مؤرش املعرفة العريب 2016

ُأ ِعدَّ مؤرش املعرفة العريب من خالل الرشاكة بني
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم واملكتب اإلقليمي للدول العربية /برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

طبع يف رشكة دار الغرير للطباعة والنرش ،ديب -اإلمارات العربية املتحدة.
عىل ورق خا ٍل من الكلورين وباستعامل حرب ذي أساس نبايت مص ّنع باتباع تقنيات غري ضارة بالبيئة.
تصميم الغالف :انتوراج ماركتينغ & ايفنتس
التصميم الداخيل واإلخراج الفني :دار الغرير للطباعة والنرش

طبع يف ديب ،اإلمارات العربية املتحدة
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
مستقل ،وهو مثرة جهد تعاوين بذله فريق من االستشاريني والخرباء البارزين.
ّ

تقديم
رئيس مجلس اإلدارة
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
مؤرشات القراءة واملعرفة العربية..
رصد موضوعي وعلمي للواقع ونهج نحو التنمية املستدامة للشعوب
تعلمنا من دروس التاريخ أ َّن الحضارات التي سادت
مل تكن لتستمر بفضل قوتها أو ثروتها املادية فقط،
بل بفضل جهود أبنائها وقدراتهم املتجددة يف ابتكار
الحلول للتحديات التي واجهتها ،أ َّما الحضارات التي
توقَّفت عن العمل والتعلُّم والبحث عن الفرص
املستقبلية ،فقد تراجعت وطوتها كتب التاريخ.
وهذا هو النهج الذي تعلمناه من صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»،
عن أهمية ودور العمل واالبتكار يف بناء الحضارات
واألمم وتحقيق الرفاهية للشعوب.

للقراءة لدولة اإلمارات ،التي تهدف إىل إعالء قيمة
القراءة ،والتحفيز عىل جعلها ثقافة يومية يف حياة
أبنائنا ،من خالل مبادرات ومشاريع تضمن تحقيق
هذا الهدف وفق خطط زمنية محددة.
مؤسسة محمد بن راشد آل
وتجسيدا ً لدورنا يف َّ
مكتوم ،كجهة معرفية مختصة بإطالق مبادرات
ومشاريع تهدف بشكل أسايس إىل تعزيز مكانة ديب
واإلمارات عىل الخارطة املعرفية العربية يف مجاالت
التعليم والبحث العلمي والتنمية ،فقد حرصنا عىل
أن يكون «مؤرش القراءة العريب» أداة موضوعية
علمية تتسم بالشفافية واألمانة يف رصد واقع القراءة
يف دولنا العربية ،وقياس مستويات التنمية الثقافية
الصحيحة ،والتع ُّرف إىل تأثري املبادرات املعرفية
املهمة يف مجتمعاتنا ،بعيدا ً عن األرقام واملعلومات
العشوائية واملغلوطة ،املبنية عىل االفرتاضات
واالستنتاجات ،وأن يصبح رافدا ً أساسياً للمعلومات
وص َّناع القرار ،للمساهمة يف وضع
للجهات املعنية ُ
السياسات والخطط التنموية يف مجاالت القراءة
واملعرفة.

إ َّن 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 تؤكِّ ُد مجددا ً
ريادة دولة اإلمارات العربية املتحدة وديب يف إطالق
مبادرات ومشاريع خلاَّ قة تسعى إىل نرش مفاهيم
املعرفة واالبتكار يف جميع أرجاء العامل ،وجعل هذه
املفاهيم أسلوب حياة واسرتاتيجية وطنية لتحقيق ومع إطالق «مؤرش القراءة العريب» لن ننىس أن نؤكد
املؤسسة
الصعد كافَّة.
التنمية املستدامة عىل ُّ
أيضاً دور «مؤرش املعرفة العريب» الذي أطلقته َّ
خالل فعاليات ق َّمة املعرفة  ،2015ليت ِّو َج جهود ثالثة
نطلق من هنا ،من أرض اإلمارات بالتعاون مع تقارير معمقة يف هذا املجال ،وليصبح منتجاً معرفياً
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،مثرة جديدة لرشاكة فريدا ً من نوعه ،يوضِّ ح حال املعرفة يف ستة مجاالت
مهمة امتدت لسنوات ،وتض َّمنت جهودا ً هائلة لنخبة محورية يف دول املنطقة العربية ،شملت :التعليم
من املختصني والخرباء يف مجاالت املعرفة والبحوث ،ما قبل الجامعي ،والتعليم العايل ،والتعليم التقني
وهي «مؤرش القراءة العريب» ،هذا املرشوع األول من والتدريب املهني ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
نوعه يف املنطقة ،الذي يواكب االسرتاتيجية الوطنية والبحث والتطوير واالبتكار ،واقتصاد املعرفة.
�أ

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

وليصبح مرشوعا «مؤرش املعرفة العريب»،
اإلطار،
َ
«ومؤرش القراءة العريب» جزءا ً من مرشوع املعرفة
العريب الذي يسعى إىل ردم اله َّوة املعرفية يف عاملنا
العريب ،وتحويل دوله إىل مجتمعات قادرة عىل صناعة
املعرفة ونرشها وتسخريها لخدمة شعوبها وأجيالها
القادمة.

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

ب

متهيد
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
يتزامن صدو ُر هذا التقرير مع دخول مرشو ِع املعرف ِة
العريب يف سنته العارشة؛ وهو مرشو ٌع مت ّيز من ُذ بداياتِه
يل
بالرتكيز عىل ثنائية املعرف ِة والتنمية يف سياقٍ تكا ُم ٍّ
يل يُراعي خصوصي َة املنطق ِة العربية والتح ِّد ِ
يات
وتفا ُع ّ
التن َموي َة التي ت ُواجهها .وقد انتقل املرشو ُع من مرحلة
الدراسات الساعي ِة إىل استقراء الوضعِ املعريف يف
ِ
والتأسيس النظريَّني ،إىل
املنطقة العربية ،بالتحليل
مرحلة ال َّر ِ
يل والك ّم ّي للمشهد املعريف .وهذا ما
صد الفع ِّ
يُتيح ملختلف املعن ِّيني يف الدوائر السياسي ِة واألكادميي ِة
ٍ
سياسات مدروس ٍة
والبحثي ِة والصناعي ِة واالقتصادية بنا َء
ِ
أي تق ّد ٍم أو
ومد ّعم ٍة بالبيانات
والشواهد العلم ّية ،ورص َد ِّ
تَراجعٍ يف القطاعات الستة التي يعتمدها مؤشرِّ ُ املعرفة
قبل الجامعي ،التعلي ُم العايل،
العريب ،وهي :التعلي ُم ما َ
ِ
املعلومات
والتدريب املِ ْهني  ،تكنولوجيا
ْني
ُ
التعلي ُم التِّق ّ
واالتصاالت ،البحثُ والتطوي ُر واالبتكار ،االقتصاد.
وتُ ِّوج املرشو ُع هذا العام بإصدا َرينِ متم ّي َزين ،األول
هو نسخة  2016من مؤشرِّ املعرفة العريب التي تتض ّمن
مراجع ًة موضوعي ًة وعلمي ًة منهجية ملؤشرِّ عام  ،2015مع
ِ
التعديالت يف ب ْنية املؤشرِّ وما يَشمله من متغيرّ ات؛
بعض
ِ
بهدف الوصول إىل مؤشرِّ ٍ
املشهد
ات أكرثَ قدر ًة عىل قياس
املعريف ،مبختلف تفاصيلِه وأبعا ِده يف املنطقة العربية.
اإلصدا ُر الثاين هو مؤشرِّ ُ القراء ِة العريب الذي يمُ ثِّل مبادر ًة
جديدة من مرشوع املعرف ِة العريب تستند بشكلٍ كبري إىل
استبيانٍ إلكرتو ٍّين ضخم؛ أجراه املرشو ُع هذا العام وشارك
فيه أك ُرث من  145ألفًا من مختلف الدول العربية.
وفيام يُركّز مؤشرِّ ُ املعرفة عىل العالقة الح َيوية بني املعرف ِة
والتنمية ملواكبة التطو ِر املستمر يف عاملنا اليوم ،يُركِّز
مؤشرِّ ُ القراءة عىل أهمية القراءة كأدا ِة الحياة اليومية يف
السبيل األوثق لتطوير قدر ِ
ات
َ
املجتمع املعارص؛ باعتبارها
ودعم جهود االبتكا ِر واإلبدا ِع والتطوير.
الفرد ومهاراتِهِ ،
ِ
كالحرف لألبجدية ،وهي التجسي ُد ُ
األول
فالقراء ُة للمعرفة
واألبس ُط واأله ّم لشغَف املعرف ِة والفضول الذي يقود إىل

االبتكار والتق ّد ِم والتنمية .والقراء ُة هي السم ُة املم ّيزة
للشعوب املتق ّدمة ،ونافذ ُة العقل عىل حقول املعرفة
ِ
رص تتج ّدد
وأساس التعلّم مبعنا ُه الواس ُع واملستم ّر يف ع ٍ
ُ
بنسقٍ غريِ مسبوق؛ كام
فيه العلو ُم
واملعارف واملعلومات َ
ِ
ومحيطه،
مفتاح العلوم وأدا ُة اإلنسان لفهم ذاتِه
أنّها
ُ
ومواجه ِة مختلف التح ِّد ِ
يات االقتصادي ِة واالجتامعي ِة
بأساليب ف ّعال ٍة ومستدامة.
والسياسي ِة والتن َموية
َ
ويأيت مؤشرِّ ُ القراءة العريب ل َيستكمل املبادر َة الطموحة
التي انطلقت العا َم املايض واملتمثّل َة يف بناء مؤشرِّ املعرفة
العريب ،ول ُيع ّزز جهو َد مرشو ِع املعرف ِة العريب الرامي َة
إىل تحقيق نهض ٍة معرفي ٍة عربية .ويسعى املؤشرِّ انِ إىل
ٍ
ٍ
وبيانات كم ّي ٍة هادفة
معلومات ن ْوع ّي ٍة مفيدة
توفري
مداخل متنوِع ٍة ملقاربة الوضع املعر ِّيف
َ
تساعد عىل فتح
ٍ
أدوات منهجية تُراعي معاي َري
يف املنطقة العربية ،ع َرب
مثل
الدقّ ِة واملوضوعي ِة واملالءمة .ويُأمل يف أن ت ُسهم ُ
ٍ
ٍ
وسياسات عا ّم ٍة
اتيجيات
هذه املبادرات يف صياغة اسرت
مستبِرصة ،تدعم جهو َد التنمي ِة املعرفية وتساعد عىل
التحفيز عىل املطالع ِة والقراء ِة الحرة؛ وتوظي ِفها لتكون
راف ًدا أساس ًّيا يف بناء مجتمعِ املعرفة ،وتحقيقِ التنمية
اإلنساني ِة املستدامة.
كان مؤشرِّ ُ القراءة العر ّيب نقل ًة ن ْوعية يف أداء مرشوع
املعرف ِة العريب .فقد م ّهد ملرحل ٍة جديدة ينتقل فيها
املرشو ُع من مرحلة الدراس ِة الك ِّمية ،باستخدام بيانات
املصاد ِر ال َّدولية أو االعتام ِد عىل در ٍ
اسات م ْيدانية يف
ٍ
بيانات منهج ّي ٍة علمية عن
دو ٍل مح َّددة ،إىل مرحلة إنتا ِج
املعرفة يف املنطقة العربية؛ ع َرب االستبيانِ اإللكرتوين الذي
شمل جمي َع الدول العربية ،وكان بهذا تطبيقًا عمل ًّيا
لس َنن عرص املعرفة وثور ِة
لِام يدعو إليه من مجارا ٍة ُ
ِ
فريق التقرير قُ ُد ًما إىل
املعلومات واالتصاالت .ويتطلّع ُ
إنتاج املزيد من البيانات الك ِّمي ِة وال َّنوعية التي ت ُغني
ِ
السياسات
رس ِم
املشه َد املعر َّيف العر ّيب ،وت َدعم عملي َة ْ
العامة ،نحو تحقيق التنمي ِة اإلنساني ِة املستدامة.
ت

كل هذا التم ُّيز ممك ًنا لوال التعاو ُن والتشا ُر ُك
مل يَكن ُّ
ومؤسس ِة
االستثنائ ّيان بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ّ
محمد بن راشد آل مكتوم التي احتضنت املعرف َة وسعت
إىل دعمها مبختلف املبادرات؛ انطالقاً من رؤية صاحب
نائب رئيس
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومِ ،
دول ِة اإلمارات العربية املتحدة ِ
رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ،وهو القائل :يف سباق التم ّيز ،ال يوجد خ ٌّط
ِ
للنهاية.
إ ّن مرشو َع املعرفة العريب هو من املبادرات القليلة -
بل النادرة  -التي تسعى إىل رسم مالم ِح رؤي ٍة جديدة

آلفاق التنمي ِة اإلنساني ِة املستدامة يف الدول العربية ،ومل
تَث ِنه عن ذلك التحدِّياتُ الصعبة والتقلُّباتُ الحا ّدة التي
ت َشهدها املنطق ُة العربية من ُذ بضع سنوات .واليوم ،كام
كل عام ،نُق ّدم هذا اإلنجا َز
يف كانون األول /ديسمرب من ّ
مع خالص الشكر والتقدير لجميع َمن ساهموا يف اكتامله
فريق
َخص بالذكِّر منهمَ :
عىل هذه الصورة املتميزة .ون ّ
العمل يف مرشوع املعرفة العريب ،ومؤسس َة محمد بن
وفريق
راشد آل مكتوم والقامئني عليها والعاملني فيها،
َ
كل
العمل يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ؛ منتظرين َّ
ٍ
جديد من مبادرات مرشوع املعرفة العر ّيب وإصداراتِه.
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