات التــي أنجزهــا طلبــة مدينــة زويــل

الصناعيــة الرابعــة ،وتحــدي األميــة ...وغيرهــا

والــدور األساســي الــذي تلعبــه مدينــة زويــل
فــي البحــث العلمــي.

2100

ثــم أطلقــت المؤسســة رســمياً أســبوع
ّ

المعرفــة فــي مصــر وقــد أكــدت أجنــدة

أن الشــراكة بيــن مؤسســة محمــد
اللقــاءات ّ

عدد الحضور في فعاليات أسبوع

بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج

المعرفة في مصر

األمــم المتحــدة اإلنمائــي تحــت مظلــة

100

مــن الموضوعــات التــي تهــم الشــباب وتبحــث

فــي دور االبتــكار فــي تطويــر المجتمعــات.

أمــا الجلســة الختاميــة للملتقــى فجمعــت
المهنــدس جمعــة مبــارك الجنيبــي ،ســفير
دولــة اإلمــارات ،وســعادة جمــال بــن حويــرب،

المديــر التنفيــذي لمؤسســة محمــد بن راشــد

رئيــس الهيئــة الوطنيــة للصحافــة ،واألســتاذ
األهــرام ،والســيدة رنــدا أبــو الحســن ،مديــرة

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي
مصــر .حيــث أكــد األســتاذ بــن حويــرب حــرص
وانطالقــا مــن دورهــا المعرفــي
ً
المؤسســة

أن تكــون جهودهــا فــي نقــل المعرفــة

متخطيــة للحــدود وعابــرة للقــارات ،وهــذا
مــا حــدا بهــا إلــى إنجــاز أول مؤشــر معرفــي
عالمــي فــي قمــة المعرفــة  ،2017التــي

أطلــق خاللهــا اإلنجــاز األول مــن نوعــه علــى
مســتوى العالــم .كمــا تحــدث عــن إطــاق
المؤسســة لمشــروع نوعــي آخــر وهــو تحــدي

األميــة فــي المنطقــة العربيــة ،حيــث يهــدف
المشــروع إلــى محــو أميــة  30مليــون عربــي
بحلــول عــام .2030
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لقاءات مع جهات سنغافورية رفيعة المستوى

التــي احتلــت المراتــب الخمــس األولــى علــى

بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،وأعضــاء

ضمــن فعاليــات «مشــروع المعرفــة العربــي»

واالســتفادة القصــوى مــن مخرجاتــه.

تقديــم المؤشــر ومناقشــة تفاصيــل نتائجــه،

العالمــي ومــن اللجنــة االستشــارية لجائــزة

العالمــي كأداة لتحقيــق النمــو والتنميــة

ورش العمــل واللقــاءات ،إلــى تعزيــز الحــوار

وبهــدف تحفيــز اســتخدام مؤشــر المعرفــة
المســتدامة وتغييــر المجتمعــات نحــو

وتهــدف المؤسســة والبرنامــج مــن خــال

وجــاءت أولــى محطــات لقــاءات الوفــد فــي

الفعــال ورفــع مســتوى الوعــي وإطــاع
ّ

علــى المؤشــر مــن بيــن  131دولــة.

المعنييــن والجمهــور العــام علــى الســمات

األفضــل ،نظمــت مؤسســة محمــد بــن راشــد

الرئيســة والنتائــج المتوقعــة مــن مؤشــر

آل مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج األمم المتحدة

ـا عــن التعــرف علــى
المعرفــة العالمــي ،فضـ ً

اإلنمائــي ،خــال العــام  ،2018سلســلة مــن

أهميــة العالقــة بيــن المعرفــة والتنميــة.

ورش العمــل واللقــاءات فــي عــدد مــن دول

وفــي هــذا الســياق ،عقــد وفــد مــن الجانبيــن

العالــم لنشــر مؤشــر المعرفــة العالمــي علــى

عــدداً مــن اللقــاءات مع المعنيين في الدول

نطــاق واســع فــي النقاشــات السياســية،

102

مؤشــر المعرفــة العالمــي ،وذلــك بهــدف

ســنغافورة ،التــي حصــدت المرتبــة الثانيــة
كال
وكان اللقــاء األول للوفــد الــذي ضــم ً

مــن الفريــق االستشــاري لمؤشــر المعرفــة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،
مــع فريــق إدارة المنظمــات الدوليــة فــي
تــم
وزارة الخارجيــة الســنغافورية ،حيــث ّ

خــال اللقــاء اســتعراض المؤشــر ونتائــج

مــن ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر

ســنغافورة .فيمــا كان اللقــاء الثانــي مــع

مكتــوم للمعرفــة ،والدكتــور هانــي تركــي،

اســتعراض أداء ســنغافورة فــي المؤشــر،

التنفيــذي لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل

مديــر مشــروع المعرفــة العربــي ،إضافــة
إلــى عــدد مــن ممثلــي مؤسســة محمــد

“جامعــة ســنغافورة الوطنيــة» ،وتـ ّـم خاللــه

إلــى جانــب مناقشــة ســبل التعــاون بيــن
الجانبيــن.

حصاد
المعرفة
2018
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أسبوع المعرفة في األردن
أطلق مشروع المعرفة مبادرة «أسبوع

كدليل لتحقيق النمو والتنمية المستدامة

اللقاءات مع طالب وأكاديميين وأساتذة

وممثلي القطاعات الخاصة .وتضمنت

ورفـــــع مــســتــوى الـــوعـــي حــــول أهــمــيــة

في النقاشات السياسية .تستهدف هذه

وجامعة مؤتة ،إضافة إلى لقاء مع دائرة

الــمــعــرفــة الــعــالــمــي  ،2017والـــثـــورة

المعرفة» بــهــدف تعزيز الــحــوار
الفعال
ّ

وكأداة للتغيير ولنشره على نطاق واسع

الــمــبــادرة طــاب وأســاتــذة وأكاديميين

المعرفة وسياسات التنمية المستدامة

وباحثين وصحافيين وصانعي القرار.

القائمة على المعرفة ،حيث تـ ّـم تنظيم

وكانت األردن هي الوجهة الثانية ألسبوع

سلسلة ورشات عمل ولقاءات في مدن

المعرفة ،حيث تضمن ملتقى المعرفة

عــديــدة فــي المنطقة العربية والعالم

في  22نيسان/أبريل  2018سلسلة من

لتعزيز استخدام مؤشر المعرفة العالمي

104

في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك

اإلحصاءات العامة.

جــلــســات ح ــول نــتــائــج األردن فــي مؤشر

الصناعية الــرابــعــة ،وتــجــربــة األردن في

وقد جمعت اللقاءات المعرفية ممثلين

مواجهة األمية ،والنقاش حول استخدام

وبــاحــثــيــن وأسـ ــاتـ ــذة جــامــعــات وط ــاب

المستدامة.

من مختلف الــوزارات وسفراء وصحفيين

المؤشر ك ــأداة لتحقيق النمو والتنمية

حصاد
المعرفة
2018
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90

حلقة إجمالي
ما تم بثه

برنامج فصحاء العرب
ضمــن فعاليــات مبــادرة «بالعربــي» التــي

الداعمــة للغــة العربيــة وتعميمهــا فــي

مكتــوم للمعرفــة بهــدف تعزيــز مكانــة اللغــة

أبــرز الفصحــاء العــرب وإنتاجاتهــم األدبيــة.

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل
تنظمهــا
َّ

+1200

+2500

متابع على تويتر

متابع عبر فيسبوك

مختلــف دول العالــم ،وتســليط الضــوء علــى

العربيــة بيــن لغــات العالــم ،والحــث علــى

5

وقــع االتفاقيــة فــي مقــر اإلذاعــة المصريــة،
َّ

اســتخدامها للتواصــل فــي قنــوات اإلعــام

ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر التنفيــذي

وقعــت
االجتماعــي والمحافظــة عليهــاَّ ،

للمؤسســة ،والدكتــورة ناديــة مبــروك،
َّ

المؤسســة فــي شــهر مايــو  2018اتفاقيــة
َّ

رئيســة اإلذاعــة المصريــة ،وذلــك بحضــور

تعــاون مــع اإلذاعــة المصريــة بجمهوريــة

الدكتــورة لميــاء محمــود ،رئيســة شــبكة

مصــر العربيــة ،وذلــك بهــدف إطــاق برنامــج

ومحطــات صــوت العــرب ،ومحمــد الناصــر

«فصحــاء العــرب» علــى إذاعــة صــوت العــرب

أبوزيــد ،كبيــر المذيعيــن بإذاعــة صــوت العــرب
ــد
ومقــد ٌم البرنامــج.
ُم ِع ٌّ
ِّ

خــال شــهر رمضــان المبــارك ،ويســعى

البرنامــج إلــى تعزيــز فعاليــات مبــادرة بالعربــي

106

450

دقائق
مدة
الحلقة

30
حلقة على
مدار شهر
رمضان

متوسط التفاعالت

250

متوسط التفاعالت

على تويتر

على فيسبوك

حصاد
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2018
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معرض لندن
الدولي للكتاب
ومــن منطلــق ســعيها الدائــم إلــى تعزيــز

علــى إصــدارات وفعاليــات شــركة قنديــل

الدوليــة المتخصصــة بمجــاالت النشــر

وقــد شــاركت
المؤسســة بأجنــدة حافلــة
َّ

حضورهــا ومشــاركتها فــي المحافــل

118

25,000

دولة مشاركة

ناشر

للطباعــة والنشــر والتوزيــع التابعــة لهــا.

بالفعاليــات واألنشــطة خــال الحــدث،

لمؤسســة
والتوزيــع وإنتــاج المعرفــة ،كان
َّ

والتــي تشــمل تنظيــم ورش عمــل ونــدوات

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة

ثقافيــة متخصصــة ،إلــى جانــب عقــد

مشــاركتها ،للعــام العاشــر علــى التوالــي،

سلســلة مــن االجتماعــات مــع دور النشــر،

فــي فعاليــات «معــرض لنــدن الدولــي

وإطــاق مجموعــة مــن اإلصــدارات ألبــرز

للكتــاب  ،»2018الــذي أقيــم فــي العاصمة

المؤلفيــن العــرب والكتَّ ــاب الموهوبيــن،

البريطانيــة خــال الفتــرة مــن  10وحتــى 12
المؤسســة
إبريــل  ،2018حيــث اســتعرضت
َّ

إضافــة إلى تســليط الضــوء على التطبيقات

أبــرز مشــاريعها ومبادراتهــا فــي مجــال نشــر

اإللكترونيــة المعنيــة بقطاعــات المعرفــة

وإنتــاج المعرفــة ،إلــى جانــب تســليط الضــوء

والتنميــة.

108
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2018

3

الفصل الثالث
«المعرفة» تجوب العالم

شراكة معرفية مع الصين
المؤسســة خــال عــام 2018
اســتقبلت
َّ

ومجموعــة «شــاندونغ للنشــر» إطــاق

للنشــر» ،بهــدف توســيع آفــاق التبــادل

العربيــة إلــى اللغــة الصينيــة والعكــس ،إضافة

مشــاريع لترجمــة إصــدارات وكتــب مــن اللغــة

وفــداً مــن مجموعــة «شــاندونغ الصينيــة
المعرفــي والثقافــي بيــن الجانبيــن ،وإطــاق

إلــى تزويــد مكتبــة دبــي الرقميــة باإلصــدارات

المبــادرات والمشــاريع المشــتركة ،كمــا

المهمــة باللغــة الصينيــة ،وكذلــك تعــاون

المؤسســة مــع المجموعــة ،تفاصيــل
بحثــت
َّ

الطرفيــن فــي «تبــادل الكتَّ ــاب» ضمــن برنامج
بالمؤسســة.
دبــي الدولــي للكتابــة الخــاص
َّ

مشــاركتها الثانيــة فــي «معــرض بكيــن

وتضــم مجموعــة «شــاندونغ للنشــر» 9
ُّ

الدولــي للكتــاب .»2018

كذلــك تـ َّـم خــال اللقــاء مناقشــة ســبل إثــراء

دور لنشــر الكتــب ،ودار نشــر إلكترونيــة

وفــرص إثــراء المحتــوى العربــي مــن خــال

وداريــن للمجــات الدوريــة ،وتتركــز إصداراتهــا

قطــاع الطباعــة والنشــر بجميــع أشــكاله،

ســمعية وبصريــة ،وشــركة للنشــر الرقمــي،

فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة

إصــدارات مترجمــة ،وتنظيــم فعاليــات

فضــا
ومجــاالت العلــوم االجتماعيــة،
ً

ثقافيــة ،إضافــة إلــى االســتفادة مــن خبــرات

عــن مجــاالت الفــن والتكنولوجيــا والحيــاة

مجموعــة «شــاندونغ للنشــر» فــي مجــاالت

واألطفــال والتاريــخ ،إضافــة إلــى الثقافــة

الطباعــة والنشــر الرقمــي .ومــن جهــة أخــرى،

والتعليــم والســياحة واإلعــام والمــواد

المؤسســة اتفاقيــة تعــاون وشــراكة
عقــدت
َّ

التعليميــة وغيرهــا مــن المجــاالت .وتطبــع

مــع اتحــاد الناشــرين الصينييــن ،للعمــل علــى

المجموعــة  300مليــون كتــاب ،وتنشــر أكثــر

تنظيــم مجموعــة مــن المبــادرات والفعاليــات

مــن مليــار كتــاب وقــرص مضغــوط ،وقــد

الثقافيــة.

المؤسســة
وتضمنــت اتفاقيــة الشــراكة بيــن
َّ

حــازت  155جائــزة عــن إنجازاتهــا.

110

155

300,000,000

جائزة حازتها الدار

كتاب مطبوعات دار شاندونغ
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معرض الصين الدولي للكتاب

العربيــة المتحــدة ،كمــا ســلطت الضــوء علــى

وفــي إطــار تلــك الشــراكة المعرفيــة مــع

مشــاريعها وشــراكتها االســتراتيجية الهادفــة

بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة فــي معــرض

المجتمعــات المختلفــة علــى مســتوى العالم.

مؤسســة محمــد
جمهوريــة الصيــن ،شــاركت
َّ

بكيــن الدولــي للكتــاب فــي دورتــه الخامســة

إلــى تعزيــز التبــادل الثقافــي والمعرفــي بيــن

2500

والعشــرين لعــام  ،2018الــذي أقيمــت

فعالياتــه فــي الفتــرة مــن  22لغايــة  26مــن

عارض في معرض

شــهر أغســطس  ،2018في مركــز الصيــن

بكين للكتاب

الدولــي للمعارض الكائــن فــي العاصمــة

93

الصينيــة بكيــن.

وخــال مشــاركتها فــي المعــرض الــذي
يســتقطب نخبــة مــن الكتّ ــاب والعارضيــن مــن

دولة مشاركة

مختلــف دول العالــم ،اســتعرضت المؤسســة

300,000

مبادراتهــا الثقافيــة الرائــدة التــي تســعى مــن
خاللهــا إلــى نشــر وتطويــر منظومــة المعرفــة

لبنــاء مجتمــع معرفــي فــي دولــة اإلمــارات

112

عنوان
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معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

710

4000

100

286,000

عارضين

فــي إطــار حــرص المؤسســة علــى المشــاركة

مواطنــان فرنســيان ،مطلــع عــام .1912

الفعالــة فــي المحافــل الدوليــة الكبــرى
َّ

وقــد جــاءت تلــك المشــاركة المســتمرة

المعنيــة بالثقافــة والكتــاب ،بهــدف تعزيــز

للمؤسســة

المؤسســات والجهــات
أواصــر الشــراكة مــع
َّ

فــي

معــرض

فرانكفــورت

دولة مشاركة

فعالية

زائر

الدولــي للكتــاب لكونــه منصــة عالميــة
مثاليــة
للمؤسســة ،الســتعراض مشــاريعها
َّ

الثقافيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم ،إلــى جانــب
إبــراز دور
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل
َّ

ومبادراتهــا المعرفيــة والثقافيــة ،خاصــة أنــه

مكتــوم للمعرفــة الرائــد فــي عمليــات نشــر

يعــد مــن الفعاليــات الدوليــة العريقــة التــي

ونقــل المعرفــة علــى مســتوى المنطقــة

تجمــع تحــت مظلتهــا نخبــة مــن صنَّ ــاع القــرار

والعالــم ،شــاركت المؤسســة فــي الــدورة

والمختصيــن والمثقفيــن واألدبــاء مــن جميــع

الســبعين مــن معــرض فرانكفــورت الدولــي

أنحــاء العالــم وتحــت ســقف واحــد ،لمناقشــة

للكتــاب  ،2018حيــث أطلقــت المؤسســة

تطــورات ومســتجدات صناعــة المعرفــة علــى

خــال المشــاركة كتــاب (صــور مــن العــراق

مســتوى العالــم وتبــادل الخبــرات فــي ذات

 )1912الــذي يــؤرخ بالصــورة تاريــخ العــراق

اإلطــار.

رحلــة بالكاميــرا قــام بهــا
ٍ
الحديــث ،عبــر
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ملتقى المتخصصين العرب
ضمــن سلســلة ورش عمــل «ملتقــى

عمــل حملــت عنــوان «مهــارات استشــراف

أطلقتهــا مؤسســة محمــد بــن راشــد آل

البشــرية لحكومــة دبــي ،وقدمهــا الدكتــور

المتخصصيــن العــرب» ،المبــادرة التــي

المســتقبل» ،اســتضافتها دائــرة المــوارد

مكتــوم للمعرفــة ،بالتعــاون مــع «لينكد إن»،

حســام حاضــري ،الكاتــب والمتخصــص فــي

بهــدف نشــر وتعميــم خبــرات المختصيــن مــن

علــوم استشــراف المســتقبل ،األســتاذ

أعضــاء الملتقــى بيــن كافــة فئــات المجتمــع.

محاضــر فــي كليــة العلــوم اإلداريــة

نظــم الملتقــى فــي العــام  2018مجموعــة

والحاســوب بجامعــة العلــوم اإلبداعيــة.

مــن ورش العمــل المتخصصــة ،التــي قدمهــا

عــدد مــن أعضــاء الملتقــى مــن الخبــراء
والمعنييــن بمجــاالت استشــراف المســتقبل

والتطويــر اإلداري والمؤسســي والســعادة.

ويهــدف «ملتقــى المتخصصيــن العــرب»
إلــى تقديــم منصــة متكاملــة للمتخصصيــن

العــرب لتبــادل الخبــرات والــرؤى ،وتوطيــد
أواصــر التعــاون المشــترك بينهــم وبيــن

الجهــات الباحثــة عــن الخبــرات والمختصيــن
فــي مختلــف المجــاالت.

وفــي هــذا اإلطــار نظــم الملتقــى ورشــة
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82%

2250

متوسط الرضا عن ورش الملتقى

إجمالي المستفيدين

42

21

موضوعاً

ورشة عمل

1827

متخصصاً وباحثاً عدد األعضاء
حتى نهاية العام 2018
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الفصل الرابع

في قلب «المعرفة»..
حضور فعال في األحداث
والمناسبات المعرفية

المؤسســة خــال عــام  2018مجموعــة مــن اإلنجــازات
حققــت
َّ
َّ

والنجاحــات البــارزة ،وكان لهــا حضورهــا الفاعــل فــي أهــم
المحافــل الدوليــة المعرفيــة والثقافيــة ،إضافــة إلــى

مشــروعاتها المعرفيــة البنــاءة التــي تســعى مــن خاللهــا إلــى

نشــر المعرفــة علــى أوســع نطــاق ،والنهــوض بالفكــر العربــي.
كمــا أنهــا مــع ذلــك لــم تغفــل حضورهــا فــي المناســبات
المعرفيــة المحليــة التــي تحفــل بهــا دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،انطالقــاً مــن أهدافهــا االســتراتيجية الراميــة إلــى
بنــاء مجتمعــات قائمــة علــى المعرفــة والمشــاركة بفاعليــة

فــي مســيرة الدولــة ،وهــذا مــا عــزَّ ز مكانتهــا الرياديــة فــي

عمليــات صناعــة المعرفــة على المســتويين العربي والعالمي.

حصاد المعرفة

2018
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الفصل األول
تقدير عالمي

المتحــدة اإلنمائــي ،بهــدف تعزيــز مجتمعــات

4

وسياســات قائمــة علــى المعرفــة لتحقيــق

التنميــة المســتدامة.

معرض جيتكس للتقنية

ويســتهدف التطبيــق فئــات الباحثيــن
والطــاب ،إضافــة إلى الجامعات والمدارس،

الموجــه لصانعــي
إلــى جانــب المحتــوى
ّ

مؤسســة محمــد بــن راشــد
لــم يغــب حضــور
َّ

وخدمــات ذكيــة تعمــل علــى توســيع دائــرة

السياســات .ويمكِّ ــن التطبيــق المســتخدمين

إذ تمثــل بابــاً واســعاً مــن أبــواب المعرفــة

مبــادرات (مشــروع المعرفــة) ،والوصــول

تقاريــر المعرفــة ونتائــج مؤشــرات المعرفــة

نشــر المعلومــات المعرفيــة التــي أنتجتهــا

آل مكتــوم للمعرفــة عــن المحافــل التقنيــة،

إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن المختصيــن

التــي تتخــذ المؤسســة منهــا عنوانهــا األبــرز

والمعنييــن وصنّ ــاع السياســات مــن جميــع

فــي تطلعاتهــا وأهدافهــا ،ومــن هنــا كانــت

أنحــاء العالــم».

مشــاركة المؤسســة فــي حــدث عالمــي

بــارز مثــل أســبوع جيتكــس للتقنيــة ،2018
فــي دورتــه الـــ ،38بهــدف اإلســهام بخلــق

فعــال ،ورفــع مســتوى الوعــي بأهميــة
حــوار َّ
المعرفــة .حيــث اســتعرضت مــن خــال

ورســوم بيانيــة حــول نتائــج الــدول علــى

مؤشــر المعرفــة العالمــي.

كل
 ”4 allللهواتــف الذكيــة ،الــذي يقــدم َّ

«مكتبــة زايــد» الــذي أطلقتــه «مكتبــة دبــي

عليــه
المؤسســة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم
َّ

«مكتبــة دبــي الرقميــة» ،علــى مشــروع

الرقميــة» بالتزامــن مــع «عــام زايــد» بهــدف

كل مــا كتــب أو نشــر عــن المغفــور لــه
توثيــق ِّ
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
«طيــب
َّ

اللــه ثــراه» ،حيــث يمكــن لــزوار «مكتبــة
دبــي الرقميــة» الدخــول لرابــط «مكتبــة
زايــد» واالطــاع علــى جميــع الكتــب أو

الفيديوهــات الخاصــة بالمغفــور لــه ،والتــي
يبلــغ عددهــا  500مــادة مكتوبــة ومصــورة.

ويمكــن للجهــات
والمؤسســات المشــاركة
َّ

كذلــك فــي بنــاء «مكتبــة زايــد» ،مــن خــال
إضافــة المــواد والكتــب التــي تســلط الضــوء

علــى مســيرة القائــد الراحــل.

وقد حظيت منصة المؤسســة في المعرض

122

5

العالميــة والقــراءة ،إلــى جانــب بيانــات مرئيــة

المؤسســة خــال المعــرض
واســتعرضت
َّ

إنتاجــات «مشــروع المعرفــة» ،الــذي تعمــل

مشــاركتها فــي المعــرض وســائل متطــورة

مــن تحميــل جميــع منتجــات المشــروع مــن

وســلطت
المؤسســة الضــوء كذلــك ضمــن
َّ

تطبيــق المعرفــة للجميــع “knowledge

قطاعات تم استعراضها

أيام المعرض
بزيــارة كريمــة مــن قبــل ســمو الشــيخ مكتــوم

بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم
دبــي ،حيــث اطلــع ســموه علــى مبــادرات
المؤسســة المعرفيــة وخدماتهــا الذكيــة
التــي تشــارك بهــا فــي الحــدث ،واســتمع
ســموه إلى شــرح من فريق عمل المؤسســة

عــن تطبيــق المعرفــة للجميــع “knowledge
 ”4 allللهواتــف الذكيــة ،كمــا اطلــع ســموه
علــى الشــكل الجديــد لـــ «مكتبــة دبــي
الرقميــة وحلــول المحتــوى الرقمــي» ،حيــث

توفــر مليونــي مــادة رقميــة تشــمل صحفــاً

ومجــات وكتبــاً ودراســات ،إضافــة إلــى
البحــوث والمــواد التراثيــة ومحتــوى وســائط
متعــددة .وثمــن ســموه مبــادرات المؤسســة
المعرفيــة المشــاركة فــي المعــرض وجهــود

فريــق العمــل.
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المؤسسة تشارك في
معرض الشارقة الدولي للكتاب
مؤسســة
علــى مــدى عــام كامــل ،أثبتــت
َّ

أكَّ ــد ســعادة جمــال بــن حويــرب ،المديــر

حضورهــا فــي أهــم معــارض الكتــاب العريقــة

أن معــرض الشــارقة
مكتــوم للمعرفــةَّ ،

التنفيــذي
لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل
َّ

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،

الدولــي للكتــاب يشــكِّ ل تظاهــرة حضاريــة

علــى المســتويين المحلــي والدولــي ،وكان

ثقافيــة اســتثنائية ،اســتطاعت أن تحجــز لهــا

مــن أهــم تلــك المشــاركات جناحهــا فــي

مكانــة متقدمــة ضمــن الفعاليــات الثقافيــة

معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب ،2018

فــي نســخته الســابعة والثالثيــن ،وذلــك مــن

والمعرفيــة علــى مســتوى العالــم ،والتــي

خــال قنديــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع

ترســخ مفاهيــم اإلبــداع واالبتــكار ونشــر
ّ

المعرفــة ،مــن خــال الفعاليــات واألنشــطة

التابعــة لهــا.

المؤسســة مــن خــال المشــاركة
وتســعى
َّ

تقــدم جرعــة ثقافيــة
التــي تشــهدها ،كمــا
ِّ

ومشــاريعها الثقافيــة ،إلــى جانــب اســتعراض

المجتمــع كافــة.

لــزوار الحــدث مــن فئــات
ومعرفيــة مكثفــة ّ

إلــى تســليط الضــوء علــى مبادراتهــا

وأعــرب ســعادته عــن حــرص
المؤسســة
َّ

إصــدارات قنديــل مــن الكتــب العربيــة أو

علــى المشــاركة ســنوياً فــي الحــدث ،مــن

المترجمــة ،إضافــة إلــى عقــد مجموعــة مــن

خــال قنديــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع،

االجتماعــات واتفاقيــات التعــاون والشــراكة

الســتعراض أهـ ّـم مشــاريعها وإصداراتهــا فــي

مــع دور النشــر العربيــة والعالميــة فــي

مجــاالت النشــر والتوزيــع ،إلــى جانــب عقــد

مجــاالت النشــر والتوزيــع وإنتــاج المحتــوى.

سلســلة مــن الفعاليات الثقافيــة
المتخصصة
ِّ

وفــي معــرض تعليقــه علــى ذلــك ،فقــد

124

بمشــاركة أهــم الكتّ ــاب والمثقفيــن ،إضافــة

المؤسســة فــي الحــدث هــذا العــام،
مشــاركة
َّ

المؤسســات والجهــات المعنيــة بالطباعــة
َّ

الدولــي للكتابــة ،ضمــن ورش عمــل القصــة

إلــى تنظيــم اللقــاءات المثمــرة مــع مختلــف

والنشــر مــن الــدول العربيــة والعالــم .وخــال

تــم إطــاق عــدد مــن إصــدارات برنامــج دبــي
القصيــرة والترجمــة والروايــة،
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«المعرفة» في عام زايد
واكبــت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

ومــن تلــك الجلســات أصبوحــة بعنــوان

والفعاليــات المنبثقــة عــن مبــادئ القائــد

الشــاعرة زينــب الرفاعــي ،وأقيمــت فــي دار

«زايــد الخالــد فــي قلوبنــا» التــي حضرتهــا

للمعرفــة ذلــك العــام بعــدد مــن المبــادرات
المؤســس فــي نشــر الخيــر والمحبــة والســام،

رعايــة المســنين بالشــارقة ،وجلســة خاصــة

وبمــا يتــاءم مــع أهــداف المؤسســة فــي

بعنــوان «زايــد قبــل االتحــاد» مــع الكاتــب

محمــد

نشــر المعرفــة وتعزيــز دورهــا فــي المجتمــع

الحبســي،

واإلعالميــة

صفيــة

الشــحي ،وكانــت فــي قلــب محميــة المرمــوم

وبيــن األفــراد .وقــد تمثلــت تلــك االحتفــاالت

700

وتطبيــق المشــاريع والحمــات المعنيــة بنشــر

حقيبة ذكية لألطفال واأليتام

ونقــل وإنتــاج المعرفــة فــي الدولــة ،واإلســهام

ضمــن فعاليــات «عــام زايــد» وشــهر القــراءة،

جانــب توفيــر األدوات واإلمكانــات المتطــورة

فــي بنــاء مجتمعــات قائمــة عليهــا ،إلــى

ومــن خــال مبــادرة «قافلــة الحقيبــة

لألطفــال لدعــم مســيرتهم التعليميــة فــي

وفــي إطــار نشــاطاتها الراميــة إلــى إبــراز دور

آل مكتــوم للمعرفــة وبرعايــة بنك «إتش إس

وزارت «قافلــة الحقيبــة الذكيــة» التــي تضـ ُّـم

بالثقافــة والمعرفــة التــي نهــض مــن خاللهمــا

ســيدات مدينــة العيــن بمناقشــة كتــاب «زايــد

ومؤسســات متفرقــة
الذكيــة علــى مناطــق
َّ

تلــك الفعاليــات التــي نظمتهــا االســتراحة فــي

النعيمــي ،الــذي وضــع فــي ذلــك الكتــاب

الصحراويــة ،بالتعــاون مــع إدارة البيئــة فــي

بالعديــد مــن األنشــطة التــي لــم يغــب الشــيخ

بلديــة دبــي.

زايــد عنهــا ،فقــد كان ،رحمــه اللــه ،محــور
مبــادرات ونشــاطات اســتراتحة ســيدات ،التــي
حافــا
آثــرت عضواتهــا أن يكــون هــذا العــام
ً

حكيــم العــرب وإنجازاتــه ،قامــت اســتراحة

الشــيخ زايــد ،طيــب اللــه ثــراه ،باإلمــارات .ومــن

مــن العيــن إلــى رئاســة االتحــاد» لمعالــي راشــد

عــام زايــد الجلســات النقاشــية التــي تناولــت

شــهادته عــن شــخصية زايــد ليقدمهــا للتاريــخ.

بالنقــاش حيــاة القائــد المؤســس ،وأهــم

كمــا تناولــت االســتراحة كتــاب (father of

الســمات والشــمائل الطيبــة التــي تحلــى بهــا

 )nathionوهــو عبــارة عــن كتــاب يركــز علــى

رحمــه اللــه ،إلــى جانــب اإلنجــازات التــي كانــت

أبــرز مقــوالت الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل

علــى عهــده ،فــي مراحــل حياتــه كافــة.

نهيــان ،طيــب اللــه ثــراه.

126

الذكيــة» ،وزَّ عــت مؤسســة محمــد بــن راشــد
بــي ســي» ،مجموعــة جديــدة مــن الحقائــب
فــي إمارتــي رأس الخيمــة وأم القيويــن.

كافــة المجــاالت.

وفــداً مــن موظفــي
المؤسســة والبنــك،
َّ

فلــج المعــا ،وروضــة األغصــان ،ومدرســة
بنــت الشــاطئ للبنــات ،ومدرســة ماجــد األول

المؤسســة قد أطلقت مبادرة «قافلة
وكانت
َّ

مؤسســة
فــي إمــارة أم القيويــن ،إلــى جانــب
َّ

مــع «عــام الخيــر» الــذي أعلــن عنــه صاحــب

واإلنســانية فــي إمــارة رأس الخيمــة ،حيــث

المؤسســة مــن
الدولــة ،حفظــه اللــه .وتهــدف
َّ

الجهــات والمناطــق ،علــى األطفــال واأليتــام

الحقيبــة الذكيــة» منــذ العــام  2017تماشــياً

الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس

خــال المبــادرة إلــى تعزيــز دورهــا فــي طــرح

صقــر بــن محمــد القاســمي لألعمــال الخيريــة
تــم توزيــع  700حقيبــة ذكيــة فــي تلــك
َّ

المســتهدفين.
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ال يمكــن الحديــث عــن مصطلــح «المعرفــة» بمنــأى عــن الكتــاب ،فالكتــاب

هــو المصــدر األغنــى واألشــهر واألعــرق للمعرفــة ،إذ هــو وعــاء العلــم الــذي
صــب فيــه أســافنا خالصــات عقولهــم وأفكارهــم ،والبحــر المحيــط الــذي
احتــوى كنــوزاً نقلــت البشــرية مــن ظلمــات الجهــل إلــى أنــوار المعرفــة ،بــل
هــو المقيــاس الــذي تقــاس بــه مســتويات التطــور والبنــاء لألمــم.

ومــن هــذا المنطلــق فــإن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
لــم يغــب عــن خلدهــا مــا للكتــاب مــن أهميــة كبــرى فــي جميــع حقــول الفكــر

اإلنســاني والمعرفــة ،ســواء كان إصــداراً دوريــاً أم مجلــة شــهرية ،أو كتابــاً

متــداوال .وقــد تجلــت نجاحــات المؤسســة فــي إصداراتهــا التــي عكســت
ً
النهــج الســديد الــذي تبنتــه المؤسســة فــي رؤيتهــا بتعزيــز مكانــة دبــي
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الخارطــة المعرفيــة ،وحققــت

أهدافهــا التــي تســعى إلــى تقويــة األجيــال المســتقبلية وتمكينهــا مــن
ابتــكار حلــول مســتدامة؛ لتيســير عمليــة المعرفــة والبحــث فــي العالــم
العربــي ،لتؤســس مجتمعــات قائمــة علــى المعرفــة ،مــن خــال تمويــل

المشــروعات البحثيــة واألنشــطة والمبــادرات.

وكان علــى رأس تلــك اإلصــدارات :مبــادرة «كتــاب فــي دقائــق» ،ومجلتــا
ومضــات وفالشــز ،وصفحــة المعرفــة ،إضافــة إلــى اإلصــدارات التــي تــم

نشــرها عبــر «قنديــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع» التابعــة للمؤسســة.

حصاد المعرفة
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تقدير عالمي

174

12

عنواناً حتى نهاية 2018

عدداً خالل 2018

975,000

كتاب في دقائق

المستفيدون من النسخة
الورقية لـ«كتاب في
دقائق» سنوياً

انبثقــت فكــرة كتــاب فــي دقائــق مــن أهميــة التعريــف بخالصــات الكتــب العالميــة التــي أخــذت
مكانهــا علــى رفــوف المكتبــات ،واســتفاد منهــا المالييــن مــن القــراء ،وفــي نفــس الوقــت مراعــاة

الزخــم الكبيــر فــي المعلومــات التــي تشــتمل عليــه تلــك الكتــب ،وطغيــان التكنولوجيــا علــى
حياتنــا ،بمــا شــغل الكثيريــن عــن الكتــاب .فــكان «كتــاب فــي دقائــق» تمثــل ملخصــات باللغــة

العربيــة لمجموعــة مــن أهــم تلــك المؤلفــات وأفضــل الكتــب العالميــة التــي ترجمتهــا مؤسســة
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة إلــى اللغــة العربيــة ،ضمــن مختلــف مجــاالت الحيــاة ،بمــا

يوفــر للقــراء خالصــة فكــر الكتَّ ــاب والمؤلفيــن فــي دقائــق معــدودة.

36
ملخصاً

450

مشترك في ومضات وفالشز

130

208
مؤلفين

500

مشتركو «كتاب في دقائق»
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مجلة ومضات

مجلة فالشز ()FLASHES

مجلــة شــهرية معنيــة بتعزيــز الحــراك المعرفــي وإثــراء التجربــة التنمويــة ،وزيــادة وعــي القــارئ

أول مجلــة شــهرية متخصصــة فــي مجــال المعرفــة ،تصــدر باللغــة اإلنجليزيــة فــي دولــة اإلمــارات

واســتعراض أفضــل الممارســات ،مــن أجــل إيجــاد الحلــول المبتكــرة إلثــراء المخــزون المعرفــي

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه

بــكل جديــد فــي مجــال اإلنجــازات المعرفيــة .وتســهم المجلــة فــي طــرح أحــدث الــرؤى واألفــكار
لــدى القــارئ.

وقــد َّ
مثــل العــام  2018نقلــة نوعيــة بالغــة األهميــة فــي الثــراء المعرفــي لمجلــة ومضــات ،وذلــك

بمــا طرحتــه مــن موضوعــات واكبــت تطلعــات قيــادة اإلمــارات الرشــيدة المتســارعة نحــو االبتــكار

والتركيــز علــى مســتقبل المعرفــة وأثــره فــي النهضــة الشــاملة التــي ترنــو إليهــا الدولــة.

العربيــة المتحــدة .وقــد اســتوحي اســم المجلــة مــن كتــاب «ومضــات مــن فكــر» لصاحــب الســمو
اللــه .وتحتــوي المجلــة مقابــات حصريــة مــع العديــد مــن الشــخصيات العامــة داخــل اإلمــارات
وخارجهــا ،كمــا تضــم مجموعــة مــن المقــاالت المعرفيــة المختلفــة .وحتــى شــهر أبريــل  ،2018كانــت

مجلــة فالشــز مســتقلة فــي نوعيــة موضوعاتهــا المطروحــة عــن مجلــة ومضــات ،لكــن ابتــداء مــن
شــهر مايــو مــن العــام نفســه ،وفــي ســبيل إخــراج مــادة تحريريــة ومحتــوى معرفــي يســتفيد منــه
القــارئ العربــي ،ويصــل مــن خاللــه إلــى أحــدث التطــورات العلميــة العالميــة ،شــرعت المؤسســة
فــي ترجمــة مجلــة فالشــز ،فكانــت ومضــات هــي النســخة العربيــة طبــق األصــل عــن اإلنجليزيــة.
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THE PILLARS:

SPACE

FINTECH

DIGITAL ECONOMY

HEALTHCARE

بناء مستقبل اإلمارات

MEDIA

توظيف التكنولوجيا المتقدمة
لتحويـل التحديــات إلـــى فرص
األمم المتحدة ُتسمّ ي «محمد بن راشد للمعرفة»
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إصدارات قنديل
تأسست «قنديل للطباعة والنشر والتوزيع»

أكثــر مــن ألــف كتــاب مطبــوع وإلكترونــي جديد

عــام  2014كأحــد المشــاريع االســتثمارية

المعرفيــة ،والتنمويــة ،إضافــة إلــى تلــك

(إحــدى شــركات إم بــي آر إف القابضــة) فــي
لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
ّ

صفحة المعرفة

للمعرفــة ،الســاعية إلــى ترســيخ مكانتهــا

اســتمرت صفحــة المعرفــة خــال عــام  2018صفحــة يوميــة متخصصــة بالمعرفــة ،تنشــر بالتعاون

نشــاط «قنديــل» بالدرجــة األولــى علــى نشــر

الكتــاب العــرب والعالمييــن حــول شــؤون الثقافــة والمعرفــة ،ونشــر اآلراء والدراســات ،وتعــرف

باللغــة العربيــة ولغــات أجنبيــة أخــرى ،بهــدف

مــع صحيفــة البيــان اإلماراتيــة مــن األحــد إلــى الخميــس ،لعــرض مقــاالت مجموعــة مــن أشــهر
أفضــل الممارســات فــي مجــاالت العلــوم كافــة.

فــي مجــال النشــر والطباعــة والتوزيــع .يتركّ ــز
المؤلفــات والمطبوعــات مــن كتــب ومجالت
التشــجيع علــى القــراءة ونشــر المعرفــة .كمــا

تقــدم «قنديــل» لقطاعــات الطباعــة والنشــر
مجموعــة واســعة مــن الخدمــات ،بمــا فــي

3

مقاالت يومياً

+700
مقال سنوياً

134

260

صفحة في العام

ذلــك خدمــات االســتحواذ وتوفيــر الطلبــات
الكبيــرة لــآالت والمــواد ،إلــى جانــب الدعــم
اللوجســتي.

ّ
كل عــام؛
لتغطــي أكبــر كـ ٍّـم مــن الموضوعــات

المتعلّ قــة بــإدارة األعمــال واإلبــداع واالبتــكار.

تتّ خــذ «قنديــل» مــن دبــي مقــراً لهــا ،مــا
ســيمكنها مــن تقديــم خدمــات التوزيــع علــى

أوســع نطــاق ،إلــى جانــب توفيــر الدعــم

اللوجســتي لخدمــات الطباعــة والنشــر؛
تلبــي احتياجــات الشــركات مــن حيــث
وبذلــك ّ

الكفــاءة والتكلفــة ،مــع الحــرص الدائــم علــى

عقــد شــراكات اســتراتيجية ،وبنــاء شــبكة
أعمــال لتعزيــز قدراتهــا علــى توفيــر هــذه
الخدمــات.

كمــا تُ عتبــر «قنديــل للطباعــة والنشــر
والتوزيــع» رافــداً حيويــاً لمشــاريع ومبــادرات

وتعمــل «قنديــل» علــى دعــم ونشــر الثقافــة

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
ّ

المجتمعــات العربيــة ،فهــي تهــدف إلــى نشــر

وعائلتــي تقــرأ ،وكتــاب فــي دقائــق ،ومكتبــة

والمعرفــة ،وتطويــر النشــاط الفكــري فــي

الرئيســة ،مثــل :برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة،
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المبــادرات فــي رفــع مســتوى المعرفــة

4

العربيــة وإبرازهــا بأجمــل حلــة للقــراء ،ككتــاب

وأدبــي فــي المنطقــة.

الدة

10

8

تر

ت
ا

إصدارات
تغطي فروع
المعرفة

30

56
سير
وأ

10

حصاد
 137المعرفة
2018

اكن
م

إدارة
و

صأ

5

كت ب

7

فال
ط

136

6

ة

قص

12

ل لي

فعين
ا

شعر

ودراسات

مع
رف

24

جم

كت

ب تا

الفصل الخامس
إصدارات «المعرفة»

خية
ري

المعرفــة المتعــددة ،فهــي تأخــذ علــى

بــن المثنــى.

لغتن
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خ

للطباعــة والنشــر والتوزيــع» فــي حقــول

«األمثــال» لألصمعــي وأبــي عبيــدة معمــر

المطبوعــات التــي صــدرت عــن «قنديــل

التســهيل» ألبــي حيــان األندلســي ،وكتابــي

قص ص

قصيرة

حافــا بالعديــد مــن
وقــد كان العــام 2018
ً

«التذييــل والتكميــل فــي شــرح كتــاب

24

عليم

ترســيخ مكانــة دبــي الرائــدة كمركــز ثقافــي

20

عالمية

عــدد مــن كتــب التــراث المعنيــة باللغــة

ت

كت

ب

والتنميــة ،وتعزيــز الجهــود الراميــة إلــى

العربيــة .كمــا أنهــا نجــت بإزاحــة الغبــار عــن

مجــاالت ثقافــة الطفــل واألدب واللغــة

م لخ
صات

ر
وايا

ت

دبــي الرقميــة ،وقــد أســهمت جميــع هــذه

نفســها التنويــع فــي إصداراتهــا لتشــمل
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