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التحليالت والنتائج الواردة يف هذه املطبوعة ال تعرب بالرضورة عن آراء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
أو برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أو مجلسه التنفيذي أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة. فالتقرير منشور 

مستقّل، وهو مثرة جهد تعاوين بذله فريق من االستشاريني والخرباء البارزين.
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تعلمنا من دروس التاريخ أنَّ الحضارات التي سادت 
مل تكن لتستمر بفضل قوتها أو ثروتها املادية فقط، 
بل بفضل جهود أبنائها وقدراتهم املتجددة يف ابتكار 
ا الحضارات التي  الحلول للتحديات التي واجهتها، أمَّ
الفرص  عن  والبحث  والتعلُّم  العمل  عن  توقَّفت 
التاريخ.  كتب  وطوتها  تراجعت  فقد  املستقبلية، 
السمو  تعلمناه من صاحب  الذي   النهج  وهذا هو 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه الله«، 
عن أهمية ودور العمل واالبتكار يف بناء الحضارات 

واألمم وتحقيق الرفاهية للشعوب.

إنَّ نجاح هذا النهج يف تحقيق أهدافه يتطلَّب بذل 
جهود حثيثة البتكار األدوات العلمية التي تساعدنا 
وتدعمنا للوقوف عىل التحديات، والقدرة عىل طرح 
الحلول وتطبيق أفضل املامرسات ملعالجتها، وبالتايل 
النهوض باملجتمعات. ومن هذا املنطلق نضع اليوم 
بني أيديكم حصيلة هذه الجهود التي تؤكُِّد مجدداً 
ريادة دولة اإلمارات العربية املتحدة وديب يف إطالق 
مفاهيم  نرش  إىل  تسعى  قة  خالَّ ومشاريع  مبادرات 
املعرفة واالبتكار يف جميع أرجاء العامل، وجعل هذه 
لتحقيق  وطنية  واسرتاتيجية  حياة  أسلوب  املفاهيم 

عد كافَّة.  التنمية املستدامة عىل الصُّ

مع  بالتعاون  اإلمارات  أرض  من  هنا،  من  نطلق 
لرشاكة  جديدة  مثرة  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج 
نت جهوداً هائلة لنخبة  مهمة امتدت لسنوات، وتضمَّ
من املختصني والخرباء يف مجاالت املعرفة والبحوث، 
وهي  »مؤرش القراءة العريب«، هذا املرشوع األول من 
نوعه يف املنطقة، الذي يواكب االسرتاتيجية الوطنية 

للقراءة لدولة اإلمارات، التي تهدف إىل إعالء قيمة 
يومية يف حياة  ثقافة  والتحفيز عىل جعلها  القراءة، 
أبنائنا، من خالل مبادرات ومشاريع تضمن تحقيق 

هذا الهدف وفق خطط زمنية محددة. 

آل  راشد  بن  محمد  سة  مؤسَّ يف  لدورنا  وتجسيداً 
مبادرات  بإطالق  مختصة  معرفية  كجهة  مكتوم، 
ومشاريع تهدف بشكل أسايس إىل تعزيز مكانة ديب 
واإلمارات عىل الخارطة املعرفية العربية يف مجاالت 
التعليم والبحث العلمي والتنمية، فقد حرصنا عىل 
موضوعية  أداة  العريب«  القراءة  »مؤرش  يكون  أن 
علمية تتسم بالشفافية واألمانة يف رصد واقع القراءة 
يف دولنا العربية، وقياس مستويات التنمية الثقافية 
املعرفية  املبادرات  تأثري  إىل  والتعرُّف  الصحيحة، 
املهمة يف مجتمعاتنا، بعيداً عن األرقام واملعلومات 
االفرتاضات  عىل  املبنية  واملغلوطة،  العشوائية 
للمعلومات  أساسياً  واالستنتاجات، وأن يصبح رافداً 
القرار، للمساهمة يف وضع  املعنية وُصنَّاع  للجهات 
القراءة  مجاالت  يف  التنموية  والخطط  السياسات 

واملعرفة. 

ومع إطالق »مؤرش القراءة العريب« لن ننىس أن نؤكد 
سة  أيضاً دور »مؤرش املعرفة العريب« الذي أطلقته املؤسَّ
ة املعرفة 2015، ليتوَِّج جهود ثالثة  خالل فعاليات قمَّ
تقارير معمقة يف هذا املجال، وليصبح منتجاً معرفياً 
ح حال املعرفة يف ستة مجاالت  فريداً من نوعه، يوضِّ
التعليم  شملت:  العربية،  املنطقة  دول  يف  محورية 
التقني  والتعليم  العايل،  والتعليم  الجامعي،  قبل  ما 
والتدريب املهني، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

والبحث والتطوير واالبتكار، واقتصاد املعرفة. 

تقديم
رئيس مجلس اإلدارة

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

مؤرشات القراءة واملعرفة العربية.. 
رصد موضوعي وعلمي للواقع ونهج نحو التنمية املستدامة للشعوب



ب

َم للمعنيني  لقد نجح »مؤرش املعرفة العريب« يف أن يقدِّ
للمساهمة يف وضع  الطريق،  خارطة  العريب  العامل  يف 
اسرتاتيجيات النمو والنهضة عىل املستويات كافَّة، من 
مبنية  دقيقة  علمية  وإحصاءات  بيانات  تقديم  خالل 
مبا  سنويّاً  تحديثها  يتمُّ  منهجية،  بحثية  آليات  عىل 
ذات  يف  عليها  املتعارف  الدولية  املعايري  مع  يتوافق 

العريب«،  املعرفة  »مؤرش  مرشوعا  وليصبَح  اإلطار، 
املعرفة  مرشوع  من  جزءاً  العريب«  القراءة  »ومؤرش 
عاملنا  يف  املعرفية  ة  الهوَّ ردم  إىل  يسعى  الذي  العريب 
العريب، وتحويل دوله إىل مجتمعات قادرة عىل صناعة 
وأجيالها  شعوبها  لخدمة  وتسخريها  ونرشها  املعرفة 

القادمة. 

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس مجلس اإلدارة

سة محمد بن راشد آل مكتوم  مؤسَّ



ت

املعرفِة  مرشوِع  دخول  مع  التقرير  هذا  صدوُر  يتزامن 
العريب يف سنته العارشة؛ وهو مرشوٌع متيّز منُذ بداياتِه 
تكاُميلٍّ  سياٍق  يف  والتنمية  املعرفِة  ثنائية  عىل  بالرتكيز 
ياِت  والتحدِّ العربية  املنطقِة  خصوصيَة  يُراعي  وتفاُعيّل 
انتقل املرشوُع من مرحلة  تُواجهها. وقد  التي  التنَمويَة 
يف  املعريف  الوضعِ  استقراء  إىل  الساعيِة  الدراسات 
إىل  النظريَّني،  والتأسيِس  بالتحليل  العربية،  املنطقة 
مرحلة الرَّصِد الفعيلِّ والكّمّي للمشهد املعريف. وهذا ما 
واألكادمييِة  السياسيِة  الدوائر  يف  املعنيِّني  ملختلف  يُتيح 
والبحثيِة والصناعيِة واالقتصادية بناَء سياساٍت مدروسٍة 
ومدّعمٍة بالبيانات والشواهِد العلميّة، ورصَد أيِّ تقّدٍم أو 
ُ املعرفة  تَراجعٍ يف القطاعات الستة التي يعتمدها مؤرشِّ
العريب، وهي: التعليُم ما قبَل الجامعي، التعليُم العايل، 
التعليُم التِّْقنّي والتدريُب املِْهني ، تكنولوجيا املعلوماِت 

واالتصاالت، البحُث والتطويُر واالبتكار، االقتصاد.

األول  متميَّزين،  بإصداَريِن  العام  هذا  املرشوُع  وتُوِّج 
هو نسخة 2016 من مؤرشِّ املعرفة العريب التي تتضّمن 
مراجعًة موضوعيًة وعلميًة منهجية ملؤرشِّ عام 2015، مع 
بعض التعديالِت يف بْنية املؤرشِّ وما يَشمله من متغرّيات؛ 
اٍت أكرثَ قدرًة عىل قياس املشهِد  بهدف الوصول إىل مؤرشِّ
العربية.  املنطقة  يف  وأبعاِده  تفاصيلِه  مبختلف  املعريف، 
ُ القراءِة العريب الذي مُيثِّل مبادرًة  اإلصداُر الثاين هو مؤرشِّ
جديدة من مرشوع املعرفِة العريب تستند بشكٍل كبري إىل 
استبياٍن إلكرتوينٍّ ضخم؛ أجراه املرشوُع هذا العام وشارك 

فيه أكرثُ من 145 ألًفا من مختلف الدول العربية.

ُ املعرفة عىل العالقة الحيَوية بني املعرفِة  وفيام يُركّز مؤرشِّ
يُركِّز  اليوم،  عاملنا  يف  املستمر  التطوِر  ملواكبة  والتنمية 
ُ القراءة عىل أهمية القراءة كأداِة الحياة اليومية يف  مؤرشِّ
املجتمع املعارص؛ باعتبارها السبيَل األوثق لتطوير قدراِت 
الفرد ومهاراتِه، ودعِم جهود االبتكاِر واإلبداِع والتطوير. 
فالقراءُة للمعرفة كالحرِف لألبجدية، وهي التجسيُد األوُل 
واألبسُط واألهّم لشَغف املعرفِة والفضول الذي يقود إىل 

املميّزة  السمُة  والقراءُة هي  والتنمية.  والتقّدِم  االبتكار 
املعرفة  حقول  عىل  العقل  ونافذُة  املتقّدمة،  للشعوب 
الواسُع واملستمّر يف عرٍص تتجّدد  التعلّم مبعناُه  وأساِس 
فيه العلوُم واملعارُف واملعلومات بنَسٍق غريِ مسبوق؛ كام 
ومحيِطه،  ذاتِه  لفهم  اإلنسان  وأداُة  العلوم  مفتاُح  أنّها 
واالجتامعيِة  االقتصاديِة  ياِت  التحدِّ مختلف  ومواجهِة 

والسياسيِة والتنَموية بأساليَب فّعالٍة ومستدامة.

املبادرَة الطموحة  ليَستكمل  العريب  القراءة   ُ ويأيت مؤرشِّ
التي انطلقت العاَم املايض واملتمثّلَة يف بناء مؤرشِّ املعرفة 
الراميَة  العريب  املعرفِة  مرشوِع  جهوَد  وليُعّزز  العريب، 
إىل  اِن  املؤرشِّ عربية. ويسعى  نهضٍة معرفيٍة  تحقيق  إىل 
هادفة  كميٍّة  وبياناٍت  مفيدة  نْوعيٍّة  معلوماٍت  توفري 
تساعد عىل فتح مداخَل متنِوعٍة ملقاربة الوضع املعريفِّ 
معايرَي  تُراعي  منهجية  أدواٍت  عرَب  العربية،  املنطقة  يف 
مثُل  تُسهم  أن  يف  ويُأمل  واملالءمة.  واملوضوعيِة  الدقِّة 
عاّمٍة  اسرتاتيجياٍت وسياساٍت  املبادرات يف صياغة  هذه 
عىل  وتساعد  املعرفية  التنميِة  جهوَد  تدعم  مستِبرصة، 
التحفيز عىل املطالعِة والقراءِة الحرة؛ وتوظيِفها لتكون 
التنمية  وتحقيِق  املعرفة،  مجتمعِ  بناء  يف  أساسيًّا  رافًدا 

اإلنسانيِة املستدامة.

مرشوع  أداء  يف  نْوعية  نقلًة  العريّب  القراءة   ُ مؤرشِّ كان 
فيها  ينتقل  جديدة  ملرحلٍة  مّهد  فقد  العريب.  املعرفِة 
بيانات  باستخدام  ية،  الكمِّ الدراسِة  املرشوُع من مرحلة 
يف  ميْدانية  دراساٍت  عىل  االعتامِد  أو  ولية  الدَّ املصادِر 
دة، إىل مرحلة إنتاِج بياناٍت منهجيٍّة علمية عن  دوٍل محدَّ
املعرفة يف املنطقة العربية؛ عرَب االستبياِن اإللكرتوين الذي 
عمليًّا  تطبيًقا  بهذا  وكان  العربية،  الدول  جميَع  شمل 
وثورِة  املعرفة  عرص  لُسَنن  مجاراٍة  من  إليه  يدعو  لاِم 
قُُدًما إىل  التقرير  املعلوماِت واالتصاالت. ويتطلّع فريُق 
تُغني  التي  والنَّوعية  يِة  الكمِّ البيانات  من  املزيد  إنتاج 
السياساِت  رْسِم  عمليَة  وتَدعم  العريّب،  املعريفَّ  املشهَد 

العامة، نحو تحقيق التنميِة اإلنسانيِة املستدامة.

متهيد

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ



ث

والتشارُُك  التعاوُن  لوال  ممكًنا  التميُّز  هذا  كلُّ  يَكن  مل 
اإلمنايئ ومؤّسسِة  املتحدة  األمم  برنامج  بني  االستثنائيّان 
محمد بن راشد آل مكتوم التي احتضنت املعرفَة وسعت 
إىل دعمها مبختلف املبادرات؛ انطالقاً من رؤية صاحب 
رئيس  نائِب  آل مكتوم،  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
الوزراء  مجلس  رئيِس  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولِة 
التميّز، ال يوجد خطٌّ  القائل: يف سباق  حاكِم ديب، وهو 

للنهاية.

 - القليلة  املبادرات  من  هو  العريب  املعرفة  مرشوَع  إّن 
التي تسعى إىل رسم مالمِح رؤيٍة جديدة   - النادرة  بل 

آلفاق التنميِة اإلنسانيِة املستدامة يف الدول العربية، ومل 
ياُت الصعبة والتقلُّباُت الحاّدة التي  تَثِنه عن ذلك التحدِّ
تَشهدها املنطقُة العربية منُذ بضع سنوات. واليوم، كام 
يف كانون األول/ ديسمرب من كّل عام، نُقّدم هذا اإلنجاَز 
مع خالص الشكر والتقدير لجميع َمن ساهموا يف اكتامله 
بالذكِّر منهم: فريَق  املتميزة. ونَخّص  الصورة  عىل هذه 
بن  محمد  ومؤسسَة  العريب،  املعرفة  مرشوع  يف  العمل 
فيها، وفريَق  والعاملني  والقامئني عليها  راشد آل مكتوم 
كلَّ  منتظرين  اإلمنايئ؛  املتحدة  األمم  برنامج  يف  العمل 

جديٍد من مبادرات مرشوع املعرفة العريّب وإصداراتِه.

صويف دي كاين
مديرة املكتب اإلقليمي للدول العربية باإلنابة

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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