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مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تقري�ر األعمال 2021

اإلنسان بوصلتنا

حين انطلقت المؤسسة في العام 2015، ككيان مؤسسي جامع يضم تحت مظلته عشرات 

غاثية  نسانية واالإ المؤسسات والمبادرات والبرامج المستدامة في مختلف القطاعات االإ

والصحية والمعرفية والتمكينية، فإننا وضعنا نصب أعيننا هدفاً رئيسياً هو أن نصنع فرقاً 

نسان هو ارتقاء بواقع مجتمع بأكمله.  نسان، إيماناً منا بأن االرتقاء بواقع االإ في حياة االإ

وهذه هي خاصة رؤية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تسعى 

نسان وبناء قدراته ومهاراته، وتوجيه طاقاته، وتمكينه لخلق قوة تغيير  إلى االستثمار في االإ

إيجابية في المجتمعات وصناعة المستقبل الذي نتطلع إليه.

في العام 2021، أكثر من 91 مليون إنسـان في 97 دولة حول العالم سـاهمنا في رفع 

سـناد وسـاعدناهم كي يكونوا قوة فاعلة ومنتجة  المعاناة عنهم وقدمنا لهم الدعم واالإ

مجتمعاتهم. في 

مبادراتنا مستمرة، وسوف نواصل إطاق مبادرات ومشاريع جديدة، وسوف نواصل عملنا 

نسان، فهو بوصلتنا.. وهو ُملهمنا.. وهو وموجهنا في كل ما نقوم به. من أجل االإ

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الأمناء



7

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تقري�ر األعمال 2021

حصاد العمل اإلنساني المؤسسي

خال سنوات قليلة من إطاقها، قطعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 

نساني، وتحويله إلى منظومة عطاء مستدامة، تقوم على أسس  شوطاً كبيراً في مأسسة العمل االإ

ومرتكزات، وتعتمد على خطط أدوات وآليات يتم تطويرها وتحديثها باستمرار.

في العام 2021، بلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة على عشرات المبادرات والمشاريع 

والبرامج المنضوية تحتها أكثر من 1.1 مليار درهم. هذا ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو 

ر بثمن، سوف يدرُّ أضعافاً مضاعفة من حيث التأثير المستدام  استثمار طويل االأمد ال يُقدَّ

الذي سنرى حصاده خال السنوات المقبلة من خال تمكين المواهب والخبرات، وتعزيز 

مكانات، وتوفير بيئات تعليمية وصحية وخدمية، وتأهيل قوى إنتاجية فاعلة  القدرات واالإ

تسهم في قيادة دفة التنمية في مجتمعاتها، واالأهم خلق إرادة بشرية ذات رؤية جامعة 

نسان. تتفق على أن بناء مجتمعات الرفاه أساسه بناء االإ

شهدنا هذا العام إطاق العديد من المشاريع الجديدة، ومواصلة مشاريع قائمة، ضمن 

مسعى حثيث لمختلف الكيانات تحت مظلة المؤسسة االأم لرصد أهم االحتياجات الملحة 

والتصدي لمختلف التحديات، في مقدمتها تسريع التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 

الصحية التي ضربت العالم خال العاميين الماضيين. 

وإذا كان هناك منجز جميل أتوقف عنده هذا العام فهو أننا كسبنا جيشاً من المتطوعين 

قوامه نحو 145 ألف شخص، هو االأكبر من نوعه في تاريخ مؤسسة مبادرات محمد بن 

راشد آل مكتوم العالمية، ممن ساهموا، كلٌّ في تخصصه، في تنفيذ مختلف مبادرات 

ومشاريع المؤسسة.

مارات على مدى السنوات باتت جزءاً  هؤالء يؤكدون بأن منظومة العطاء التي رسختها دولة االإ

من منظومتهم القيمية، وسوف يكونون حافزاً لتشجيع العديد من المتطوعين كي ينضموا 

مارات، التي كما يؤكد صاحب السمو  إلينا وكي يكونوا جزءاً من رسالتنا، ومن ورسالة دولة االإ

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت وما زالت وستبقى رائدة في عمل الخير، الأن هذه 

الدولة بنيت على الخير، وسر ازدهارها هو حّبها للخير لجميع الشعوب.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس مجلس الأمناء
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انطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية في العام 2015 لتكون أكبر مظلة إقليمية من 

نوعها معنية بصناعة االأمل وإحداث فرق إيجابي في حياة 

الناس وبناء المستقبل في المنطقة والعالم، وذلك من 

نسانية  خال العديد المبادرات والمشاريع والبرامج االإ

والتنموية والمجتمعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ 

مارات  محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة االإ

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورعاها على مدى أكثر 

من عقدين، ضمن رؤية شاملة تقوم على أن العمل 

غاثي والتنموي هو عمل تكاملي ومتواصل. نساني واالإ االإ

وخال السنوات الست الماضية، نجحت مؤسسة مبادرات 

محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في تعزيز القيمة 

نساني التي تشرف عليها، ال من  المضافة لمنظومة العمل االإ

خال تعظيم أثرها على المستفيدين وتوسيع نطاقها 

الجغرافي فحسب، وإنما من خال تعميم ثقافة العمل 

غاثي والخدمي وخلق بيئة تطوعية تستقطب  نساني واالإ االإ

عاماً تلو االآخر عدداً متزايداً من المتطوعين الفاعلين في 

أماكن ومناطق تنفيذ برامح ومشاريع وحمات المؤسسة، 

مستلهمين في نشاطهم التطوعي رسالة المؤسسة الساعية 

نساني، وتعزيز  إلى خلق بيئة من العطاء والتعاطف االإ

االإحساس بالمشاركة والمسؤولية المجتمعية.

وتندرج تحت مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل 

م وتنّفذ  مكتـوم العالمية 35 مؤسسـة ومبادرة، تُصمِّ

عشـرات البرامج والمشـاريع والحمات واالأنشطة التي 

تسـعى إلى التصدي للعديد من المشـكات والتحديات 

الملّحـة في المنطقـة والعالم، كالفقر والعوز والجوع 

د السـلم المجتمعي،  والبطالـة، التي تعوق التطور وتهدِّ

مـع التركيز على أهم القطاعات الحيوية التي تشـكل 

عصـب التنمية كالتعليم والصحة، عاوة على سـعي 

المؤسسـة الدؤوب لاسـتثمار في صناعة المستقبل من 

ز التوجه نحو اقتصاد  خـال مبادرات معرفيـة تعزِّ

المعرفـة وتضع االأسـس لمجتمعات قادرة على التعامل 

مع التحديات المسـتقبلية.

كذلك، تولي مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية أهمية مطلقة للعنصر البشري، من خال تأهيل 

وتدريب الكوادر المنتجة في مختلف القطاعات الخدمية 

والتنموية في المجتمعات المستهدفة، تمكين الشباب 

واستثمار قدراتهم وطاقاتهم وصقل مواهبهم وبناء 

خبراتهم كي يسهموا بصورة فاعلة في الدفع بمسيرة 

التنمية في مجتمعاتهم. 

ويسـتعرض تقرير االأعمال لمؤسسـة مبادرات محمد بن 

راشـد آل مكتوم العالمية للعام 2021 أبرز ما حققته 

المبـادرات والكيانات المؤسسـية المنضوية تحت 

المؤسسـة االأم على مدار العام في مجال العمل 

غاثي والتنموي، حيث تابعت  نسـاني واالإ الخيري واالإ

دعمهـا للمجتمعـات في مختلف أنحاء العالم في مسـيرة 

تعافيهـا من آثار وتبعات تفشـي جائحة "كوفيد-19" 

خـال العامين الماضيين، كمـا فّعلت جميع حماتها 

وبرامجها واسـتأنفت أنشـطتها التي تعطَّل بعضها أو 

تقلَّـص حجمهـا ، كما أطلقت مبادرات جديدة لدعم 

تحقيق رسـالتها الهادفة إلى ترسـيخ ثقافة التغيير 

يجابي واالرتقاء بحياة الشـعوب والمجتمعات. االإ

وتتوزع المؤسسـات والمبادرات التابعة لمؤسسة 

مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية على 

خمسـة محاور عمل رئيسـية تشّكل إطار عملها، هي:

 جهود مضاعفة للتعافي
من تداعيات جائحة كوفيد-19

بلغ إجمالي إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل 

مكتوم العالمية في العام 2021 أكثر من 1.1 مليار 

درهم، من خال مبادراتها ومشاريعها وبرامجها المنضوية 

تحت مظلتها ضمن قطاعات عملها الرئيسية الخمس، 

حيث استفاد منها أكثر من 91 مليون شخص  في 97 

دولة في العالم.

وإلى جانب موظفي المؤسسة البالغ عددهم 571، فقد 

عمل ما يقارب 145 ألف متطوع، في مجاالت 

وتخصصات شتى، ساهموا في تنفيذ مختلف البرامج 

والمشاريع في المجتمعات المعنية، حريصين على تقديم 

سناد والدعم الفني واللوجستي والعملياتي. كل أشكال االإ

وواصلت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية في العام 2021 تنفيذ عشرات المبادرات 

والبرامج والمشاريع والحمات خال فترة التعافي من وباء 

فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومساعدة مختلف 

الدول والمجتمعات على تجاوز التحديات والصعوبات 

الناجمة عن الجائحة العالمية.

نسانية، ضمن  واستطاعت المدينة العالمية للخدمات الإ

غاثية، تسيير رحات  نسانية واالإ محور المساعدات االإ

نساني العالمي بشأن التوزيع  إغاثية جوية تلبيًة لنداء االإ

العادل للقاحات "كوفيد-19" على الدول النامية، إلى 

جانب إغاثة المتضررين من االأوبئة والكوارث الطبيعية من 

مدادات الطبية االأساسية والمساعدات  خال نقل االإ

نسانية العاجلة إلى مناطق االأزمات، بما في ذلك  االإ

السودان والكونغو وأثيوبيا وبنغاديش.

وساهمت حملة "100 مليون وجبة" في  تقديم الدعم 

الغذائي في أكثر من 47 دولة في العالم العربي وأفريقيا 

وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، لدعم الفقراء والمحتاجين 

واالأفراد من ذوي الدخل المحدود واالأسر المتعففة، 

نسانية  السيما في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية واالإ

الصعبة جّراء تفشي جائحة "كوفيد-19"، والتي أدت إلى 

تفاقم أزمات الجوع والفقر وسوء التغذية والبطالة.

كما أضاف محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض مبادرة 

مارات من خال إعان مؤسسة  طبية جديدة في دولة االإ

الجليلة عن إنشاء مشروع "مستشفى حمدان بن راشد 

الخيري لرعاية مرضى السرطان" في دبي بتكلفة إجمالية 

تبلغ 750 مليون درهم، لتوفير العاج المجاني لمرضى 

السرطان غير القادرين على تحمل نفقات العاج.

إلى ذلك، وضمن محور نشر التعليم والمعرفة، شاركت 

مؤسسة دبي العطاء بجناح لها في معرض "إكسبو 

2020 دبي" تحت شعار "مستقبلنا إنساني" لتكون أول 

مارات  نساني في دولة االإ مؤسسة محلية معنية بالعمل االإ

تشارك في التظاهرة الثقافية االأكبر في العالم، حيث 

استضاف جناحها 47 فعالية سلطت الضوء على 

مشاريعها المعنية بتوفير تعليم نوعي للنشء في 

المجتمعات االأقل حظاً، والقضايا الحيوية المتعلقة 

بالتعليم وتمكين الشباب والفتيات.

وفي محور ابتكار المستقبل والريادة، تم افتتاح متحف 

المستقبل االأيقونة المعمارية والمعرفية الجديدة في دبي 

والمنطقة الذي سيعمل على بناء جسور تعاون وتبادل 

معرفي مع نخبة من المؤسسات العلمية البارزة والمراكز 

قة حول  البحثية والفكرية في العالم وخلق نقاشات معمَّ

االتجاهات المستقبلية في مختلف القطاعات وتصميم 

حلول مستدامة للتحديات الراهنة.

وفي محور تمكين المجتمعات، احتفى مركز محمد بن 

عداد القادة في العام 2021 بتخريج الدفعة  راشد لإ

الرابعة من "برنامج القيادات المؤثرة" وتخريج الدفعة 

االأولى من برنامج "قيادات دبي"، التي استفاد منها 45 

منتسباً من الكفاءات الحكومية. 

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تقري�ر األعمال 2021

إضاءات على إنجازات العام 2021مدخل
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كل عـام يمـر علـى عملنـا اإلنسـاني يزيدنـا إصـرارًا علـى رؤيتنا.. 
ومـع كل عـام يـزداد عـدد شـركائنا.. ويـ�زداد عدد المسـتفيدين.. 

ويـ�زداد إيماننـا بـأن العمـل اإلنسـاني جزء أساسـي من 
اسـت�ئناف الحضـارة

محمد بن راشد آل مكتوم



 المساعدات
اإلنسانية واإلغاثية

220 مليون وجبة
 وزعتها حملة "100 مليون وجبة"

في 2021

10,018 طنًا
كمية الطعام التي وزعها بنك

اإلمارات للطعام في 2021

3.3 مليون شخص
عدد المستفيدين من مبادرات ومشاريع 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
لألعمال الخيرية واإلنسانية في 2021

417

22.9

مليون درهم
حجم اإلنفاق

على مبادرات المساعدات اإلنسانية 

واإلغاثية في 2021

مليون شخص
عدد المستفيدين

من مبادرات المساعدات اإلنسانية 

واإلغاثية في 2021

ضمن رؤيتها الشاملة التي تهدف إلى تحقيق تنمية 
مجتمعية واقتصادية وإنسانية وبنيوية مستدامة عرب 

مأسسة العمل اإلنساني وتوسيع نطاقه ومجاالته والفئات 
المستفيدة منه، تخصص مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل 
مكتوم العالمية عددًا من المشاريع والمبادرات التي تعمل 

من خاللها على إحداث فرق نوعي في حياة المجتمعات، 
وتعزي�ز منظومة الرفاه، وترسيخ السلم المجتمعي، مع 

إعطاء األولوية للمجتمعات األقل حظًا، وتوفري نوعية حياة 
جيدة لإلنسان أينما كان.



17 16

غاثية الرافعة  نسـانية واالإ يعّد محور المسـاعدات االإ

الرئيسـية لمنظومة عمل مؤسسـة مبادرات محمد بن 

راشـد آل مكتوم العالمية، والدعامة المركزية التي 

ه أهدافها ضمن رؤية  تنطلق منها رسـالة المؤسسـة وتوجِّ

شـاملة تأخذ في االعتبار تحقيـق تنمية مجتمعية 

واقتصادية وإنسـانية وبنيوية مسـتدامة، عبر مأسسة 

نسـاني وتوسـيع نطاق جغرافيته ومجاالته  العمل االإ

والفئات المسـتفيدة ضمن مسـارات عمل تكاملية، بما 

يسـهم فـي إحداث فرق نوعي فـي حياة المجتمعات على 

كافـة الصعد والمسـتويات، وتعزيز منظومة الرفاه، 

وترسـيخ السـلم المجتمعي، مع إعطاء االأولوية 

للمجتمعـات المحرومة والمنكوبة والفئات الهّشـة واالأقل 

حظاً، بما يترجم المسـتهدف الرئيس لمؤسسـة مبادرات 

محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية، وهي أن توفير 

نسـان أينما كان. نوعية حياة جيدة حّق لاإ

تندرج تحت هذا المحور العديد من المبادرات والمشاريع 

نسانية والتنموية والمجتمعية التي يتم  والحمات االإ

تنفيذها بالتنسيق والشراكة مع عدد كبير من المنظمات 

قليمية والدولية واالأممية ضمن برامج وخطط  والهيئات االإ

منهجية مستدامة، إلى جانب الحمات والمبادرات 

غاثية التي يتم تصميمها وإطاقها في أوقات  نسانية واالإ االإ

االأزمات والكوارث والحروب التي تستدعي تدخل إغاثي 

عاجل، بما يترجم رؤية المؤسسة التي تنطلق من الحرص 

نسانية تحت أي ظرف، ودون أي  على تخفيف معاناة االإ

اعتبار للعرق أو اللون أو المعتقد.

واكتسـبت المبادرات والمشـاريع المنضوية تحت هذا 

المحـور أهميـة قصوى في العام 2021، بالنظر إلى 

الظـروف الصعبة والتحديات الجّمة التي خّلفها اسـتمرار 

تفشـي جائحة "كوفيد-19"، مع ظهور تحّورات عدة 

لفيروس كورونا المسـتجد، تركت تأثيرها المباشـر في 

حيـاة مايين الناس فـي مختلف أنحاء العالم خال 

العامين 2020 و2021، حيث سـاهم الوباء 

بتداعياتـه في خلق أزمات إنسـانية وتعميق أزمات أخرى 

قائمة، كالجوع والفقر وسـوء التغذية وارتفاع معدالت 

البطالة، االأمر الذي حدا بمؤسسـة مبادرات محمد بن 

راشـد آل مكتوم العالمية إلى مضاعفة جهودها 

وتوسـيع نطاق مبادراتها لمّد يد العون لمايين 

المحتاجيـن والمحروميـن والمنكوبين، وإيصال الدعم 

لمستحقيه. غاثي  االإ

ضمـن هذا المحـور، حققت حملة "100 مليون وجبة"، 

التي أطلقها صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل 

مارات رئيس مجلس  مكتـوم، نائـب رئيس دولة االإ

الـوزراء حاكـم دبي، في رمضان 2021، ونفذتها 

مؤسسـة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالميـة، تفاعاً كبيراً، حيث سـاهمت المبادرة التي 

نجحـت في تقديم الدعم الغذائي لمسـتحقيها في 47 

دولـة في المنطقـة العربية والعالم، في تعزيز قيم 

التكافـل المجتمعي بين االأفراد ومختلف المؤسسـات 

مـارات وخارجها من أجل التخفيف من  داخـل دولة االإ

معانـاة الفقراء والمحرومين حول العالم، ال سـيما في 

ظـل الظروف االقتصاديـة واالجتماعية الصعبة التي 

ل كلفتها  أفرزتهـا جائحة "كوفيـد-19"، والتي تحمَّ

الباهظة، مادياً ومعنوياً وإنسـانياً، الفئات الهشـة في 

المجتمعات، مع تعاظم مشـكلة الجوع والفقر وسـوء 

التغذيـة، وفقدان مايين الناس وظائفهم.

وفي هذا السـياق، تكاتفـت جهود المدينة العالمية 

نسـانية مع جهود العديد من المؤسسـات  للخدمات الإ

نسـاني  قليمية والعالمية لتلبية النداء االإ المحليـة واالإ

العالمي بشـأن التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19" 

على الدول النامية التي تضّررت شـعوبها بشـدة جّراء 

نسـانية  الوبـاء. كما تابعت المدينة تنفيذ عملياتها االإ

لدعم الـدول المتضررة من الصراعات والكوارث 

الطبيعيـة حول العالم من خال تسـيير رحات محملة 

مدادات والمسـاعدات الطبية االأساسية والعاجلة  باالإ

غاثية إلى المناطق المنكوبة، لتأمين االسـتجابة  والمـواد االإ

السـريعة لاأزمات المتفاقمة على مسـتوى العالم.

مارات، تحت مظلة  كذلك، واصلت مؤسسـة سـقيا الإ

مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية، 

في العام 2021 توفير المياه الصالحة للشـرب في 

المجتمعـات الفقيرة التي تعاني من ظروف معيشـية 

قاسـية بسبب شـّح المياه وتلوثها، من خال إنشاء 

زالة الشـوائب مـن المياه الملوثة وتنفيذ  محطات تنقية الإ

مشـاريع مائية جديدة، ودعم البحث والتطوير في 

مجال اسـتخدام الطاقـة لتحلية وتنقية المياه. وقامت 

المؤسسـة بحفر االآبار االرتوازية والسـطحية العاملة 

يدويـاً وبالطاقة الشمسـية في كل من الصومال ومصر 

وغامبيا. وموريتانيا 

وبلـغ إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشـاريع 

المنضوية تحت مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل 

نسـانية  مكتوم العالمية ضمن محور المسـاعدات االإ

غاثية 417 مليون درهم، اسـتفاد منها 22.9 مليون  واالإ

شخص حول العالم.

417 
مليون درهم
نفاق على مبادرات  حجم الإ

غاثية  نسانية والإ المساعدات الإ
في 2021

مأسسة العمل اإلنساني وتوسيع نطاقه 
ومجاالته واالرتقاء بنوعية حياة اإلنسان أينما كان

22.9 
مليون شخص

عدد المستفيدين من مبادرات 
غاثية  نسانية والإ المساعدات الإ

في 2021

تقري�ر األعمال 2021  مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المساعدات اإلنسانية واإلغاثية
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 ت�كاتف عالمي في حملة 
"100 مليون وجبة"

خال شـهر رمضان 2021، أطلق صاحب السـمو الشيخ 

مارات  محمد بن راشـد آل مكتوم، نائب رئيس دولة االإ

رئيـس مجلـس الوزراء حاكم دبي، حملة "100 مليون 

كبر من نوعهـا إقليمياً لتقديم وجبات الطعام،  وجبـة"، االأ

على شـكل طرود غذائية وتموينية، في 47 دولة في 

الوطـن العربي وأفريقيا وآسـيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، 

وذلك لدعم االأفراد من ذوي الدخل المحدود واالأسـر 

المتعففـة ممن تضرروا أكثر من غيرهم بسـبب التداعيات 

غير المسـبوقة، اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وإنسـانياً، 

الناجمـة عن جائحـة كوفيد-19 في العالم، وأولئك الذين 

شـهدت أوضاعهم االقتصاديـة واالجتماعية تردياً متزايداً، 

وسط اتسـاع دائرة الفقر وتفاقم الحاجة.

وتأتـي حملة "100 مليون وجبة" التي نفذتها مؤسسـة 

مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية، امتداداً 

لحملـة "10 ماييـن وجبة" التي أُطلقت في رمضان 

مارات، وأحدثت حراكاً  2020 على مسـتوى دولة االإ

مجتمعيـاً الفتاً، حيث تترجم أهداف الحملة سياسـة دولة 

نسـانية القائمـة على مّد يد العون لجميع  مارات االإ االإ

العالم. شعوب 

ومـن خـال توفير عدة آليات  للتبرع وفتح باب المشـاركة 

مارات والعالم،  للجميع من االأفراد والمؤسسـات في االإ

شـّكلت حملة "100 مليون وجبة" خياراً مسـتداماً لدعم 

الفئات الهشـة، خصوصاً النسـاء واالأطفال والاجئين 

ضافة إلى من  والنازحيـن وضحايـا الكوارث واالأزمات، باالإ

يعانون من سـوء التغذيـة ويفتقرون إلى إمكانية الحصول 

علـى مـا يكفيهم ويكفي أسـرهم من القوت اليومي. كما 

حّفـزت الحملة قيم العطـاء والبذل والتكاتف والتعاضد، 

نسـاني، وذلك بتركيزها  بوصفهـا جوهر العمل الخيري واالإ

علـى مفهوم التمويـل المجتمعي لتوفير الدعم الغذائي.

وفي سـبيل ضمان التنسـيق االأمثل مع الشركاء وتسهيل 

وتسـريع عمليات الوصول إلى المسـتفيدين، بذلت فرق 

العمل التابعة لـمبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم 

العالميـة جهوداً ضخمـة خال عمليات التوزيع في الدول 

والمناطـق التي غطتها الحملة. وشـملت زياراتها الميدانية 

عـدداً من مخيمات الاجئيـن والنازحين ومناطق الفئات 

االأقل حظاً، بالتنسـيق مع الجهات والسـلطات المعنية 

قليمية. والمنظمـات الدولية واالإ

ونجحـت الحملة التي لقيت تفاعاً كبيراً من المؤسسـات 

مارات وخارجها في توفير 220  واالأفـراد داخـل دولة االإ

مليون وجبة لمسـتحقيها ضمـن المجتمعات االأكثر حاجة، 

عبر قنوات تلقي التبرعات الرسـمية التي شـارك فيها 385 

ألف متبرع من رجال االأعمال والشـركات والمؤسسـات 

واالأفراد من 51 دولة حول العالم. وشـملت الحملة دوالً 

في أربع قارات، منها كوسـوفو والسـودان واليمن وتونس 

واالأردن وفلسـطين ولبنان ومصر والعراق والبرازيل 

وسـيراليون وأنغوال وغانا وأوغندا وكينيا والسـنغال 

وإثيوبيـا وتنزانيا وبوروندي وبنين وطاجيكسـتان 

وقرغيزسـتان وكازاخستان وأوزبكستان وبنغاديش 

وباكسـتان والهند ونيبال.

ونُفذت الحملة بالتعاون مع مؤسسـة محمد بن راشـد آل 

مارات  نسـانية وبنك الإ مكتوم للأعمال الخيرية والإ

للطعام، تحت مظلة مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد 

آل مكتـوم العالمية، وعدد من المؤسسـات والجمعيات 

 الخيريـة المحليـة، من بينهـا جمعية دار البر وجمعية 

الخيرية. دبي 

وتوّلت مؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم للأعمال 

نسـانية، تمويل وتنفيذ وتنسـيق العمليات  الخيرية والإ

220 
مليون وجبة

وزعتها حملة "100 مليون 
وجبة" في 2021

الخارجيـة في العديد من الدول التي شـملتها حملة 

"100 مليون وجبة" في العام 2021، حيث سـاهمت 

فـي توزيـع ما يعـادل 6.3 مايين وجبة؛ فيما قام بنك 

مـارات للطعام بتوزيع ما يعادل 120,760 طرداً  الإ

مارات، اسـتفاد منها  غذائياً محلياً داخل دولة االإ

362,280 شـخصاً من ذوي الدخل المحدود واالأسـر 

المتعففة. وشـارك 1,060 متطوعاً في توزيع الطرود 

المجهـزة بعناصـر غذائية أساسـية متنوعة، يكفي كل منها 

ثاثة أشـخاص لشهر كامل.

كما تعاونت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية في تنفيذ وتوزيع الطرود الغذائية في كافة الدول 

المستهدفة ضمن حملة "100 مليون وجبة" مع كل من 

برنامج االأغذية العالمي التابع لاأمم المتحدة وشبكة بنوك 

قليمية والمفوضية السامية لاأمم المتحدة  الطعام االإ

نساني  لشؤون الاجئين ومؤسسات العمل الخيري واالإ

واالجتماعي في الدول التي شملتها الحملة.

قليمية  في هذا السـياق، ساهمت شـبكة بنوك الطعام االإ

في توزيع 121 مليون وجبة في الدول التي شـملتها 

أعمالهـا ضمـن حملة "100 مليون وجبة". أما برنامج 

االأغذيـة العالمـي، فوّزًع ما يعادل 56 مليون وجبة في 

مختلـف المناطق االأقـل حظاً ومخيمات اللجوء والنزوح، 

بالتنسـيق مع حملة "100 مليون وجبة". ووزعت 

المفوضية السـامية لاأمم المتحدة لشـؤون الاجئين ما 

يعـادل 8 ماييـن وجبة، فيما تـم توزيع الوجبات المتبقية 

بالتعـاون مع شـركاء الحملة االآخرين في مختلف الدول 

التي شـملتها عمليات التوزيع.

تقري�ر األعمال 2021  مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المساعدات اإلنسانية واإلغاثية



بالنسبة لـميموناتو كوفي وصديقاتها الثاث المقيمات في تامالي، عاصمة المنطقة الشمالية في غانا، 

ن لهن قوت يومهن حتى وإن كانت كسرة خبز.يشكل معاناًة  فإّن القيام بأبسط االأعمال اليومية التي تؤمِّ

كبيرة لهن، فهؤالء النسوة يعانين من وضع صحي جعلهن يقضين معظم حياتهن على كراٍس متحركة، 

غير قادرات على العمل وتوفير الدخل الازم لتأمين  حياة كريمة لهن والأسرهن، االأمر الذي أحالهن إلى 

فريسًة  لليأس والخوف من ضيق العيش والقلق على مصيرهن وعلى كيفية تدبير لقمة عيشهن اليومية.

لكن شعاع االأمل بّدد عتمة حياة النساء االأربع عندما مّدت حملة "100 مليون وجبة"، التي تنفذها 

مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالشراكة مع منظمات وهيئات محلية ودولية، يد 

العون لهن وللعديد من الفئات المحرومة في مجتمعهن، بما يترجم رسالة الحملة الساعية إلى   تقديم 

الدعم الغذائي لمن هم بأمس الحاجة إليه، والمساهمة في الحد من الجوع وسوء التغذية وانعدام 

االأمن الغذائي عن أكبر شريحة ممكنة من الناس.

وسرعان ما تلقت ميموناتو وصديقاتها طروداً غذائية شهرية تضمنت عناصر رئيسية، مّكنتهن من إعداد 

وجبات طعام ذات عناصر غذائية متوازنة لهن والأفراد أسرهن.

ولم يتوقف دعم حملة "100 مليون وجبة" عند هذا الحد بل تكّفلت بمساعدتهن وإعدادهن لتأسيس 

وإدارة مشروع صغير ناجح يعينهن على تحقيق دخل مستدام وتحسين مستوى معيشتهن.

دعم غذائي لحياة كريمة 

عانى المزارع أمادو دوجو من التراجع الكبير في حجم محصوله الزراعي، حاله حال الكثيرين من 

المزارعين في منطقة دامونغو في غانا، مّمن تضرروا من قلة هطول االأمطار في عام 2021، التي تشكل 

مصدر المياه الرئيسي لري محاصيلهم. 

لم تؤثر نسبة االأمطار الضئيلة على محصول أمادو فحسب، بل وضعته في مأزق مالي  وجلبت له 

صعوبات حياتية جّمة، وزعزعت شعوره باالأمان  نظراً لخوفه الدائم من عدم قدرته على تأمين الدخل 

ل بعض أعباء الحياة التي قصمت ظهره.  عالة نفسه وأسرته، ومساعدته على تحمُّ المناسب الإ

وعلى الرغم من أن حياة أمادو ال تخلو من عناء وشقاء، إال أن موسم الجفاف االأفريقي هذا العام آثاره 

طالت حياته بصورة مدمرة. وعادة ما تخّلف مواسم الجفاف في بلده أضراراً اقتصادية كبيرة لصغار 

المزارعين، حيث تهدد محاصيلهم وتؤدي إلى إفاسهم وعدم قدرتهم على جني قوت يومهم وتأمين 

حاجاتهم االأساسية، كما تجعل المايين من االأشخاص عرضًة  للجوع والفاقة. 

بسبب ضياع محصوله الثمين، تكالبت مشاعر الحزن واالكتئاب والقلق على أمادو. وتخيل الجوع أمامه 

وحشاً قد يفترسه ويفترس أسرته في أي لحظة. لكن االأمل لم يتأخر كثيراً قبل أن يطرق بابه، من خال 

حملة "100 مليون وجبة" التي توفر الدعم الغذائي لاأفراد واالأسر المتعففة في المجتمعات المتأثرة 

بشدة من القحط والجوع وسوء التغذية، حيث حصل أمادو وأسرته على طرود غذائية تحتوي على مواد 

أساسية لتحضير وجبات الطعام الضرورية. 

ولم تكتف الحملة برفع الجوع مؤقتا عن العائلة، بل زوت أمادو بالدعم التقني الازم لتحسين ورفع 

كفاءة محاصيله الزراعية في تلك الظروف البيئية القاسية على عدد كبير من المزارعين في غانا، وهو ما 

جعل قلب أمادو المليء بالهموم واالأحزان ينبض بالسعادة التي فردت جناحيها في فضاء حياته.

تحدي الجفاف في أفريقيا
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نحن ال نعيش حياة الرخاء منفصلين عن العالم من حولنا، 
بل على العكس تمامًا، نشعر بمعاناة اآلخري�ن، ونقدم 
إسهامات إي�جابية لتخفيف آالمهم، ونسعى ألن ت�كون 

بلدنا عاصمة للعمل اإلنساني في العالم، ومنارة أمل 
لكل المحتاجين

محمد بن راشد آل مكتوم

التصدي للكوارث الطبيعية 
والطوارئ الصحية

نسانية في دبي أكبر  تشكل المدينة العالمية للخدمات الإ

نساني من خال استضافتها 87  تجمع من نوعه للعمل االإ

عضواً من المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات 

نسانية، حيث تعمل  والشركات المعنية باالأعمال االإ

نساني على تنفيذ  بالتنسيق والشراكة مع المجتمع االإ

غاثية وفق معايير رفيعة المستوى، تتسم  العمليات االإ

بالكفاءة في االأداء والسرعة والفاعلية في التنفيذ. وخال 

العام 2021، حشدت المدينة، التي تنضوي تحت 

مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 

جهودها لدعم الدول المتضررة من االأوبئة والكوارث 

مدادات الطبية االأساسية  الطبيعية من خال نقل االإ

نسانية العاجلة إلى مناطق االأزمات،  والمساعدات االإ

كالسودان والكونغو وأثيوبيا وبنغاديش، استفاد منها نحو 

1.1 مليون شخص.

وكان للسودان النصيب االأكبر من المساعدات في العام 

2021، حيث قامت المدينة العالمية للخدمات 

نسانية بإنشاء وتسيير جسر جوي إنساني طارئ إلى  الإ

مدادات الطبية  الباد لنقل المساعدات العينية واالإ

االأساسية، استجابة لحالة الطوارئ الصحية ودعماً 

للعمليات الجارية لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة 

االأمراض واالأوبئة، ليستفيد منها 882,900 شخص. وقد 

ساهم الجسر الجوي في تخفيف معاناة الشعب 

السوداني الناجمة عن النقص الحاد في االأدوية االأساسية 

وازدحام عمليات ميناء السودان مع تراكم الحاويات، مما 

مدادات الطبية الحيوية إلى  أدى إلى تأخر إخراج االإ

محتاجيها، إلى جانب زيادة عدد الاجئين والنازحين 

داخلياً. كما تسبب موسم االأمطار في السودان في زيادة 

انتقال االأمراض المنقولة بالمياه، مما زاد من تعقيد حالة 

الطوارئ الطبية.

وفي مايو 2021، قامت المدينة العالمية للخدمات 

نسانية بتسيير مساعدات طبية إلى بنغاديش لمساعدة  الإ

قطاعها الصحي ودعم جهوده الرامية إلى مكافحة وباء 

الكوليرا، حيث أُرسلت طائرة مّحملة بـ 50 طناً مترياً من 

المستلزمات الطبية، بما في ذلك مجموعات الكوليرا التي 

قدمتها منظمة الصحة العالمية من مركزها اللوجستي 

بالمدينة، استفاد منها 20 ألف شخص. كما سّيرت المدينة 

مارات جسراً جوياً إنسانياً بين دبي  بالتعاون مع طيران االإ

غاثية  والهند لنقل33.4 طناً مترياً من المواد الطبية واالإ

واالأدوية العاجلة في 6 رحات شحن لدعم جهود الهند 

في مكافحة "كوفيد-19".

نسانية في يونيو  وأرسلت المدينة العالمية للخدمات الإ

نسانية العاجلة من  2021 رحلًة محّملة بالمساعدات االإ

مطار آل مكتوم الدولي في دبي إلى مدينة كيغالي في 

يصال المساعدات العاجلة إلى 40,596 شخصاً  رواندا، الإ

في الكونغو المجاورة لها إثر النشاط البركاني في مدينة 

غوما. وحملت الطائرة 93 طناً مترياً من المساعدات 

الشاملة لمجموعات تنقية المياه من مستودع االأمم 

نسانية التابع لبرنامج االأغذية  المتحدة لاستجابة االإ

غاثية ولوازم المأوى  العالمي لاأمم المتحدة، والمواد االإ

ومعدات الوقاية الشخصية المقدمة من االتحاد الدولي 

للصليب االأحمر والهال االأحمر والمخزّنة في مستودعات 

نسانية  المدينة، وذلك للمساعدة في التخفيف من االأزمة االإ

المتفاقمة في مدينة غوما.

كما توجهت طائرة شحن من المدينة العالمية للخدمات 

غاثية إلى إثيوبيا في  نسانية محّملة بالمساعدات االإ الإ

غاثة 157 ألف شخص، ودعم جهود الدولة في  سبتمبر الإ

التصدي لاأمراض واالأوبئة وتحسين الظروف الصحية. 

1.1 
مليون شخص

عدد المستفيدين من حمالت 
غاثة التي نظمتها المدينة الإ

نسانية   العالمية للخدمات الإ
في 2021

تقري�ر األعمال 2021  مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المساعدات اإلنسانية واإلغاثية
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مبادرة عالمية لنقل وتوزيع لقاحات 
"كوفيد-19" 

دعماً لمبادرة "كوفاكس" )COVAX( التابعة لمنظمة 

الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل 

لنحو ملياري جرعة من لقاحات "كوفيد-19" خال العام 

نسانية في  2021، شاركت المدينة العالمية للخدمات الإ

تحالف دبي اللوجستي لتسريع توزيع لقاحات كوفيد-19 

حول العالم )DVLA(، وهي مبادرة عالمية أطلقتها دبي، 

وحشدت من خالها خبرات وقدرات المدينة وطيران 

مارات وشبكة موانئ دبي العالمية ومطارات دبي، لنقل  االإ

وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم، ال سيما 

في البلدان النامية التي تّضرر سكانها بشدة من الوباء، كما 

تعاني من تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.

واستفاد التحالف طوال العام 2021 من تمتع "طيران 

مارات" بشبكة واسعة النطاق من الخطوط والوجهات،  االإ

بما يمكنها من الوصول إلى أي نقطة في العالم في وقت 

مثالي، إلى جانب القدرات اللوجستية المتميزة لموانئ دبي 

العالمية، والكفاءة التشغيلية وقدرات المناولة العالية 

مكانات المتطورة التي تتمتع بها  لمطارات دبي، واالإ

نسانية، التي تعّد شريكاً  المدينة العالمية للخدمات الإ

رئيسياً في مبادرة نقل اللقاحات ومركزاً محورياً النطاق 

عمليات المنظمات والهيئات العالمية المعنية بأعمال 

نسانية في المنطقة. غاثة والمساعدات االإ االإ

جدير بالذكر أنه منذ اندالع جائحة "كوفيد-19" في العالم 

في العام 2020 وحتى نهاية العام 2021، سّهلت 

نسانية توزيع أكثر من %80  المدينة العالمية للخدمات الإ

من االستجابة الطبية العالمية لمنظمة الصحة العالمية في 

مكافحة الوباء، وسّخرت خبراتها الواسعة في مجال الخدمات 

غاثية، كاالأغذية  نسانية لنقل المواد الطبية واالإ اللوجستية االإ

واالأدوية في االأسواق ذات البنية التحتية المحدودة. 

%80
نسبة مساهمة المدينة العالمية 

نسانية في  للخدمات الإ
الستجابة الطبية العالمية 

لمنظمة الصحة العالمية في 
مكافحة وباء كورونا

رفع المعاناة عن اإلنسانية

من منطلق رسـالتها السـاعية إلى رفع المعاناة عن الفئات 

مارات وخارجها، تسـعى  المحتاجة داخل دولة االإ

مؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم للأعمال الخيرية 

نسـانية تحت مظلة مؤسسـة مبادرات محمد بن  والإ

راشـد آل مكتوم العالمية، إلى تقديم كل أشـكال 

سـناد للفقراء والمرضى واالأرامل واالأيتام  الدعم واالإ

والمحروميـن والمنكوبين، ورفع المعاناة بكل أشـكالها عن 

الناس، من خال العديد من المشـاريع والبرامج 

نسـانية والتنمويـة والخدمية التي تصّممها  والمبادرات االإ

وتنّفذهـا علـى االأرض، أو من خال الدعم المالي 

والمادي المباشـر، أو عبـر تنفيذ عمليات إنقاذ وغوث 

دوليـة، إلـى جانب تنفيذ برامج إعمار تشـمل بناء وترميم 

المدارس والمستشـفيات ودور العبادة والمرافق الخدمية 

فـي المجتمعات االأقل حظاً.

وبلغ عدد الذين اسـتفادوا من مختلف مبادرات وبرامج 

ومشـاريع مؤسسـة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 

نسـانية في العام 2021 أكثر من 3.3  الخيرية والإ

مايين شـخص حول العالم.

ولدعـم منظومة التعليم مـن خال توفير بيئات تربوية 

أمنة ومسـتقرة، والنهـوض بالمجتمعات للتغلب على 

الفقر والجهل، تشـمل خطط وبرامج مؤسسـة محمد بن 

نسانية  راشـد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإ

المسـتدامة بناء المدارس في عدد من الدول النامية، 

حيث شـّيدت في العام 2021 مدرسـة في قرغيزستان 

ليسـتفيد منها 5 آالف شـخص، من طلبة وكادر تعليمي 

وتربـوي وأفراد المجتمع المحلي

وحرصاً منها في بداية كل عام دراسـي على تنفيذ 

مشـروع "الحقيبة المدرسـية"، وّزعت مؤسسة محمد بن 

نسـانية في  راشـد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإ

العام 2021 االأدوات المدرسـية والحقائب والزي 

المدرسـي على 5,800 طالب وطالبة في عدة دول؛ 

شـملت طاجيكستان وبنغاديش وكازاخستان. 

كذلك، وجرياً على عادتها في بداية موسـم الشـتاء، 

عملت مؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم للأعمال 

نسـانية علـى تلبية احتياجات الناس في  الخيرية والإ

الدول الفقيرة لمواجهة ظروف البرد القارس وتسـاقط 

الثلـوج من خـال توفير الفحم الحجري والدفايات 

والمابس الشـتوية والبطانيات في طاجيكسـتان 

وقرغيزسـتان وكازخسـتان، استفاد منها 16,450 شخصاً.

وأسـفرت جهود المؤسسـة  السنوية لتوفير المياه 

النظيفة الصالحة للشـرب فـي المناطق والقرى النائية 

الفقيـرة حـول العالم عن بنـاء 78 بئراً بتكلفة إجمالية 

بلغت أكثر من 5 مايين درهم، اسـتفاد منها 109 

آالف شـخص؛ وشـملت 50 بئراً في طاجيكستان، و8 

 آبار في بنغاديش، و6 آبار في قرغيزسـتان، و3 آبار

فـي كل مـن النيجـر وأوغندا وبنين، وبئرين في كل من 

ضافة إلى بئر واحدة  السـنغال وأفغانسـتان، باالإ

إندونيسيا. في 

وضمـن جهودها المسـتمرة للقضاء على الجوع والتصدي 

للفقر في العالم، حرصت مؤسسـة محمد بن راشـد آل 

نسـانية على القيام  مكتوم للأعمال الخيرية والإ

نسـاني في العام 2021 من خال توزيع  بواجبها االإ

االأضاحـي في الـدول النامية والمجتمعات االأقل حظاً، 

طعام  بقيمـة تفوق1.4 مليون درهم الإ

162,950 شخصاً.

3.3 
مليون شخص

عدد المستفيدين من 
مبادرات ومشاريع مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم 

نسانية   لالأعمال الخريية والإ
في 2021
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دعم القطاع الطبي

وحرصت مؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم للأعمال 

نسـانية على متابعة مبادراتها السـنوية في  الخيرية والإ

بنـاء العيادات الطبية فـي المناطق النائية، حيث تم 

بناء 10 عيادات، 9 منها في طاجيكسـتان وواحدة في 

قرغيزسـتان، بتكلفة تقارب 3 مايين درهم، اسـتفاد من 

106,200 شخص.  خدماتها 

نسـانية الخيرية،  كمـا نجحت مبادرة "نبضات" الطبية االإ

التي تشـرف عليها المؤسسـة، في المساهمة بعاج 

لت المؤسسـة  801 طفل في طاجيكسـتان، حيث تكفَّ

بتغطيـة تكاليف إجـراء العمليات الجراحية القلبية 

والقسـطرة العاجيـة لاأطفال المرضى، والتي تخّطت 

2.7 مليون درهم.

دعم الفئات المحتاجة

إلى ذلك، قامت مؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم 

نسـانية خال الشـهر الفضيل  للأعمال الخيرية والإ

بتنفيذ مشـروع المير الرمضاني السـنوي داخل الدولة، 

حيـث وّزعـت من خالـه ما يعادل قيمة 4 مايين درهم 

مـن المواد الغذائية عبـر البطاقات الذكية الخاصة 

بالمبادرة على أصحاب الدخل المحدود واالأسـر 

المتعففة، ليسـتفيد منها 48,840 شخصاً. 

ودعماً لاأسـر المحتاجة والمتعففة ومسـاعدتها في 

مواجهـة الظروف الماديـة الصعبة الناتجة عن تداعيات 

أزمة تفشـي وباء فيروس كورونا المسـتجد، حرصت 

المؤسسـة على تقديم عـدة مبادرات مجتمعية، منها 

برنامج المسـاعدات الطبيـة لتغطية تكاليف العمليات 

الجراحية وعاج مرض السـرطان، وتكاليف الوالدات، 

والعناية باالأطفال الخدج، وعاج مرضى الكلى؛ اسـتفاد 

منها 795 شـخصاً. كما تكّفلت المؤسسـة بتغطية 

الرسـوم الدراسـية الأكثر من 5,300 عائلة من االأسر 

يجارات وفواتير الكهرباء  المتعففة، وسـداد االإ

للمتعثريـن. وبلغ مجموع المسـتفيدين في العام 

2021 من هذه المبادرات 331,593 شـخصاً.

801 
طفل

استفادوا من مبادرة "نبضات" 
في طاجيكستان في 2021

تعزي�ز قيم العطاء من خالل 
تقاسم الغذاء

مارات للطعام ضمن محور المساعدات  يعمل بنك الإ

غاثية كمنظومة إنسانية متكاملة لجمع  نسانية واالإ االإ

وتوزيع الطعام وفائض الغذاء من المطاعم وقطاع 

الضيافة والمصانع والمزارع وكافة المؤسسات الغذائية 

مارات. المشاركة في مبادراته داخل دولة االإ

ولعب البنك دوراً محورياً خال العام 2021 في تزويد 

االأسر المتعففة والفئات المستحقة بإجمالي 10,018 

طناً من المواد الغذائية، بالتعاون مع شركائها الداعمين 

من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الخيرية، 

لتعزيز قيم العطاء وترسيخ ثقافة التكافل بين أفراد 

مارات. المجتمع في االإ

مارات للطعام على المشاركة  إلى ذلك، حرص بنك الإ

في معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث عمل منذ افتتاح 

المعرض حتى نهاية العام 2021 على جمع 50,375 

وجبة من فائض الطعام من االأجنحة والمؤسسات 

المشاركة في الحدث العالمي الكبير، وذلك بما يعكس 

سعيه إلى تعميم قيم العطاء والتأكيد على التآزر 

والتعاضد المجتمعي، إلى جانب ترجمة االأهداف 

االستراتيجية في تفعيل المسؤولية المجتمعية 

لاأفراد والمؤسسات. 

وضمن مبادراته السنوية المحلية لتكريس ثقافة تقاسم 

الغذاء والحد من هدر الطعام، استطاع مشروع "ثاجات 

مارات للطعام" خال العام 2021 توزيع  بنك الإ

1,000 طن من المواد الغذائية عبر أكثر من 40 ثاجة 

مّوزعة في مناطق مختلفة من إمارة دبي، وّفرتها االأسر 

رشادات  والمطاعم والفنادق ومحال السوبر ماركت وفقاً الإ

السامة الغذائية، ليسهل وصول أي فرد محتاج إليها.

ومواكبًة لروح الشهر الكريم بكل ما يحمله من قيم 

التراحم والتكاتف مع الفئات المحتاجة، أطلق بنك 

مارات للطعام في رمضان 2021 وبالتعاون مع بلدية  الإ

دبي حملة لتوزيع 50 ألف وجبة طعام وسلة غذائية 

لدعم االأفراد المحتاجين واالأُسر المتعففة في دولة 

مارات. كما نفذ عدداً آخر من المبادرات بالتعاون مع  االإ

لكتروني  شركاء محليين من بينهم منصة "نون" للتسوق االإ

ماراتي وهيئة الثقافة والفنون شركة  وهيئة الهال االأحمر االإ

لكترونية، وذلك لتمكين االأفراد  "أمازون" العالمية للتجارة االإ

من التبّرع بالطرود أو السال الغذائية وهي في مجملها 

من المواد الغذائية الجافة. كما ضمت مبادرات البنك 

خال شهر رمضان مبادرة شركة "كريم" الستام فائض 

االأغذية السليمة من المنازل وإيصالها إلى أقرب ثاجة 

مارات للطعام. وبلغ عدد الوجبات التي تم  لبنك الإ

توزيعها من خال هذه المبادرات 372,077 وجبة طعام.

مارات  قليمية، قام بنك الإ وضمن مساهماته العالمية واالإ

للطعام في يونيو 2021 بإرسال 25 طناً من المواد 

طعام 25 ألف شخص في السنغال،  الغذائية االأساسية الإ

ضافة إلى  ماراتي، باالإ بالتنسيق مع هيئة الهال االأحمر االإ

غاثة 7,000  إرسال 7 أطنان من الطعام المعّلب الإ

متضرر من ضحايا إعصار "راي" في الفلبين في 

شهر ديسمبر. 

 10,018 
طنًا

كمية الطعام التي وزعها بنك

مارات للطعام في 2021 الإ
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مشاريع مائية

مارات، تحت مظلة مؤسسة  تعمل مؤسسة سقيا الإ

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على توفير 

المياه الصالحة للشرب في المجتمعات الفقيرة التي تعاني 

من ظروف معيشية قاسية بسبب نقص المياه وتلّوثها، من 

زالة الشوائب من المياه  خال إنشاء محطات تنقية الإ

الملوثة، ومحطات مياه لضخ وترشيح المياه من البحيرات 

واالأنهار والموارد المائية االأخرى، وحفر آبار ارتوازية 

الستخراج مياه شرب نظيفة من الطبقات الصخرية المائية 

أو الخزانات الجوفية الواقعة على أعماق تزيد على 100 

قدم تحت سطح االأرض.

مارات 58  وفي العام 2021، نفذت مؤسسة سقيا الإ

مشروعاً مائياً جديداً في 4 دول، استفاد منها 70,900 

شخص. شملت هذه المشاريع وحدتين من مولدات مياه 

الغاف الجوي في الصومال استفاد منها 10 آالف 

شخص، و50 بئراً وشبكة مياه لـ 2,000 منزل في مصر 

استفاد منها 21 ألف شخص، وبئر  تعمل بالطاقة 

الشمسية في موريتانيا استفاد منها 16 ألف شخص، و5 

آبار سطحية تعمل بالطاقة الشمسية في غامبيا استفاد 

منها 23,900 شخص.

 وضمـن أهدافهـا الرامية إلـى توفير المياه النظيفة وإيجاد 

مارات  حلول مبتكرة ومسـتدامة، عملت مؤسسـة سقيا الإ

مع شـريكها االسـتراتيجي هيئة كهرباء ومياه دبي على 

تنفيذ عدة مشـاريع في دبي، شـملت محطة متنقلة 

بالطاقة الشمسـية الكهروضوئيـة لتحلية مياه البحر في 

مجمع محمد بن راشـد آل مكتوم للطاقة الشمسـية، 

القـادرة علـى تخزين 50 متـراً مكعباً يومياً من الكهرباء 

لتلبيـة احتياجات نحو 10 آالف شـخص، ووحدة متنقلة 

لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسـي، مسـتخدمة 

نتاج 7.7 متر مكعب يومياً، اسـتفاد  الطاقة الشمسـية، الإ

1,540 شخص.  منها 

58 
مشروعًا مائيًا

مارات" نفذته مؤسسة "سقيا الإ

في 4 دول في 2021

عانت الطالبة روزيا، البالغة من العمر 15 عاماً، مع العديد من طاب مدرستها من نقص المياه 

الصالحة للشرب وعدم توفر خدمات المرافق الصحية في مدرستها بمدغشقر. رغم شغف زوريا 

بالتعليم، إال أنها كانت مجبرة مع الطاب على التفكير في التغّيب عن المدرسة واالنقطاع عن الدراسة 

خوفاً من عدم توفر المياه النظيفة وسوء خدمات المرافق الصحية والنظافة المدرسية التي تؤدي إلى 

عواقب صحية خطيرة.

 ويعتبر تلوث المياه في مدغشقر أحد أهم مسببات وفيات االأطفال، باالإضافة إلى حرمان الصغار من 

الذهاب إلى المدرسة، حيث يُقّدر عدد االأيام التي يتغيبون فيها بسبب االأمراض الناجمة عن تلوث 

المياه بنحو 3.5 مليون يوم سنوياً.

مارات ودبي العطاء  لكن بارقة أمل ماأت زوريا وبقية الطاب بالغبطة عندما تعاونت مؤسستا سقيا الإ

تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع منظمة المياه والصرف الصحي 

للفقراء في المناطق الحضرية  )WSUP( لتنفيذ برنامج "توفير المياه النظيفة والمرافق الصحية 

والنظافة المدرسية" لمدة ثاث سنوات، بهدف إعادة تأهيل المرافق الصحية في المدارس والمراكز 

الصحية في مدينتي أنتاناناريفو وماهاجانغا، أكبر مدن مدغشقر.

لم تستفد الطالبة روزيا من هذا البرنامج فقط، بل أصبحت سفيرة له في أنتاناناريفو، من خال قيامها 

بدور فعال في رفع مستوى وعي أقرانها بأهمية النظافة الشخصية والتأكد من استخدام مرافق النظافة 

بشكل صحيح. وبفضل تطبيق الممارسات الصحيحة، وجدت روزيا أن عدد من يصابون باالأمراض من 

رفاق المدرسة قد انخفض، حيث صار بإمكانهم الذهاب إلى المدرسة يومياً ودون انقطاع، والتنعم 

ببيئة صحية وآمنة.

سفيرة النظافة المدرسية

المساعدات اإلنسانية واإلغاثية
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أول وقف رياضي للعمل اإلنساني

نسانية، يسعى مركز  كمؤسسة وقفية استشارية لخدمة االإ

محمد بن راشد العالمي الستشارات االأوقاف والهبة ضمن 

مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 

إلى تحفيز وتمكين االأوقاف والهبات لتلبية الحاجات 

االجتماعية للشعوب، حيث يقدم المركز خدماته لاأفراد 

قليمية والعالمية با مقابل للعمل  والمؤسسات المحلية واالإ

على تحقيق رؤية دبي العالمية لاأوقاف والهبات.

وفي العام 2021، منح المركز عامة دبي لسـبع جهات 

سـاهمت في مبادرات ومشـاريع وقفية، بما في ذلك وقف 

طاولـة فـي مطعم، ووقف التدريب، ووقف المعرفة، 

ووقـف المحاماة، والوقف الرياضـي، والمنصة التعليمية 

الوقفية، اسـتفاد منها 251,524 شخصاً.

وضمن فئة الوقف الرياضي، أعلن مركز محمد بن راشـد 

العالمي الستشـارت الوقف والهبة عن إطاق أول وقف 

 "9714 sports" رياضي مبتكر بالتعاون مع شـركة

الرياضية،  لتشـجيع الرياضيين والهواة على المسـاهمة 

نسـاني وإشـراكهم في التحديات  في دعم العمل االإ

 251,524
شخصًا 

استفادوا من المبادرات 
والمشاريع الوقفية لسبع جهات 

حصلت على "عالمة دبي للوقف" 
في 2021

نحن أحوج للعطاء من المحتاج.. تعطي فيعطيك ربك، 
ت�تواضع فيرفعك، ترحم الناس فيحّبك ويسعدك

محمد بن راشد آل مكتوم

واالأنشـطة الرياضية المختلفة. وسـيتم تخصيص جزء من 

ريع الرياضيين المشـاركين في سـباقات ونشاطات الشركة 

الرياضية للمسـاهمة في إنشـاء وقف رياضي خيري مبتكر، 

يسـهم في تلبية المتطلبـات المجتمعية المختلفة في 

شـتى مجاالت الحيـاة كالتعليم، والرعاية الصحية، 

الطبية وغيرها. واالأبحاث 

وصمم مركز محمد بن راشـد العالمي لستشـارات 

تاحة الوقف لجميع فئات  الوقـف والهبـة الوقف المبتكر الإ

المجتمع والمؤسسـات، وإبـرازه كأداة تنموية للمجتمع من 

خـال عدم التقيـد بالمصارف التقليدية للوقف.

ويرتكـز الوقف المبتكر علـى محورين، أولهما يتعلق 

باالأصـول التي يتم وقفهـا، وثانيهما يختص بالمصارف 

التي يعود إليها ريع الوقف. وتشـمل مشـاريع الوقف 

المبتكـر ثقافة الطفل والثقافة واالستشـارات العقارية 

والخدمات االستشـارية وتعليم الطب والمعرفة 

واالستشـارات القانونية والبيئة وحاضنات االأعمال 

الشباب. ومشاريع 
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 الرعاية الصحية
ومكافحة المرض

تعمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 
ضمن محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض على التصدي 

للتحديات الصحية الملحة واالرتقاء بواقع قطاع الرعاية 
الصحية في المناطق المحرومة والمنكوبة، وتعزي�ز نوعية 

مة في المجتمعات األقل حظًا،  الخدمات العالجية المقدَّ
باإلضافة إلى احتواء األوبئة واألمراض المعدية والخطرية.

350 مليون درهم
حجم التبرعات الموجهة إلنشاء 

"مستشفى حمدان بن راشد الخيري 
لرعاية مرضى السرطان" في 2021

14.5 مليون شخص
عدد المرضى الذين حصلوا على العالج 

ضد التراخوما في إثيوبيا في 2021

3,424 شخصًا
عدد المرضى الذين خضعوا لجراحة 

 است�ئصال المياه البيضاء في نيجيريا
في 2021

51.2

14.6

مليون درهم
حجم اإلنفاق

على مبادرات الرعاية الصحية ومكافحة 

المرض في 2021

مليون شخص
عدد المستفيدين

من مبادرات االرعاية الصحية ومكافحة 

المرض في 2021
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يُعّد محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض من أهم ركائز 

عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية، عبر عشرات المبادرات والحمات العاجية 

والوقائية وبرامج الرعاية الصحية المستدامة التي يتم 

ة التي تؤثر  تنفيذها للتصّدي للتحديات الصحية الملحَّ

نسان أو تنعكس على جودة  بصورة مباشرة على حياة االإ

الحياة في المجتمعات المستهدفة.

كما تسعى العديد من المشاريع والمبادرات، تحت هذا 

المحور، إلى االرتقاء بواقع قطاع الرعاية الصحية في 

المناطق المحرومة والمنكوبة، وتعزيز نوعية الخدمات 

مة في المجتمعات االأقل حظاً، باالإضافة إلى  العاجية المقدَّ

تنفيذ حمات وبرامج وقائية وعاجية مبرمجة ومجدَولة على 

مدار العام الحتواء االأوبئة واالأمراض المعدية والخطيرة، 

مع التركيز على الفئات االأكثر هشاشة في المجتمعات 

المتضررة، كالنساء واالأطفال.

كذلك، تسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية، في إطار هذا المحور الحيوي، إلى تصميم برامج 

تمكين القطاعات الطبية والصحية في المجتمعات التي 

مكانات والخبرات، باالإضافة إلى  تعاني نقصاً في الموارد واالإ

تدريب وتأهيل الكوادر العاملة فيها، بما يسهم في توفير 

بيئات صحية تُعزِّز السلم المجتمعي وترتقي بإنتاجية 

الفرد والمجتمع.

وقد استمرت على امتداد العام 2021 تداعيات تفشي وباء 

فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" في العالم مع 

انتشار عدة متحّورات من الفيروس، االأمر الذي شّكل عبئاً 

متواصاً على القطاع الصحي في العديد من الدول 

والمجتمعات التي تئنُّ تحت وطأة الجائحة، كما تعاني 

بعضها في االأساس من تردي الخدمات الطبية ونقص فادح 

مدادات الدوائية. وقد حرصت مؤسسة مبادرات  في االإ

محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على ممارسة دورها 

الفّعال في مساعدة العديد من الدول على التعامل مع 

تداعيات الوباء، وتقديم المساعدات الطبية الازمة، إلى 

جانب حرصها على االستمرار في تنفيذ مشاريعها وحماتها 

الصحية والعاجية ذات الطابع المستدام، بما يترجم 

رؤيتها الساعية إلى خلق منظومات صحية على قدر كبير من 

الكفاءة والفاعلية.

وقد شهد العام 2021 إضافًة نوعيًة في القطاع الطبي في 

مارات، حيث أعلنت مؤسسة الجليلة، المنضوية  دولة االإ

تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية، عن مشروع إنشاء "مستشفى حمدان بن راشد 

الخيري لرعاية مرضى السرطان" في دبي بتكلفة إجمالية تبلغ 

750 مليون درهم، حيث سيوفر المستشفى الجديد 

خدماته العاجية مجاناً لمرضى السرطان غير القادرين على 

تحمل نفقات العاج. كذلك، قّدمت مؤسسة الجليلة 

تموياً سنوياً بقيمة 8 مايين درهم لجامعة محمد بن راشد 

للطب والعلوم الصحية، دعماً لجهود الجامعة البحثية 

خاصًة في قطاع البحوث والتطوير لمواجهة التحديات 

قليمية االأكثر إلحاحاً، بما في ذلك السرطان  الصحية االإ

وأمراض القلب واالأوعية الدموية والسكري والسمنة والصحة 

العقلية واالأمراض المعدية.

وواصلت نور دبي، التي تشّكل دعامًة رئيسيًة في هذا 

بات  المحور، تحقيق أهدافها المتمثِّلة في القضاء على مسبِّ

عاقة البصرية، ومتابعة البرامج والحمات  العمى واالإ

العاجية والوقائية والتوعوية في هذا الخصوص في العديد 

من المناطق والمجتمعات االأقل حظاً، من بينها إثيوبيا 

ونيجيريا وبنغاديش، إلى جانب مواصلة برنامجها الوطني 

لعاج أمراض العيون الحرجة لدى المرضى من محدودي 

مارات. الدخل في دولة االإ

كما تم االنتهاء في العام 2021 من بناء الطابق االأول من 

مشروع مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في مصر، الذي 

دعمته مبادرة صّناع الأمل تحت مظلة مؤسسة مبادرات 

محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث سيستقبل 

الصرح الطبي الجديد، بعد االنتهاء من بنائه وتجهيزه، 

مرضى القلب مجاناً، مقدماً خدماته العاجية لـ 120 ألف 

مريض سنوياً، كما سيدرِّب أكثر من 1,500 طبيب 

وجّراح متخصص.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد 

آل مكتوم العالمية على مختلف المبادرات والبرامج 

والمشاريع ضمن محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض 

خال العام 2021 نحو 51.2 مليون درهم، استفاد منها 

14.6 مليون شخص حول العالم.

51.2 
مليون درهم
نفاق على مبادرات  حجم الإ

الرعاية الصحية ومكافحة المرض 
في 2021

مستشفيات متخصصة وبرامج عالجية 
ووقائية مستدامة

14.6 
مليون شخص

عدد المستفيدين من مبادرات 
الرعاية الصحية ومكافحة المرض 

في 2021
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أول مستشفى لعالج مرضى 
السرطان مجانًا

منذ إطاقها قبل ثمانية أعوام، تعمل مؤسسة الجليلة، 

تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية، على ترجمة أهدافها الساعية إلى تعزيز التعليم 

مكانيات  واالأبحاث واالبتكار في المجاالت الطبية، واالرتقاء باالإ

مارات، ودعم العاج الطبي المقّدم  العاجية في دولة االإ

ل تكاليف الرعاية الصحية  لاأشخاص غير القادرين على تحمُّ

النوعية. كما تحرص المؤسسة على احتضان المواهب الطبية 

المتميزة، وإعداد وتأهيل كوادر وطنية من المتخصصين في 

الرعاية الطبية، واالستثمار في التخصصات النادرة، عبر 

توفير المنح وبرامج التبادل والشراكات مع مؤسسات 

نهم من المساهمة في  ومنظمات إقليمية ودولية، بما يمكِّ

مارات. تطوير القطاع الطبي في دولة االإ

ومن المبادرات المميزة التي أطلقتها مؤسسة الجليلة في 

العام 2021 مشروع تأسيس "مستشفى حمدان بن راشد 

الخيري لرعاية مرضى السرطان" في دبي؛ كأول مستشفى 

مارات يستقبل مرضى السرطان من  من نوعه في دولة االإ

ل كلفة العاج مجاناً. غير القادرين على تحمُّ

وسيكون المستشفى، الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم تقديراً لنهجه في مساعدة 

المحتاجين واهتمامه بمجال الرعاية الصحية، صرحاً طبياً 

شاماً رفيع المستوى، مجهزاً بأحدث المعدات والتقنيات 

العاجية. وسوف يستقطب كادراً طبياً مؤهاً من أطباء 

بة، إلى جانب قيامه بدور  مختصين وطواقم تمريضية مدرَّ

بحثي وتدريبي رائد، عبر استكشاف تقنيات عاجية جديدة 

الأمراض السرطان، واالستثمار في إعداد وتأهيل خبرات 

وكفاءات طبية وتمريضية، بما يلبي احتياجات المستشفى 

ويعمل على االرتقاء بجهوده.

يتألف المستشفى الجديد، الذي سيتم بناؤه على 

مرحلتين، من سبعة طوابق على مساحة 50 ألف متر 

مربع، ومن المقرر أن يصبح أول مستشفى يُبنى بالكامل 

بوحدات سابقة التجهيز في دبي. وستبلغ سعته االإجمالية 

عند اكتماله 250 سريراً؛ فيما سيقدم خدماته العاجية 

إلى نحو 30 ألف مريض سنوياً. وسوف يساهم 

المستشفى الجديد عند افتتاحه في دعم جهود دولة 

مارات لتكون في طليعة التميز ضمن مجال الرعاية  االإ

الصحية ورائدة في مجال االبتكار الطبي.

نشاء المستشفى   وقد بلغ حجم التبرعات الموجهة الإ

350 مليون درهم من إجمالي االستثمارات الكلية 

المستهدفة وقدرها 750 مليون درهم.

 350
مليون درهم

نشاء  حجم التبرعات الموجهة لإ
"مستشفى حمدان بن راشد 

الخيري لرعاية مرضى السرطان" 
في 2021

قطاعنا الصحي أثبت جدارة وتفّوقًا نوعيًا بشراكة 
نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص.. ومستمرون 

في النهوض باإلمكانات والطاقات واستقطاب أفضل 
الكفاءات لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطن 

والمقيم، وترسيخ موقعنا كمركز عالمي 
متطور لالستشفاء

محمد بن راشد آل مكتوم
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شراكة لتطوي�ر البحوث الطبية

في أكتوبر من العام 2021، أعلنت مؤسسة الجليلة عن 

إبرام شراكة بين مركز محمد بن راشد لاأبحاث الطبية 

التابع للمؤسسة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم 

الصحية، وذلك لتطوير البحوث الطبية الحيوية في 

مارات. دولة االإ

وستخصص مؤسسة الجليلة ضمن اتفاقية الشراكة 

تموياً سنوياً بقيمة 8 مايين درهم لصالح جامعة محمد 

بن راشد للطب والعلوم الصحية، دعماً لجهود الجامعة، 

السيما في قطاع البحوث والتطوير للتصدي للتحديات 

قليمية االأكثر إلحاحاً، بما في ذلك السرطان  الصحية االإ

وأمراض القلب واالأوعية الدموية والسكري والسمنة 

والصحة العقلية واالأمراض المعدية.

وتهدف الشراكة إلى تحسين جودة البرامج البحثية في 

الجانبين من أجل إثراء منظومة البحوث الطبية في دولة 

مارات، وتوطيد التعاون بين االأطراف المؤثرة في  االإ

االأوساط البحثية. وسوف يستفيد 100 طالب وموظف 

من الحاصلين على المنح بجامعة محمد بن راشد للطب 

والعلوم الصحية من هذه المساهمة لمواصلة تعليمهم. 

كما تأتي الشراكة التزاماً بتطوير اكتشافات البحوث الطبية 

ماراتي  ل إلى عاجات تعود بالفائدة على المجتمع االإ للتوصُّ

وكل من يقصد الدولة بهدف العاج.

إلى ذلك، دعمت مؤسسـة الجليلة التعليم والبحوث 

الطبيـة مـن خال توفير المنح الدراسـية الجامعية والعليا 

فـي أبرز الجامعات والكليـات المحلية والدولية، لتأهيل 

وإعـداد كوادر وطنية مـن المتخصصين في الرعاية 

 الطبية. وفي العام 2021، اسـتفاد 12 طالباً من برنامج

مؤسسـة الجليلة للمنح الدراسـية الطبية الممّول بأكثر 

من 1.1 مليون درهم، من بينهم 11 طالباً لدراسـة 

بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة محمد بن راشـد 

للطـب والعلـوم الصحية حتى تخرجهم في العام 

2022، وطالب دراسـات عليا حاصل على منحة لدراسـة 

الماجسـتير فـي علم الوراثة الطبيـة وعلم الجينوم بكلية 

الطب في جامعة غاسـكو في اسكتلندا.

وفي مجال البحوث العلمية للمتخصصين والخبراء في 

مختلف المجاالت الطبية، قّدم برنامج مؤسسة الجليلة 

للمنح البحثية الطبية تموياً أولياً إلى 36 باحثاً وباحثة 

الإجراء بحوث في عدد من المجاالت الطبية مثل مرض 

السكري، وجائحة " كوفيد- 19"، والسمنة، وأمراض القلب 

واالأوعية الدموية، والسرطان، والصحة العقلية. وشهد 

العام 2021 نشر أكثر من 49 مقاالً في مجات علمية 

عالمية مرموقة، وإنجاز 23 مشروعاً بحثياً لعلماء وباحثين 

طّبيين من أفضل الجامعات والمؤسسات الطبية داخل 

مارات. دولة االإ

وتشمل المشاريع الحائزة على المنح الدراسية البحثية، بحث 

الدكتورة فرح بينيتو، من جامعة نيويورك أبوظبي، التي 

تهدف إلى العمل على نظام توصيل االأدوية في الجسم 

الستهداف السرطان بشكل مباشر وتقليل آثاره الجانبية؛ 

والدراسة البحثية للعالم الدكتور إمداد الحق، من جامعة 

مارات العربية المتحدة، حول دور بروتين "باركين" في  االإ

التنكسات العصبية وتراكم الميتوكوندريا التالفة التي تؤدي 

إلى إجهاد تأكسدي ثم موت الخايا أو السرطان؛ والدراسة 

البحثية للبروفيسورة سوسن القواس، من جامعة الشارقة، 

حول آثار التدخين على تكوين الميكروبيوم الفموّي المرتبط 

بصحة الفم، وعاقته بزيادة مخاطر االإصابة بأمراض الفم 

واالأمراض الجهازية، مثل أمراض القلب واالأوعية الدموية 

والسكري والسمنة والسرطان.

 األمل.. لمريضات السرطان

في إطار سـعي مؤسسـة الجليلة إلى االرتقاء بقدرات 

مارات وتوفير أفضل أشـكال  المنظومة الصحية في دولة االإ

الرعاية للمرضى وتهيئة المتطلبات الازمة التي تسـاهم 

في تحسـين نوعية حياتهم، أنشـأت المؤسسة في العام 

2021 "مجلـس االأمـل"، وهو أول مركز مجتمعي يتم 

إطاقه للحفاظ على صحة مريضات السـرطان وتعزيز 

الرفاه النفسـي لهن، بالتعاون مع جمعية "برسـت فرندز"، 

التي تعّد كذلك أول مجموعة لدعم مريضات سـرطان 

مارات. الثدي في دولة االإ

وشاركت 404 مريضة وناجية من سرطان الثدي في 

فعاليات "مجلس االأمل" خال العام 2021. كما ارتبط 

مارات  المجلس بمجموعات دعم السرطان في دولة االإ

والمستشفيات وفرق االأورام الإحالة النساء المحتاجات إلى 

دعم نفسي ومعنوي، حيث يتيح المجلس فرصة المشاركة 

مها متخصصون  في جلسات نقاشية وورش تعليمية يقدِّ

متطوعون لدعم السيدات الاتي تأثّرت حياتهن 

بالمرض الخبيث.

في السياق ذاته، نّظمت مؤسسة الجليلة شهراً توعوياً 

بسرطان الثدي من خال حملة "#أكتوبر_الوردي السنوية"، 

التي ساهمت من خال تبرعاتها في عاج 22 مريضة 

مسجلة ببرنامج "عاون" التابع للمؤسسة.

وجمعت مؤسسة الجليلة في العام 2021 نحو 1.7 مليون 

درهم من 204 فعالية وأنشطة، تم تنظيمها في شهر 

أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، بالتعاون 

مع 166 شريكاً من مختلف القطاعات في المجتمع، شملت 

شركات ومعاهد أكاديمية وجهات حكومية ورياضية وعدداً من 

المؤسسات في قطاع الضيافة.

إلى ذلك، حظي اليوم العالمي للكلى، الذي صادف في 

 11 مارس 2021، باهتمام خاص، حيث أطلقت

مؤسسة الجليلة ومستشفى الجليلة التخصصي لاأطفال، 

بالتعاون مع مدينة دبي الطبية وجامعة محمد بن راشد 

للطب والعلوم الصحية وميديكلينيك مستشفى المدينة، 

حملة لمدة شهر كامل للتوعية بأمراض الكلى والتبّرع 

باالأعضاء وزراعة االأعضاء، تضمنت عقد ثاث جلسات 

نجليزية، بحضور بريتفيك  افتراضية باللغتين العربية واالإ

سينها، أول طفل يخضع لعملية زراعة كلية من متبرع حّي 

مارات، ووالده باسكر الذي تبرع بكليته البنه،  في دولة االإ

ضافة إلى الفريق الجراحي الذي أجرى العملية في  باالإ

مركز زراعة االأعضاء في مستشفى الجليلة.

404 
مشاركًة

في فعاليات "مجلس الأمل" 
في 2021

 8
مالي�ين درهم

حجم التمويل السنوي الذي 
ستقدمه مؤسسة الجليلة 

لجامعة محمد بن راشد للطب 
 والعلوم الصحية لدعم 

قطاع البحوث
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التعاون من أجل العطاء

ساهمت مبادرة "عاون"، التابعة لمؤسسة الجليلة، 

والمصممة لتقديم الدعم لعاج المرضى المقيمين في 

مارات على مدار العام، في تخفيف العبء المالي  دولة االإ

ل تكاليف الرعاية الطبية  عن المرضى غير القادرين على تحمُّ

د حياتهم.  الجيدة، خصوصاً مّمن يعانون من أمراض تهدِّ

وبالشراكة مع العديد من الجهات في مختلف القطاعات، 

قّدم البرنامج في العام 2021 الدعم لـ 278 شخصاً على 

مستوى الدولة، من بينهم 97 طفاً، بتكلفة بلغت أكثر من 

11 مليون درهم، االأمر الذي ساعدهم على التغلب على 

الكثير من التحديات الصحية التي كانوا يواجهونها، وساهم 

في التخفيف من معاناتهم وغّير حياتهم لاأفضل.

كما أطلقت مبادرة "عاون" في يوليو 2021 منصة "عاون 

لكترونية لجمع التبرعات والتمويل الجماعي  العطاء" االإ

لصالح برامج مؤسسة الجليلة. واستطاعت المبادرة أن 

تجمع 600 ألف درهم لعاج عشرة مرضى يُعانون من 

أمراض القلب والسرطان والكلى وصعوبة المشي 

والتصلب اللويحي.

مارات دبي الوطني،   وفي رمضان 2021، أطلق بنك االإ

أحد الشركاء االستراتيجيين لمؤسسة الجليلة، تحدي 

"FastWithFriends#" على وسائل التواصل االجتماعي 

مارات، من مختلف الجنسيات  لتعريف المقيمين في دولة االإ

والثقافات والمعتقدات، بقيم الشهر الفضيل من خال 

االنضمام إلى أصدقائهم المسلمين في عيش تجربة 

الصيام لمدة يوم واحد مقابل تبرع المجموعة المصرفية 

لمؤسسة الجليلة. وحقق التحدي الذي استمر لمدة شهر 

نجاحاً كبيراً، حيث ساهم البنك بمبلغ 500 ألف درهم 

تم تخصيصها لعاج المرضى ضمن مبادرة "عاون".

"ت�آلف" لدعم أصحاب الهمم

واصلت مؤسسة الجليلة تقديم برنامج "تآلف" المجاني 

لتدريب معلمي ومديري المدارس الحكومية والخاصة في 

مارات على مدار العام الدراسي، وتجهيزهم  دولة االإ

بالمعرفة والمهارات الازمة لفهم احتياجات التعلُّم لكل 

طالب من أصحاب الهمم بشكل أفضل، وتوسيع نطاق 

فهمهم الأفضل ممارسات التعليم الشامل وتطوير المناهج 

.)IEPs( التربوية المناسبة وخطط التعليم الفردية

وخّرج برنامج "تآلف" في دورته السابعة التي اخُتتمت في 

يونيو 2021، 62 معلماً ومديراً مدرسياً من 15 مدرسة 

حكومية وخاصة من مختلف أنحاء الدولة، قدموا 

مقترحات استراتيجيات فّعالة لدعم الطاب ذوي 

االحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم بشكل أفضل في 

مدارسهم، كما تلقوا التدريب والتثقيف االختصاصي 

لمساعدتهم على التعامل مع التحديات الذهنية 

لدى االأطفال.

 كمـا أثّـر البرنامج خال العام 2021 على حياة 

9,400 طالـب مـن الصف االأول حتى الثالث، حيث 

وّفـر لهـم فرصاً لاندماج فـي عملية التعليم، وعّزز من 

مشـاركة أصحاب الهمم في المجتمع من خال 

تزويدهـم بفرص متكافئـة للتعلُّم وتطوير مهاراتهم. 

وبوصفه أحد أهم برامج مؤسسـة الجليلة، يحظى 

برنامج "تآلف"، الُمقّدم على مدى سـنة دراسـية كاملة، 

برعاية تاّمة من المؤسسـة بالشـراكة مع جامعة زايد، 

إحـدى الجامعات الرائـدة في المنطقة، وبدعم كّل من 

وزارة التربيـة والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشـرية 

ومؤسسـة زايد العليا الأصحاب الهمم.

11 
مليون درهم

حجم الدعم المقدم من مبادرة 
 "عاون" لعالج المرضى 

في 2021

9,400 
طالب

استفادوا من برنامج "تآلف" 
في 2021
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مارات ساعياً وراء لقمة  ترك الزوج واالأب علي كاكاير وطنه االأم أوغندا في أفريقيا، وسافر إلى دولة االإ

عيشه، وقد عمل منذ وصوله بكدٍّ وجهد ليعيل عائلته إلى أن بدأ يشعر بالمرض يتسلل إليه. لم يَُكن 

االألم الذي يعاني منه علي بسيطاً أو عابراً، حيث أخذ يتفاقم مع مرور االأيام، مستوطناً جسده، 

لتتحول حياته إلى معاناة يومية ال طاقة له على تحّملها . 

بعد أن زار العديد من االأطباء وخضع للفحوصات الازمة، تم تشخيص إصابته بـ "لمفومة هودجكين 

المتصلبة من النوع الفرعي للتصلب العقدي"، ما يعني حاجته للخضوع لعاج فوري يعينه على التغلب 

على المرض وأعراضه. تأمينه الصحي الخاص لم يكن يغطي كافة االأدوية المطلوبة لحالته، من بينها 

عقاران جديدان حيويّان باهظا الثمن كان يحتاج إليهما بصورة ماسة الستكمال عاجه. 

ونظراً لمسؤولياته المالية الكبيرة تجاه أسرته، بدأت فرص علي بالتعافي تتضاءل إلى أن نصحه فريقه 

الطبي بالتقدم إلى برنامج "عاون" للعاج التابع لمؤسسة الجليلة والمخصص لمساعدة المرضى غير 

القادرين الذين يعانون من أمراض تهّدد حياتهم.

 وعندما تمت المصادقة على طلبه بدعم كلفة أدويته، استعاد علي بريق االأمل في حياته، وتمكن من 

البدء بالعاج في فبراير 2021، مستجيباً له بشكل جيد جداً، لتشهد صحته اليوم تحسناً مّطرداً. وقال 

معّبراً عن فرحته بالعودة لممارسة حياته الطبيعية: "أريد أن أشكر مؤسسة الجليلة على دعمها 

وتشجيعها طوال رحلتي العاجية. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى الجهات المانحة للمؤسسة على كرمها 

وإنسانيتها، وإصرارها على إحداث فرق في حياة المرضى أمثالي".

عودة األمل.. عودة الحياة

ص في نوفمبر 2018 بإصابته بورم أرومة شبكية العين،  لم يكن يوسف قد تجاوز عامه الواحد حين ُشخِّ

وهو شكل نادر من سرطان العين، حيث انتشر الورم السرطاني بشكل كبير داخل محجر عينه اليمنى.

في الشهر التالي بعد اكتشاف إصابته بهذا المرض الخبيث، خضع يوسف لعملية طارئة الستئصال العين، 

تبعتها رحلة عاج كيميائي استمرت طوال 6 أشهر.

باالإضافة إلى صعوبة العاج وآثاره الجانبية الكثيرة على جسم يوسف الصغير، تركت العملية تجويفاً في 

وجه الطفل، فأوصى االأطباء بوضع عين صناعية فيه لمساعدة الصغير على تعزيز ثقته بنفسه 

عندما يكبر. 

يجابي المرتقب على حالته  ومنذ أن أدركا ضرورة إجراء العملية التجميلية المكلفة لطفلهما وتأثيرها االإ

النفسية وحياته مستقباً، سعى والدا يوسف جاهديْن للحصول على الدعم المادي الازم لتغطية نفقات 

عملية تركيب العين الصناعية المكلفة إلى أن أتتهما المساعدة على يد مؤسسة الجليلة.

لم تُخِف والدة يوسف قلقها من مواجهة ابنها مشكلة في االندماج في المجتمع بسبب حالته قائلة: " كأي 

ر على يد االأطفال االآخرين، حتى إننا كنا نتجنب الخروج من المنزل  أم، كنُت أخشى أن يتعرض ابني للتنمُّ

في الكثير من االأحيان لهذا السبب. أما االآن وبفضل العين االصطناعية، فقد عادت ليوسف مامح وجهه 

الطبيعية، ونحن ممتنون للغاية للدعم الكبير الذي تلقيناه من مؤسسة الجليلة".

وقد تعاونت مؤسسة الجليلة ضمن برنامجها "عاون" مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 

الإطاق حملة تبرعات ساهمت بمنح يوسف عيناً اصطناعية عالية الجودة. واليوم، يبدو الصبي، الذي أتّم 

عامه الثالث، سعيداً وواثقاً بنفسه، مستمتعاً باللعب مع رفاقه؛ المستقبل كله أمامه. 

عين على المستقبل
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برامج مستدامة للقضاء على 
مسبِّبات العمى

تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية، تواصل مؤسسة نور دبي ضمن محور الرعاية 

الصحية ومكافحة المرض تحقيق أهدافها الرامية إلى 

القضاء على مسببات العمى ومشاكل البصر، من خال 

تصميم وتنفيذ البرامج والحمات العاجية والوقائية 

والتوعوية في المناطق المحرومة والمجتمعات االأقل حظاً 

في العالم، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الساعية إلى 

عاقة البصرية. الوصول إلى عالم خاٍل من االإ

وتعمل نور دبي على تنفيذ برامج فّعالة ومستدامة 

مارات وخارجها، للتصدي الأمراض  داخل دولة االإ

العيون، خاصة تلك المعدية، والوقاية من العمى 

ومكافحة أسبابه، حيث تشمل برامجها تقديم الخدمات 

التشخيصية والعاجية، بما في ذلك إجراء الفحوصات 

الضرورية والعمليات الجراحية وتوزيع النظارات الطبية 

وتوفير االأدوية. كما تعمل نور دبي على دعم السيطرة 

على االأمراض المعدية المسببة للعمى في المناطق 

الموبوءة في العالم، وتعزيز القدرات لدى الكوادر 

البشرية المختصة بصحة العين، من خال توفير برامج 

تدريبية لهم، ودعم البحوث العلمية والتشغيلية 

الضرورية لرسم استراتيجيات مبادراتها ورصد الحاالت 

في المجتمعات المتضررة، عاوة على إعادة تأهيل 

نهم من ممارسة  المرضى ممن استعادوا بصرهم بما يكِّ

دورهم الفاعل والبّناء في أسرهم ومجتمعاتهم.

وشهد العام 2021 استمرار التعاون الوثيق بين مؤسسة 

نور دبي و"مركز كارتر" في حملة القضاء على مرض 

التراخوما الُمسبِّب للعمى والمسؤول عن ضعف البصر 

لنحو 1.9 مليون شخص، بما في ذلك 1.2 مليون حالة 

عمى دائم حول العالم.

 ويعيش نحو 136.9 مليون شخص في مناطق موبوءة 

بالتراخواما في العالم، وتعتبر منطقة أمهرة في إثيوبيا 

واحدة من أكثر المناطق التي ينتشر فيها المرض. ومنذ 

العام 2012، تعمل نور دبي مع "مركز كارتر" على 

تنفيذ استراتيجية "SAFE" الموصى بها من منظمة 

الصحة العالمية للسيطرة على المرض، حيث تشمل 

هذه االستراتيجية جراحات العيون وتوزيع المضادات 

الحيوية وتنظيم حمات توعوية تركز على أهمية 

الحفاظ على النظافة الشخصية، بما في ذلك نظافة 

الوجه والعين، والحفاظ على بيئة مجتمعية صحية 

للحّد من انتشار الوباء.

وفي العام 2021، تم استئناف أنشطة "برنامج التوزيع 

الجماعي لاأدوية" )MDA( في منطقة أمهرة بعد توقف 

لفترة وجيزة في العام 2020 إثر تفشي جائحة 

"كوفيد- 19". وقد استفاد حتى نهاية 2021 

14,508,467 شخصاً من جرعات المضاد الحيوي 

"زيثروماكس" )Zithromax(، التي تبرعت بها شركة 

"فايزر"، وتم تدريب 25 ألف عامل في مجال الصحة 

العامة على مكافحة التراخوما وآليات الرعاية الدوائية. 

وخال السنوات االأربع المقبلة، يهدف تعاون نور دبي 

و"مركز كارتر" إلى تقديم 43 مليون جرعة من 

 "زيثروماكس" )Zithromax(، لنحو

14.3 مليون شخص، بما يترجم استراتيجية منظمة 

الصحة العالمية ويحقق المستهدفات المنشودة.

 14.5
مليون شخص
عدد المرضى الذين حصلوا 

 على العالج ضد التراخوما
حتى 2021

صحة األمم والشعوب هي أساس قدرتها على 
العطاء والتقدم والرقي.. واإلمارات تضع تعزي�ز 

قطاعها الصحي في مقدمة أولوياتها.. وحريصون 
أن يكون إسهامنا مؤثرًا في دفع جهود االرتقاء 

بصحة اإلنسان أينما كان

محمد بن راشد آل مكتوم

 25
ألف شخص

عدد العاملين في مجال الصحة 
الذين حصلوا على التدريب 

 الالزم لمكافحة التراخوما 
في 2021

تقري�ر األعمال 2021  مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الرعاية الصحية ومكافحة المرض
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مشروع الرعاية الطبية والصحية 
الشاملة للعيون

في إطار حرصها على الحّد من أمراض العيون الشائعة 

التي تؤدي إلى فقدان البصر، عقدت مؤسسة نور دبي 

اتفاقية شراكة مع مؤسسة "ذا فريد هولوز" في بنغاديش 

لتدشين "برنامج باريسال لصحة العيون"، حيث يستهدف 

البرنامج المرضى في والية باريسال ببنغاديش، ممن 

يعانون من ضعف البصر المرتبط باعتال الشبكية الناتج 

عن مرض الُسّكري أو عيوب البصر االنكسارية. ويتضّمن 

المشروع، الممتد إلى خمس سنوات، توفير الخدمات 

الطبية المتخصصة في مختلف أنحاء الوالية وإجراء 

الفحوصات المتنقلة المجانية وتكثيف حمات التوعية 

حول صحة العين والحفاظ عليها.

وسوف يستفيد 25 ألف طفل و50 ألف شخص بالغ من 

خدمات رعاية العيون ضمن "برنامج باريسال لصحة 

العيون" الذي سيعمل أيضاً على زيادة الوعي بصحة 

العين من خال تقديم خدمات عاجية ووقائية وتوعوية 

لنحو 4 مايين شخص في الوالية عند انتهائه. كما يهدف 

البرنامج إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من خال 

إنشاء مؤسستين بقيادة مجموعة من النساء في المجتمع 

لتوفير خدمات أساسية لرعاية العيون الأفراد المجتمع 

المحلي وخاصة عيوب البصر االنكسارية.

خال العام 2021، استفاد 3,574 شخصاً من "برنامج 

باريسال لصحة العيون"، خضع 1,520 منهم لفحص 

عين متخصص في عيوب البصر االنكسارية و2,054 

آخرين لفحص مرض السكري. وقامت نور دبي في إطار 

البرنامج بتجهيز مركزين صحيين بكاميرات الشبكية 

وأجهزة الليزر.

خدمات صحية فّعالة

كذلك، استأنفت مؤسسة نور دبي "برنامج كاتسينا لصحة 

العيون" في والية كاتسينا شمال نيجيريا بعد فترة توقف 

شهدت فيها أنشطة المؤسسة تحديات جّمة إثر تفشي 

جائحة "كوفيد- 19"، االأمر الذي استلزم اتخاذ إجراءات 

وقائية صارمة في مواجهة الوباء، وبذل جهود مضاعفة 

دارة وتنظيم الحشود والتجمعات للحّد من تداعيات  الإ

الجائحة. ونجحت نور دبي في مواصلة أنشطة البرنامج 

بعد إعادة تصميمه، حيث وضعت بروتوكوالت لدعم 

التدابير الوقائية الحتواء تفشي الجائحة وتأمين سامة 

الموظفين والمراجعين مع ضمان عدم انقطاع الخدمات.

ويهدف "برنامج كاتسينا لصحة العيون"، والممتد الأربع 

سنوات بدءاً من 2019 حتى 2023، إلى توفير خدمات 

صحية شاملة وفّعالة لرعاية العيون وتحسين نوعية الحياة 

واالأوضاع االجتماعية واالقتصادية لسكان والية كاتسينا. كما 

يسعى البرنامج خال السنوات االأربع إلى تحسين الخدمات 

العاجية للمرضى المصابين بـ "المياه البيضاء" )إعتام 

عدسة العين(، أحد أكثر أمراض العيون انتشاراً ومن أكثر 

بات العمى، في كاتسينا عبر مضاعفة معدل ونوعية  مسبِّ

قبال على الخدمات  االإجراءات الجراحية، وزيادة نسبة االإ

الصحية للعيون بنحو 50% في جميع أنحاء الوالية من 

خال تحسين الرعاية االأولية للعيون وخدمات عاج المياه 

الزرقاء )الجلوكوما( وعيوب البصر االنكسارية.

 وضمن مسـاعيها لبناء قدرات الموارد البشـرية وتطوير 

البنية التحتية للخدمات الصحية، تسـعى نور دبي إلى 

تدريـب وتوظيـف ورفع عدد العاملين في القطاع الصحي 

بنسـبة 50%، وتجديد وتجهيز عيادة عيون رئيسـية 

واحـدة وعيادتين متخصصتين في الرؤية المحيطية، 

و12 مركزاً لفحص النظر في جميع أنحاء والية كاتسـينا، 

وثاثة مراكز للفحوصات الصحية في ثاث مدن رئيسـية 

بالواليـة، مـع تقديم خدمات عاج ضعف البصر وإعادة 

التأهيل لما ال يقل عن 50% من االأشـخاص الذين 

يعانـون مـن فقدان البصر الدائم، وتوعية وتثقيف نحو 

50% مـن البالغين حول صحة العيون.

ويشمل "برنامج كاتسينا لصحة العيون" تقديم جميع 

الخدمات االأساسية لصحة العين بما في ذلك إجراء 

المسوحات الطبية، والتشخيص والعاج للحاالت 

عاقة البصرية ومنها  المرضية الخاصة بمكافحة االإ

التهابات الملتحمة والحساسية، وتشخيص وتحويل 

حاالت عيوب البصر االنكسارية والمياه البيضاء والحاالت 

االأخرى التي تستدعي التدخل الجراحي، عبر المراكز 

العاجية في الوالية.

وفي العام 2021، استقبلت المراكز التابعة للبرنامج 

3,424 مريضاً خضعوا لجراحة استئصال المياه 

البيضاء، و4,400 شخص أجريت لهم فحوصات 

العين في العيادات الثاث التابعة للبرنامج.

 3,424
شخصًا

عدد المرضى الذين خضعوا 
لجراحة استئصال المياه 

البيضاء في كاتسينا في 2021

3,574 
شخصًا

عدد المستفيدين من "برنامج 
باريسال لصحة العيون" في 

بنغالديش في 2021
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لمكافحة العمى مخيمات عالجية 

تحرص مؤسسـة نور دبي على إنشـاء مخيمات عاجية 

لمكافحـة العمـى في العديد من المناطق النائية في آسـيا 

وأفريقيا، تّوفر من خالها الفحوصات والمسـوحات 

ضافة إلى إجراء العمليات  الصحيـة والعاج الدوائـي، باالإ

الجراحيـة وتوزيـع النظارات الطبية. وفي العام 2021، 

اسـتفاد 3,439 من المرضـى المصابين بالمياه البيضاء 

عاقة  وغيرهـا من أمراض العيون المسـببة للعمى واالإ

البصريـة، من المخيـم العاجي في مدينة تامالي في 

جمهوريـة غانا، حيـث تم إجراء عمليات جراحية لـ 500 

شـخص منهم. وحفاظاً على سـامة المرضى والطاقم 

الطبـي، اتخـذت نور دبي عدداً من االإجراءات االحترازية 

والوقائيـة والبروتوكوالت للحّد من مخاطر انتشـار جائحة 

"كوفيد- 19".

وتعـّد المخيمـات العاجية واحدة من برامج التوعية 

العالمية الرئيسـية التـي تنفذها نور دبي في المناطق 

النائية والمجتمعات الهشـة، وتعتبر السـبيل االأمثل 

للوصـول إلـى الفئة المجتمعيـة التي تفتقر إلى الخدمات 

صابـة بالعمى نظراً لمعاناتها  الصحية والمعرّضة بشـدة لاإ

مـن الفقـر المدقع ونقص الموارد، فضاً عن عدم وجود 

البنيـة التحتيـة لتوفيـر الحد االأدنى من الرعاية الصحية 

النوعيـة في تلك المناطق.

كمـا تسـعى هذه المخيمات العاجيـة إلى تمكين العاملين 

فـي المجال الصحي لضمان اسـتدامة تقديم الخدمات 

 الصحيـة بعد انتهـاء المخيمات العاجية، حيث تحرص

نـور دبي على توظيف طاقـم طبي من مواطني المنطقة 

مدادات الازمة  وتأهيلهـم مـن خال التدريب وتوفير االإ

المحتاجين. لعاج 

ومنـذ إطـاق برنامج المخيمـات العاجية في عام 

2008، اسـتفاد 289,306 أشـخاص من الفحوصات، 

كمـا تم توزيـع 67,642 نظارة طبية، وإجراء 29,974 

عمليـة جراحيـة شـملت إزالة المياه البيضاء، مما أسـهم 

في تحسـين الوضع االجتماعـي واالقتصادي لاأفراد 

واالأسـر وتحقيق فوائد مسـتدامة السـتعادة البصر على 

الطويل. المدى 

 ووفق دراسة إحصائية أجرتها نور دبي، يعاني نحو

3.2 مليون شخص من فقدان البصر في غانا، من بينهم 

100 ألف مصاب بالعمى، فيما تعتبر المياه البيضاء من 

أكثر مسببات العمى انتشاراً في المناطق النائية هناك، 

حيث يُمكن عاجها من خال تدخل جراحي بسيط.

 3,439
شخصًا

عدد المستفيدين من المخيم 
العالجي في جمهورية غانا 

في 2021

جودة الحياة ترتبط 
بجودة الصحة

محمد بن راشد آل مكتوم
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عالج مرضى القلب مجانًا

وفي العام 2021، تم االنتهاء من بناء الطابق االأول من 

مشروع مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب وذلك بعد 

نشائية االأولى من المشروع ووضع  اكتمال المرحلة االإ

االأساسات الخرسانية للمركز على مساحة 22,000 متر 

مربع بحلول نهاية العام 2020، وهو ما يمّهد للمراحل 

الاحقة من إنجاز الصرح الطبي الضخم الذي سيقدم 

لدى اكتمال عمليات بنائه وتجهيزه في عام 2023، 

خدماته العاجية مجاناً لـ 120 ألفاً من مرضى القلب 

سنوياً، كما سيوفر تدريباً الأكثر من 1,500 طبيب 

وجّراح متخصص.

كما سـيعمل الـكادر الطبي والعلمي والبحثي في 

المستشـفى تحت إشـراف البروفسور وجراح القلب 

العالمـي مجـدي يعقوب، على وضع خارطة جينية 

تفصيليـة الأمراض القلب في العالم العربي اسـتناداً إلى 

سـجات الحاالت ونتائج االأبحاث وحصيلة الخبرات 

والمشـاهدات العلمية لتطوير آليات التشـخيص 

والتدخـل العاجـي المبكر الأمراض القلب في 

المنطقة العربية.

وكانت مبادرة صّناع الأمل، المبادرة االأكبر من نوعها لدعم 

أصحاب العطاء في الوطن العربي التي تندرج تحت مظلة 

مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 

قد دعمت مشروع مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في 

العاصمة المصرية القاهرة، حيث خصصت ريع حفلها 

الختامي في العام 2020 للمشروع الذي اختير باعتباره 

نساني. يذكر أن الحفل الختامي لمبادرة  مشروع العام االإ

صّناع الأمل في دورتها االأخيرة، قد شهد حملة تبرع على 

الهواء مباشرة، هي االأكبر من نوعها لمبادرة إنسانية في 

الوطن العربي، قّدم خالها عدد من أبرز رواد االأعمال 

مارات مبلغ 44 مليون درهم  والمؤسسات في دولة االإ

إماراتي لمشروع مركز القلب، قبل أن يضاعف سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 

مارة، المبلغ، ليصل إجمالي  رئيس المجلس التنفيذي لاإ

المساهمات التي تم تقديمها إلى 88 مليون درهم.

ويشـكل دعم مشـروع مركز مجدي يعقوب العالمي 

 للقلب تجسـيداً اللتزام مؤسسة مبادرات محمد

بن راشـد آل مكتوم العالمية، ضمن محور الرعاية 

نسـانية  الصحية ومكافحة المرض، بدعم المشـاريع االإ

التي تسـعى إلى إحداث فرق إيجابي في حياة االأفراد 

وبنـاء واقع أفضـل للمجتمعات، ضمن رؤية تقوم على 

نسـان أساس بناء مجتمعات  أن االسـتثمار في صحة االإ

باالستقرار واالزدهار. تنعم 

88 
مليون درهم

حجم تبرعات حفل صّناع الأمل 
لصالح بناء "مركز مجدي يعقوب 

 العالمي للقلب"

عالج الحاالت المعسرة

منذ إطاق برنامجها الوطني لعاج أمراض العيون الحرجة 

مكانات المالية المحدودة في دولة  لدى المرضى ذوي االإ

مارات في العام 2016، استثمرت مؤسسة نور دبي  االإ

نحو 2.3 مليون درهم في البرنامج وعالجت 229 مريضاً 

من خاله، بما يعكس هدفها الرامي إلى تقليل احتمالية 

صابة بضعف البصر نتيجة لتأخر الوصول إلى العاج  االإ

ل تكاليف العاج. وفي  المناسب أو عدم القدرة على تحمُّ

العام 2021، استطاعت المؤسسة مساعدة 15 مريضاً 

من الحاالت المعسرة ضمن برنامج العاج داخل الدولة 

الذي يتضمن عاج اعتال الشبكية السكري وعمليات 

استئصال المياه البيضاء وعاج إصابات حوادث العين.

وقامت نور دبي من خال برنامج العيادة المتنقلة بإجراء 

فحوصات مجانية لـ 750 مريضاً في مختلف أرجاء دولة 

مارات، على متن حافلة كاملة ُمّجهزة بأحدث المعدات  االإ

واالأجهزة الطبية الازمة لفحوصات العيون. وتسعى 

العيادة المتنقلة أيضاً إلى زيادة الوعي بصحة العين بين 

الطاب والعمال والسائقين، من خال تنفيذ حمات 

وقائية لشرائح مجتمعية وعمرية متنوعة.

ومنذ إنشاء أول عيادة متنقلة في العام 2014، وّفرت 

نور دبي خدمات تشخيصية وعاجية ووقائية للمجتمع من 

خال العيادة التي تهدف إلى تسهيل إيصال خدمات 

فحوصات العيون للمرضى حيثما ُوجدوا في مختلف 

مناطق الدولة، في حافات ُمّجهزة بأحدث المعدات 

الطبية الُمتوافقة مع أفضل معايير الجودة لضمان صحة 

وسامة العاملين والمراجعين. وفي العام 2018، حرصت 

المؤسسة على توسيع نطاق خدماتها في العيادة المتنقلة 

لتشمل أجهزة لفحص "المياه الزرقاء" )الجلوكوما(، الذي 

يعتبر من أكثر أمراض العيون انتشاراً وأخطرها.

750 
شخصًا 

عدد المستفيدين من برنامج 
العيادة المتنقلة في 2021
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فقدت عليمة، البالغة من العمر 35 عاماً، والمقيمة في غانا، بصرها قبل أربع سنوات وأصبحت تعتمد 

على عصاً خشبية للتنقل، ما فاقم معاناتها خصوصاً مع إصابتها بمشاكل حركية في ساقها. وأمام عجزها 

ومرضها، ضاقت بها الحيل بعد أن كانت المعيل الرئيسي لعائلتها، فأصبحت غير قادرة على القيام بأي 

ل تكاليف العاج والرعاية الصحية الضرورية لحالتها. عمل، أو تحمُّ

تعيش عليمة مع ابنتها العشرينية التي تواظب على الدراسة ورعاية والدتها ومساعدتها في جميع مهامها 

اليومية، باالإضافة إلى رعاية طفلتها. وتصف هذه االأخيرة كيف تغيرت حياتها بشكل جذري بعد أن فقدت 

والدتها بصرها: "عندما بدأت حالة والدتي تتدهور، فاتتني أيام عديدة من المدرسة. وبعد أن َفقدت 

بصرها كلياً، كان علّي أن اصطحب طفلتي معي إلى المدرسة الأن أمي لم تكن قادرة على رعايتها إلى أن 

ل أي أعباء  اضطررُت أخيراً إلى ترك مقاعد الدراسة، بعدما أصبحنا غير قادرين على إعالة أنفسنا وتحمُّ

وتكاليف إضافية".

لكن معاناة العائلة لم تُطل كثيراً، فقد زارت عليمة المخيم العاجي المتنقل التابع لمؤسسة نور دبي في 

غانا وأجريت لها عملية استئصال المياه البيضاء، وهي اليوم ال تترّدد لحظة في الحديث عن تجربتها 

والتعبير عن امتنانها لجهود المؤسسة في مجال تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى المصابين بأمراض 

العيون وتحسين حياتهم إلى االأفضل. ولم تساعد نور دبي عليمة على استعادة بصرها فحسب، بل 

حّققت لها رغبتها الوحيدة برؤية حفيدتها، نور عينيها، للمرة االأولى.

من أجل نور العين  عودة نعمة البصر

عانت االأم االأربعينية جوشنا بيغوم مرضاً في 

العين سبب لها ضعفاً في النظر أخذ يتفاقم 

ببطء منذ عام 2019، ما جعلها غير قادرة على 

القيام باالأنشطة المنزلية اليومية والتنقل من 

مكان إلى آخر بمفردها، أو حتى قضاء 

أبسط حاجاتها.

تعيش جوشنا في إحدى المناطق النائية في 

بنغاديش، وتعتمد على الدخل المتواضع 

لزوجها لتأمين حاجات أسرتها وتغطية مصاريف 

دراسة أبنائهما الثاثة.

وقبل مرضها وتدهور نظرها، كانت جوشنا تقرأ البنتها الوحيدة الكتب وتساعدها في دراستها، كما كانت 

تستمتع خال أوقات فراغها بحياكة أغطية االأسرَّة. لكن المرض حرمها من ممارسة هذه االأنشطة البسيطة، 

حيث كانت تفقد بصرها تدريجياً يوماً بعد يوم، ومعه كانت تفقد قدرتها على إدارة شؤون حياتها 

وحياة أسرتها.

وبسبب الوضع المالي لاأسرة، لم تتمكن جوشنا طوال السنوات الثاث الماضية من زيارة أي طبيب مختص، 

إلى أن علمت بتوفر خدمات رعاية العيون المجانية في معهد ومستشفى أصفهاني إساميا للعيون في 

باريسال في بنغاديش.

سافرت جوشنا وزوجها إلى المستشفى متحديين ظروف التنقل الصعبة، ساعيين وراء العاج الذي طال 

ح،  انتظاره. وبعد إجراء الفحوصات الازمة، تم تشخيص إصابتها بخطأ انكساري شديد في العين غير مصحَّ

حيث تحتاج لنظارات طبية لمساعدتها على استرجاع نعمة البصر.

كانت جوشنا سعيدة للغاية لمعرفتها بإمكانية استعادة بصرها بمجرد ارتداء النظارات، لكنها كانت قلقة أيضاً 

بشأن تكلفة النظارات والوصمة االجتماعية السائدة في مجتمعها والمرتبطة بارتداء النساء النظارات، االأمر 

الذي كان يقلل من فرص حصولهن على العاج المناسب لتصحيح االأخطاء االنكسارية.

لحسن الحظ، بعد تلقي المشورة والدعم من المتخصصين في المستشفى، تاشى خوف جوشنا من الوصمة 

االجتماعية وحصلت على نظارات مجانية مقدمة من مؤسسة نور دبي ومؤسسة "ذا فريد هولوز". وعّبرت عن 

سعادتها الغامرة بالقول: "حصلت على نظارات تساعدني على الرؤية بشكل أفضل. واالآن يمكنني القيام 

هًة شكرها وامتنانها للقائمين على هذا البرنامج العاجي. باالأعمال المنزلية والقراءة والتنقل بمفردي"، موجِّ



 محور نشر
التعليم والمعرفة

21 مليون شخص
عدد المستفيدين من برامج ومبادرات 

دبي العطاء في 2021

21.5 مليون شخص
عدد الطلبة المشاركين في النسخة 
السادسة من تحدي القراءة العربي 

حتى نهاية عام 2021

2.9 مليون شخص
عدد المستفيدين من منصة مدرسة

253

48.4

مليون درهم
حجم اإلنفاق

على مبادرات نشر التعليم والمعرفة 

في 2021

مليون شخص
عدد المستفيدين

من مبادرات نشر التعليم والمعرفة 

في 2021

يحتل محور نشر التعليم والمعرفة مكانة مهمة ضمن 
أولويات عمل عشرات المشاريع والمبادرات التعليمية 

والمعرفية والثقافية المنضوية تحت مؤسسة مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تسعى إلى 

تمكني العملية الرتبوية واالرتقاء بجودتها، ومواكبة أحدث 
المناهج العالمية وتوفري منصات تعليمية معتمدة ذات 

قيمة علمية ومعرفية مضافة لمالي�ني النشء في مختلف 
أنحاء الوطن العربي والعالم.
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تحرص مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم 

العالميـة على إياء أهمية قصوى لمحور نشـر التعليم 

والمعرفة، الذي يشـكل عصباً رئيسـياً في منظومة عمل 

المؤسسـة، ضمن رؤية تقوم على أهمية االسـتثمار في 

العقـل العربي فكرياً وتعزيـز أهمية العلم والمعرفة في 

صياغـة وعي مجتمعي بّناء، يـدرك قيمة التعليم النوعي 

فـي خلق واقع أفضل.

طـار، على تصميم وتنفيذ  وتعمل المؤسسـة، في هذا االإ

عشـرات المشـاريع والمبادرات التعليمية والمعرفية 

والثقافيـة في المنطقة بهـدف تمكين العملية التربوية 

والتعليميـة واالرتقـاء بجودتها، إلى جانب مواكبة أحدث 

المناهـج العالمية وتوفير منصـات تعليمية معتمدة ذات 

قيمـة علميـة ومعرفية مضافة توفـر منهاجاً تعليمياً حديثاً 

ومطـوراً لماييـن النشء في مختلف أنحاء الوطن 

العربي والعالم.

ذ المؤسسـة تحت هذا المحور العديد من  كمـا تنفِّ

المبادرات التي تسـعى إلى دعـم البيئات التعليمية، 

بشـّقيها التقليدي والرقمـي، في مختلف أنحاء العالم، 

مـع التركيز على المناطق االأقـل حظاً والمجتمعات التي 

تواجـه تحديـات تعليمية وتنمويـة جّمة وتعاني نقصاً كبيراً 

فـي الموارد والقـدرات، وذلك عبر تأهيل وتدريب الكوادر 

التعليميـة وتوفير االأدوات والتقنيات الازمة، وتسـهيل 

آليـة الوصول إلى المنصـات التعليمية المعتمدة 

للطلبة المستهدفين.

ـد محور نشـر التعليم والمعرفة جوهر رسالة  ويجسِّ

مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية 

السـاعية إلـى خلق بيئات تعليميـة بمعايير عالمية، محلياً 

وإقليميـاً ودولياً، مـع التركيز على أحدث المفاهيم 

والمقاربات التعليمية، بما يسـهم في بناء شـخصية 

واعيـة، تؤمن بقيمة العلـم والمعارف في بناء مجتمعها 

والدفع بالمسـيرة التنمويـة لبلدانها، في إطار التوجه 

المتزايـد للعديد مـن دول المنطقة، في صدارتها دولة 

مارات، لترسـيخ اقتصاد المعرفة. االإ

وقد شـكل العام 2021 امتداداً للعام الذي سـبقه 

لجهـة االأهميـة المطلقة التي اكتسـبها التعليم عن بعد، 

بعدمـا أصبحت منصـات التعليم الرقمية جزءاً ال يتجزأ 

مـن المنظومـة التعليمية في العديد من الدول جّراء 

تداعيات تفشـي وباء فيروس كورونا المسـتجد "كوفيد-

19" في العالم. في هذا السـياق، عّززت مؤسسـة 

مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية من 

مبادراتها ومشـاريعها، تحت محور نشـر التعليم 

مة تجربة تعليم رقمية فّعالة وسلسـة  والمعرفـة، ُمقدِّ

للطـاب والمعلمين، من خال إثـراء المحتوى التعليمي 

المتميـز باللغة العربية في منصة مدرسـة للتعليم 

ر محتـوى تعليمياً مجانياً في  لكترونـي التي توفِّ العربـي االإ

ضافة إلى منهاج كامل  مـواد العلـوم والرياضيات باالإ

للغـة العربيـة لماييـن الطلبة العرب أينما كانوا. كما 

رّكزت المدرسـة الرقمية، التي أطلقت في العام 

2020 بهـدف توفير تعليـم رقمي ُمعتمد للطاب من 

شـتى الخلفيات االجتماعية واالقتصادية والمسـتويات 

التعليمية، على رسـم مسـتقبل التعليم العالمي 

للطـاب بطريقة ذكية ومرنة، مسـتهدفة بالدرجة االأولى 

الفئـات المجتمعية االأكثر هشاشـة والاجئين في 

المجتمعـات العربية والعالم. 

ومن خال مشـاركتها الفّعالة بجناح خاص في "إكسـبو 

2020 دبي، نّظمت مؤسسـة دبي العطاء عدداً من 

الفعاليات الرئيسـية التي سـلطت الضوء على أهمية 

التعلـم في مختلـف مراحل التنمية، وأبرزت قيمة 

التعاضـد المجتمعي من خـال التطّوع لتعزيز البيئة 

التعليمية المائمة، واسـتعرضت مامح من المشـهد 

التعليمـي المسـتقبلي المبتكر، كما عرّفت الزّوار على 

مبادراتهـا التعليمية المسـتدامة والجديدة المتنوعة. 

وخال عام 2021، أطلقت دبي العطاء سـتة برامج 

جديـدة بقيمـة إجمالية تبلغ نحو 18 مليون درهم، 

غطـت مجموعة متنوعة من الموضوعات الحيوية؛ شـملت 

مهارات الشـباب ومستقبل العمل والصحة 

والتغذية المدرسية.

وخال العام 2021، أطلقت مؤسسـة محمد بن راشـد 

آل مكتـوم للمعرفة الهيكل الجديد لمؤشـر المعرفة 

العالمي في مقر االأمم المتحدة بمعرض "إكسـبو 

2020 دبي"، الذي نجح في اسـتقطاب 16 دولة 

جديـدة، ليصـل العدد االإجمالي للدول إلى 154، من 

بينها 16 دولة عربية، إلى جانب اسـتحداث حوالي 75 

متغيراً جديداً من متغيرات المؤشـر البالغة 155.

وبلـغ إجمالي إنفاق المبادرات والبرامج والمشـاريع ضمن 

محـور نشـر التعليـم والمعرفة في العام 2021 أكثر من 

253 مليون درهم، اسـتفادة منها ما يزيد على 48.4 

مليون شـخص حول العالم.

253 
مليون درهم

نفاق على مبادرات نشر  حجم الإ
التعليم والمعرفة في 2021

توفير تعليم نوعي واالست�ثمار في العقل العربي 
ودعم البيئات التعليمية في المنطقة والعالم

48.4 
مليون شخص

عدد المستفيدين من مبادرات 
 نشر التعليم والمعرفة 

في 2021
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 مستقبلنا إنساني في
إكسبو 2020 دبي

تعمـل دبي العطاء، المنضوية تحت مؤسسـة مبادرات 

محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية، على تصميم 

ودعـم مبادرات وبرامج تعليمية متكاملة ومسـتدامة 

لضمان حصول االأطفال والشـباب في المجتمعات االأقل 

حظاً على التعليم االأساسـي والثانوي السـليم، إلى جانب 

توفيـر التدريب الفنـي والمهني المتخصص للكوادر 

التعليميـة والتربويـة، والتصدي للتحديات التي تواجه 

المنظومـة التعليميـة في االأزمات والكوارث، وذلك بما 

يسـاعد في تحقيـق الهدف الرابع من أهداف التنمية 

المسـتدامة لاأمـم المتحدة الرامي إلى ضمان توفير 

تعليـم شـامل للجميع وتعزيـز التعلم مدى الحياة بحلول 

العام 2030.

وفـي العـام 2021، نجحت دبي العطاء في التغّلب 

علـى الكثيـر من التحديـات المتواصلة في قطاع التعليم 

مع اسـتمرار تفشـي جائحة "كوفيد-19" في العالم، حيث 

وّفرت المؤسسـة، المنضوية تحت مبادرات محمد بن 

راشـد آل مكتوم العالمية، الدعم الأكثر من 21 مليون 

شـخص من خال مشـاريعها وبرامجها المتنوعة.

وبلـغ حجـم إنفاق دبي العطاء في العام 2021 ما 

يقارب 126 مليون درهم، تضمنت إطاق سـتة برامج 

جديدة بقيمة تصل إلى نحو 18 مليون درهم، شـملت 

مجموعـة متنوعة مـن الموضوعات والمجاالت الحيوية؛ 

من بينها مهارات الشـباب ومسـتقبل العمل والصحة 

والتغذية المدرسـية. كما خصصت المؤسسـة، ضمن 

إنفاقهـا االإجمالـي، أكثر من 36 مليون درهم لدعم 

جهودهـا لتعزيز منظومـات التعليم في العالم. وواصلت 

دبـي العطاء دعمها للشـراكة العالمية من أجل التعليم 

)GPE( بالتعهـد بأكثـر من 9 مايين درهم لـ "قضية 

االسـتثمار التعليمي في الشـرق االأوسط" ضمن حملة 

 "ارفـع يـدك"، التي تهدف إلى جمع ما ال يقّل عن

5 مليارات دوالر )18.4 مليار درهم( لمسـاعدة نحو 

مليـار طفـل في الحصـول على التعليم ضمن 90 دولة 

ومنطقـة منخفضة الدخل.

ودعـت دبي العطاء مـن خال جناحها الخاص في معرض 

"إكسـبو 2020 دبي"، الذي أقيم تحت شـعار "مستقبلنا 

إنسـاني"، الزّوار من جميع الفئات العمرية للمشـاركة في 

تجربـة تفاعلية حول مسـتقبل التعليم والمهارات 

والعمـل، فضاً عـن القيام برحلة بصرية تروي قصة 

دبـي، كمدينة تعيش حراكاً تنموياً ومعرفياً وإنسـانياً 

مسـتمراً، تتضافـر فيها الجهود والمهارات والخبرات 

نسـاني، لتصنع فرقاً جوهرياً نحو االأفضل.  والعطـاء االإ

كمـا سـاهم الجناح في إلقـاء الضوء على أهمية التعّلم 

خـال مختلف مراحـل التنمية، مقدماً للزّوار لمحة حول 

ما يحمله المسـتقبل لاأجيـال القادمة والمهارات المطلوبة 

مسـتقباً في سوق العمل.

واسـتقطب جناح دبي العطاء في "إكسـبو 2020 دبي" 

بدءاً من شـهر أكتوبر حتى نهاية ديسـمبر 74,488 زائراً 

مارات وخارجها، و4,461 طالباً من  مـن داخـل دولة االإ

أكثر من 250 مدرسـة شـاركوا في ورش العمل التعليمية، 

إضافة إلى 874 زيارة مدرسـية منحت المعلمين والطاب 

فرصـة تصحيح االأفـكار المغلوطة حول التعّلم واالطاع 

على مسـتقبل التعليم. 

وعقـد الجناح 47 فعالية تناولـت مختلف القضايا المهمة، 

مـن بينها التعليم وتمكين الفتيات ومهارات المسـتقبل، 

واسـتضاف 58 وفداً بما في ذلك ممثلين عن االأمم 

المتحدة ومسـؤولين حكوميين ومتحدثين رفيعي المسـتوى 

ومؤسسات خاصة.

 21
مليون شخص
عدد المستفيدين من برامج 

 ومبادرات دبي العطاء
في 2021

االبت�كار في التعليم 
لمستقبل مستدام

عادة صياغة مشهد التعليم من أجل  في إطار سعيها الإ

مستقبل مستدام ومبتكر ومتاح للجميع، استضافت دبي 

العطاء في 12-14 ديسمبر 2021 في "إكسبو 2020 

 ،)RewirEd Summit( "دبي" جلسات "قمة ريوايرد

تحت شعارات مختلفة يومياً، رّكزت على القضايا التعليمية 

المحورية الثاثة: الشباب، والمهارات ومستقبل العمل، 

وتمويل التعليم. شهدت القمة إطاق سلسلة من 

المبادرات والبرامج الرئيسية الهادفة إلى تسريع عملية 

االرتقاء بالنظم التعليمية العالمية ولفت االنتباه لوضع 

المنظومة التعليمية العالمية الراهنة.

وشارك في جلسات القّمة 500 متحدث عالمي، بمن فيهم 

38 متحدثاً من رؤساء دول ووزراء سابقين وحاليين، فضاً 

عن ممثلين من القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء 

العالم. وتابع هذه الجلسات 2,810 أشخاص حضورياً 

و1,376 شخصاً افتراضياً من أكثر من 90 بلداً. 

 كما شهدت القمة إطاق مبادرات رئيسية تضمنت

"جواز السفر من أجل الدخل"، وهي بوابة رقمية عالمية 

للتعليم تقدم للشباب من جميع أنحاء العالم بين 15 

و24 عاماً مسارات تعليم وتدريب مهني مجانية ومعتمدة، 

 RewirEd Global( وإعان "ريوايرد" العالمي

Declaration( حول االتصال من أجل التعليم، 

ومعايير المدارس والحضانات الصديقة للطفل، إلى جانب 

إطاق تقرير اليونسكو حول مستقبل التعليم الذي يعترف 

بقوة التعليم في إحداث تغيير عميق.

وفي إطار االهتمام باالبتكار ومقوماته في المنظومة 

التعليمية، قّدم خمسة من أبرز المبتكرين الواعدين في 

القارة االأفريقية عرضاً أمام لجنة تحكيم من المتخصصين 

بعنوان "التعليم المبتكر في أفريقيا"، رّكز على إبداعاتهم 

التعليمية الواعدة. وسيحظى الفائزون بفرصة تنفيذ 

ابتكاراتهم كمشاريع تجريبية في دولهم. واستضافت القمة 

 RewirEd( "كذلك حفل توزيع جوائز حوارات "ريوايرد

Talks(، وتلقى عدد من التجارب تموياً أولياً لمواصلة 

تطويرها وإطاقها لتسهم في االرتقاء بقطاع التعليم

 )RewirEd Summit( "وتم إدراج نتائج "قمة ريوايرد 

في التقرير الخاص الذي تشرف عليه لجنة التعليم التابعة 

لاأمم المتحدة، ليساهم في إثراء قمة تحويل التعليم 

المقرر عقدها في سبتمبر 2022، حيث سيسّلط التقرير 

الضوء على قضية االستثمار في التعليم، ويوجه دعوة 

واضحة للعمل على تحقيق مستهدفات التنمية مع بدء 

العد التنازلي حتى عام 2030.

 4,186
شخصًا

تابعوا حضورياً وافتراضياً 
 جلسات "قمة ريوايرد"

في 2021
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التطوع في اإلمارات 

وفـي إطار المبـادرة التطوعية المحلية "التطوع في 

مـارات"، التي تنظمهـا دبي العطاء، واصل المتطوعون  االإ

دعمهم للمؤسسـة من خال المشـاركة في أنشطة جناحها 

في "إكسـبو 2020 دبي"، حيث قام 22 متطوعاً 

بتجميع المسـتلزمات المدرسـية في الجناح وتعبئة أكثر 

مـن 8,000 حقيبـة وتوزيعها على الطاب من الفئة 

العمرية 6 إلى 12 عاماً. وشـارك المتطوعون كذلك في 

محادثـات "ريوايرد" )RewirEd Talks(، وقمة 

"ريوايرد" )RewirEd Summit(. وسـّجل 245 

متطوعاً أسـماءهم في الجناح للمشـاركة في أنشطة 

المؤسسة المستقبلية.

كما شـاركت دبي العطاء فـي فعاليتين مميزتين، هما: 

القمـة العالمية لقيادات العمـل التطوعي التي عقدتها 

الرابطة الدولية للجهود التطوعية بالشـراكة مع مؤسسـة 

لكترونية حول اسـتراتيجية التدريب  مارات، والندوة االإ االإ

مارات للتعليم  الميدانـي المهني التي تنظمها مؤسسـة االإ

مارات كدولة  المدرسـي سـنوياً، بهدف تعزيز مكانة االإ

مدنية رائدة.

8 
آالف حقيبة 

مدرسية
جهزها المتطوعون لدعم 

مشاريع دبي العطاء في 2021

هدفنا توفير أعلى جودة تعليمية بأفضل طريقة 
ممكنة لجميع الطالب، خصوصًا في مناطق اللجوء 

والنزاعات والمجتمعات األقل حظًا

محمد بن راشد آل مكتوم
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مدارس جديدة وبرامج 
تعليمية مستمرة 

إلى ذلك، دعمت دبي العطاء خال العام 2021 بناء 

مدارس جديدة في المنطقة الغربية من نيبال، ليستفيد 

منها االأطفال في مرحلة الدراسة االأساسية بشكل مباشر، 

ضافة إلى المعلمين ونساء المجتمع المحلي من خال  باالإ

توفير دروس محو االأمية وتنمية مهارات الحياة للكبار. 

وبالتعاون مع منظمة "بيلد أون" )BuildOn( غير 

الربحية، تقوم المؤسسة ببناء مدرستين للمرحلة التعليمية 

االأساسية وتنفيذ برنامج لتطوير مهارات البالغين في 

القراءة والكتابة في نيبال، حيث سيستفيد من المشروع 

860 شخصاً. ويهدف المشروع إلى زيادة فرص حصول 

الفتيات والنساء على التعليم، وتحسين البنية التحتية 

لمام بالقراءة  للمدارس االأساسية، وزيادة معدالت االإ

والكتابة بين الكبار، من خال إتاحة الفرصة الأولياء االأمور 

وأفراد المجتمع للمساهمة في بناء المدارس والمشاركة في 

برامج بناء القدرات التي تصممها وتنفذها دبي العطاء.

وسـوف يسـتفيد 920 شخصاً من مشروع مماثل في 

مـاالوي، بتكلفـة إجمالية تزيد على 205 ألف درهم، 

يشـمل بناء مدرستين جديدتين وتحسـين البنية التحتية 

للفصول الدراسـية بالمـدارس االبتدائية وتوفير منطقة 

آمنـة وصحية لاأطفال للتعّلم وللمعلمين. يسـعى 

المشـروع، الذي تم إطاقه في العام 2021 ويسـتمر 

حتـى العـام 2024، إلى زيادة فرص حصول الطاب 

علـى تعليم ابتدائي مميز، ومحو أمية الكبار، وتحسـين 

الوصـول إلى تعليم الكبار واكتسـاب مهارات محو االأمية 

مـن خال توفير التدريب للُميسـرين المحليين لتعليم 

الرجال والنسـاء االأميين أساسـيات القراءة والكتابة.

1,780 
شخص

عدد المستفيدين من مشاريع 
دبي العطاء لبناء المدارس 

وتحسين البنية التحتية 
 التعليمية في نيبال ومالوي

 

نشر الثقافة الصحية في المدارس

وال يـزال برنامج "تعزيز فـرص الحصول على المياه االآمنة 

والمرافـق الصحيـة والنظافة في المدارس" في 

بنغاديـش، الـذي أُطلق في العام 2019، يحظى 

بدعم دبي العطاء للمسـاهمة في التغيير السـلوكي 

للنظافة الصحية لدى 87,500 طالب مدرسـي وأكثر 

من 25 ألف ولي أمر بنهاية العام 2022. ويسـعى 

البرنامج إلى نشـر الثقافة الصحية في المدارس 

والمجتمعـات المحلية لتغيير السـلوك الصحي وإجراء 

حمات توعوية وإرشـادية لتعزيـز مفهوم النظافة العامة 

وتأسـيس بيئة مؤسسـية لوضع السياسات المنهجية في 

مجال المياه والصرف الصحي والنظافة المدرسـية 

ومشـاركة صانعي القرار الرئيسـيين لتعزيز استخدام 

دليـل النظافة وقاعدة بيانات مؤسسـة المياه والنظافة 

.)WSUP( الصحيـة للمناطق الحضرية الفقيرة

كمـا واصل "برنامج تحسـين نتائج الصحة والتعليم 

لاأطفال في مدغشـقر" أهدافه هذا العام 2021 عبر 

توفير المياه االآمنة إلى 82,225 ألف شـخص. ويهدف 

البرنامـج، الـذي أطلقته دبي العطاء في العام 2017 

بالشـراكة مع مؤسسـة المياه والنظافة الصحية للمناطق 

الحضريـة الفقيـرة )WSUP(، إلى بناء وإعادة تأهيل 

المرافق الصحية والنظافة المدرسـية في 30 مدرسـة في 

مدغشـقر، وضمان إدارة هذه المرافق والحفاظ عليها 

ضافة إلى التعاون  في إطار نموذج إداري مسـتدام، باالإ

مع السـلطات الصحيـة المعنية والتثقيف الصحي في 

المـدارس والمجتمعـات المحلية والمراكز الصحية 

للمسـاهمة في التغيير السـلوكي المستدام، وبناء 

القدرات للمؤسسـات والوزارات المحلية. كما يشـتمل 

البرنامـج على مكون بحثي عملي شـامل مصمم خصيصاً 

لبناء قاعدة أدلة من شـأنها دعم زيادة فعالية االسـتثمار 

الحكومـي في برامج الميـاه والمرافق الصحية والنظافة 

المدرسـية في مدارس مدغشقر.

وواصلـت دبي العطاء نجاحها في برنامجها المسـتمر 

لمكافحـة الديـدان المعوية في المقاطعات الخمس 

المسـتهدفة في جمهورية باكسـتان، والتي تشمل إقليم 

خيبر باختونخوا، والعاصمة إسـام أباد، والسـند، 

والبنجاب، وغلغت بالتسـتان، من خال 40 ألف 

مدرسـة عامة و26 ألف مدرسـة خاصة على مدى 3 

سـنوات من تنفيذه حتى العام 2022.

82,225
شخصًا

حصلوا على المياه الآمنة 
ضمن "برنامج تحسين نتائج 

الصحة والتعليم لالأطفال 
في مدغشقر" في 2021
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الدعم من خالل التعليم 

وضمـن برنامـج "تمكين الفتيات المراهقات" الذي 

أطلقتـه في غواتيماال والهندوراس ونيكاراغوا، بالشـراكة 

مـع الصنـدوق العالمي لاأطفال )GFC(، وهي منظمة 

غيـر ربحية مقرها في العاصمة االأميركية واشـنطن، 

تسـتمر دبي العطاء في تعزيز قدرات 30 ألف فتاة 

والنهـوض بحقوقهن فـي مجاالت التعليم وتعزيز 

المسـاواة بين الجنسـين وتمكين الشباب للحصول على 

فـرص عمل عادلـة، فضاً عن التحرر من العنف 

واالسـتغال. ويركز البرنامج، الذي سـيتم االنتهاء من 

تنفيـذه فـي العام 2022، على بناء وتعزيز قدرات 

18 مؤسسـة محلية غيـر ربحية في الدول المعنية.

كذلك، اسـتطاعت دبي العطاء في العام 2021 

تقديـم الدعـم إلى 177 ألف طالب في باراغواي من 

خـال برنامـج "التعليم والتعلم واالبتكار من خال 

منصة إلكترونية – إيليت" )ELITE( وبالشـراكة مع 

مؤسسـة "باراغواي إيديوكا". ويهدف البرنامج إلى 

تعزيز التعلم بين الطاب في المدارس االأساسـية 

والثانويـة ودعم التطويـر المهني للمعلمين. 

وأتّمـت دبي العطاء هذا العام تنفيذ برنامج "توسـيع 

نطـاق المكتبات الصديقـة للطفل في فيتنام"، الذي 

هدف على مدار 3 سـنوات إلى توسـيع نطاق نموذج 

تدريـب إدارة المكتبات لمسـاعدة الطلبة المحرومين 

على اكتسـاب عادة القراءة وتنميتها. واسـتفاد من 

البرنامج 240 ألف شـخص. وبالشـراكة مع مؤسسة 

"مسـاحة للقراءة"، وهي منظمة دولية غير ربحية، 

شـمل البرنامج دعم الحكومة الفيتنامية في تأسـيس 

320 مكتبة صديقة للطفل ونشـر خمسـة كتب جديدة 

الفيتنامية. باللغة 

 240
ألف طفل

استفادوا من برنامج "توسيع 
نطاق المكتبات الصديقة 

للطفل في فيتنام"

لمختلف  تعليم مبت�كر 
المراحل الدراسية 

واصلت دبي العطاء في العام 2021 التزامها بعدد من 

البرامج التعليمية المبتكرة لتلبية االحتياجات المتنّوعة عبر 

مراحل التعليم المختلفة لاجئين السوريين والمجتمعات 

المضيفة في االأردن ودعم المعلمين وتوفير خدمات رعاية 

وتنمية الطفولة المبكرة، حيث تابعت العمل على برنامج 

"تعزيز تعليم الاجئين نحو التمّيز" المعّد خصيصاً للتطوير 

المهني للمعلمين وتعزيز ظروفهم المعيشية واالجتماعية 

من خال إشراكهم في تصميم النماذج المتّبعة. واستفاد 

75,549 شخصاً من البرنامج الذي يُرّكز على تطوير قدرات 

المعلمين، والممارسات التربوية المحّسنة الداعمة لرفاهية 

االأطفال، وممارسات المعلم وتعّلم الطاب، ودعم تعزيز 

الفصول المدرسية، وتأسيس بيئة مائمة للتعليم.

كذلك، أنهت دبي العطاء خال العام 2021 تنفيذ برنامج 

"تعافي وعودة التعليم في العراق" لدعم إعادة تأهيل 

الخدمات التعليمية في الباد عقب أزمة التهجير الكبير الذي 

عانت منه الباد، حيث ترك البرنامج أثراً إيجابياً في حياة نحو 

154 ألف مستفيد. وكان البرنامج قد أطلق في العام 2019 

بهدف تأسيس بيئة تعليمية جديدة مطّورة وتحسين خدمات 

العناية وتنمية الطفولة المبكرة وتزويد االأطفال بالدعم 

النفسي والتدريب من خال توفير بيئات آمنة وشاملة. كما تم 

تجديد وإعادة تأهيل 16 مدرسة ضمن البرنامج، إلى جانب 

بناء مركزين مجتمعيين متعددي االأغراض، مما وّفر مساحة 

آمنة وشاملة الأنشطة تمكين النشء. وركزت االأنشطة في هذه 

المراكز على رعاية وتنمية الطفولة المبكرة والمهارات الحياتية 

للتوظيف والدعم النفسي واالجتماعي. 

وحقق برنامج "ضمان توفير تعليم آمن وسليم ومساند 

للفتيات"، التابع لدبي العطاء، أهدافه في ثاث محافظات 

بصعيد مصر هذا العام، من خال معالجة بعض 

التحديات المتعلقة بتعليم الفتيات، وتحسين مستوى 

التعليم الطلبة وتوفير بيئة آمنة ومشجعة للتعّلم في 

محافظات أسيوط وبني سويف والمنيا. ومنذ إطاقه في 

العام 2016، قام البرنامج ببناء وإعادة تأهيل نحو 32 

مدرسة وأثّر إيجابياً على 39,565 طالباً )50% منهم على 

ناث(، و712 معلماً، و229 أخصائياً اجتماعياً،  االأقل من االإ

و20,176 ولي أمر، و30 لجنة لحماية الطفل، و50 مشرفاً 

من وزارة التربية والتعليم.

154
ألف شخص

عدد المستفيدين من برنامج 
"تعافي وعودة التعليم في 

العراق"
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هداية هللا طالب باكستاني في الصف الخامس، 

عرف بنشاطه واجتهاده في المدرسة، ونادراً ما 

كان يتغيب عن الصف إلى أن انقلب حاله فجأة، 

إذ أصبح، كما يقول، يستيقظ في الصباح وهو 

يشعر بإعياء شديد على الرغم من حصوله على 

قسٍط كاٍف من النوم. وبسبب عدم قدرته على 

النهوض من السرير واستجماع قوته للذهاب إلى 

المدرسة، بدأ يفّوت الدروس لفترات طويلة تمتد 

الأسابيع دون سبب واضح.

لم يكن هداية هللا يعرف كيف يشرح لوالديه 

حالته وطبيعة معاناته. ذات صباح وبينما كان 

جالساً داخل الفصل الدراسي يحاول جاهداً مقاومة شعوره بالتعب والوهن، بدأت المعلمة تشرح عن 

مكافحة الديدان المعوية وضرورة التخلص منها، موضحًة بأنها من أكثر االأسباب التي تؤدي إلى 

عياء والشعور بالتوعك لدى االأطفال في سن المدرسة، باالإضافة إلى سوء التغذية  االضطرابات الهضمية واالإ

وبالتالي ضعف النمو. عندها فقط اتضح لهداية هللا سبب معاناته وتراجع أدائه ونشاطه في المدرسة.

باغهم عن تنظيم يوم للتخلص من الديدان المعوية  سرعان ما اجتمع المدرِّسون مع أولياء أمور الطلبة الإ

في المدرسة تشرف عليه مؤسسة دبي العطاء، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية. وحرصوا على تثقيف الطلبة وتوعيتهم حول أهمية عملية التخلص من هذه الديدان، باالإضافة 

إلى االإجابة عن كافة االستفسارات التي طرحها االأهل.

والد هداية هللا كان من بين االأهالي الذين تساءلوا عن قدرة دواء واحد على التخلص من جميع الديدان في 

أجسام االأطفال وما إذا كان العاج ينطوي على مضاعفات من أي نوع، موضحاً بقوله: "بعض االأهالي كانوا 

يخشون أن يشعر أوالدهم بالمرض بعد تناول الدواء، الأنهم كانوا يعتقدون بأنه لن يكون ناجعاً".

بفضل برنامج دبي العطاء لمكافحة الديدان المعوية بين االأطفال في سن الدراسة في باكستان، حصل 

هداية هللا وأقرانه على جرعة الدواء الازمة، متحدثاً عن تجربته قائاً: "كان الجميع متوترين ومتحمسين في 

آن معاً. رأيت زمائي في المدرسة يتناولون الدواء، وأردُت الحصول عليه أيضاً. كان طعمه مراً بعض 

الشيء، لكنني كنت سعيداً جداً عندما لم أشعر بالدوار أو المرض".

استيقظ هداية هللا في الصباح التالي ليتفاجأ بأن جسمه قد تخلص من جميع الديدان تماماً كما أخبرتهم 

المعلمة، وهرع ليخبر والديه ويشارك تجربته مع رفاقه في المدرسة مستمعاً إلى قصصهم المشابهة.

رسالة سيلينا التعليمية ال تعب بعد اليوم

تعمل سيلينا كافوي منساه معلِّمة روضة أطفال 

في مدرسة "القاعدة البحرية االأساسية" في 

قليم الغربي  منطقة سيكوندي تاكورادي في االإ

في غانا، وهي من بين الذين أكملوا بنجاح 

برنامج تدريب المعلمين االنتقالي السريع الذي 

ذه مؤسسة "سيبر" للتعليم، وهو  تصممه وتنفِّ

جزء من برنامج مؤسسة دبي العطاء لتعزيز 

تدريب معلمي مرحلة الطفولة المبكرة قبل 

التحاقهم في سلك التعليم في غانا.

الحظت سـيلينا أن منهاج رياض االأطفال الذي 

أطلقته مؤسسـة خدمات التعليم في غانا 

مؤخـراً يحتـوي علـى عناصر كثيرة مشـابهة لما تعلمته في البرنامج وبـدأت تطبيقه فعلياً مع تاميذها. 

ولـم تخـِف سـعادتها بما كسـبته من خبرة في مجالها، الفتًة بالقول: "أدركـت أن المنهاج الجديد يعتمد 

علـى التعلُّـم النشـط والقائـم على اللعب الذي تعرفُت عليه من خال البرنامج. كانت مشـاركتي أثناء 

التدريـب علـى هـذا المنهـاج والعروض التوضيحية التي قدمتها حول كيفية القيام باالأنشـطة في الفصل 

أكبر برهان على إلمامي بعناصره، وسـرعان ما بدأ منسـق التدريب يسـتعين بخبرتي كمنسـقة مشـاركة غير 

رسـمية لشـرح بعض المفاهيم التي كانت صعبة بعض الشـيء على المعلِّمين االآخرين".

لكن على الرغم من حصول هؤالء المدرِّسـين على التدريب الازم لمدة خمسـة أيام، فقد واجهوا 

العديـد مـن التحديـات عندمـا بدأوا تطبيق المنهاج الجديد، ولم يتمكنوا من تقديمه بشـكل واٍف، حيث 

لـم تكـن لديهـم خبـرة في مجال التعليم القائم على اللعب، كمـا كانوا يفتقرون إلى مواد التدريس 

والتعلُّـم الضروريـة لدعم تنفيذ المنهاج. وهنا تدخلت سـيلينا لمسـاعدة العديد منهم، وخصوصاً 

أولئـك القريبيـن منهـا والتابعين لنفس المجموعة المدرسـية التي تعمل فيها.

عاونتهم سـيلينا على تنظيم فصولهم الدراسـية بشـكل صحيح، وتجهيزها بالمواد الدراسـية المطبوعة 

ز الفهـم والتعّلـم لدى االأطفال، كما دعمتهم ليتمكنوا مـن تطوير موارد التدريس الخاصة بهم  التـي تعـزِّ

لتسـاعدهم على تقديم الدروس في فصولهم الدراسـية.

إن المهارات والمعرفة التي اكتسـبتها سـيلينا من خال برنامج دبي العطاء، وقدرتها على اسـتخدام 

هـذه المعرفـة االآن لمسـاعدة زمائها، منحتها شـعوراً كبيراً بالفخر واالعتـزاز بوظيفتها كمعلمة في رياض 

االأطفـال، مؤكـدة بقولهـا: "لقـد أصبحت مرجعاً للعديد مـن المعلمين، وهم االآن قادرون على تنفيذ 

المنهـاج الجديـد بشـكل أفضل. أنـا ممتنة كثيراً لما قدمه لي البرنامـج والقيِّمون عليه من معرفة وخبرة". 



21.5 
مليون طالب 

وطالبة
انضموا إلى النسخة السادسة 

من تحدي القراءة العربي حتى 
نهاية عام 2021

التاري�خ يعلمنا أن صعود الحضارات وازدهار األمم 
والشعوب يرتبط بالمعرفة

محمد بن راشد آل مكتوم

غرس ثقافة القراءة

ضمـن محور نشـر التعليم والمعرفة، يهدف تحدي 

القراءة العربي إلى ترسـيخ ثقافة القراءة لدى االأطفال 

والشـباب في العالم العربي، وغرسـها كعادة متأصلة 

أصيلـة في حياتهـم، بوصف القراءة المعرفية أداة لصقل 

الفكر وصياغة الوعي، وبناء شـخصية قادرة على 

المسـاهمة الفاعلة في النهضـة التنموية لمجتمعها.

ويسـعى تحدي القراءة العربي، الذي يسـتهدف الطلبة 

فـي مدارس الوطن العربـي وأبناء الجاليات العربّية في 

المهجر والناطقين باللغة العربية، من سـن السادسـة 

وحتى الثامنة عشـرة، إلى تنمية مهارات الطاب في 

التفكيـر التحليلـي والتعبير، وتعزيز الحّس الوطني 

والشـعور باالنتماء لمسـتقبل مشترك، وتعزيز قيم 

التسـامح واالنفتاح الفكري والثقافي لديهم.

وفي سـبتمبر 2021، شـهد العالم العربي الحفل 

الختامـي للدورة الخامسـة مـن تحدي القراءة العربي 

الذي تم تأجيله بسـبب تفشـي وباء فيروس كورونا 

المسـتجد "جائحـة كوفيد-19". وقـد تم بّث الحفل 

مباشـرة عبر قناة MBC التلفزيونية في دبي، وسـط 

متابعـة ماييـن الناس في الوطـن العربي تتويج 

الطالـب االأردني عبدهللا أبوخلـف بطاً للتحدي 

كبر عربياً.  المعرفـي االأ

وتم فتح باب المشاركة حالياً من مختلف المراحل 

الدراسية في النسخة السادسة من "تحدي القرارة 

العربي"، حيث استقطب 21.5 مليون طالب وطالبة حتى 

نهاية عام 2021، مع استمرار قبول طلبات التسجيل 

للراغبين. ومع التعافي التدريجي من تداعيات الجائحة 

العالمية، عادت اللجان التربوية المتخصصة والمشرفين 

والمشرفات في الدورة السادسة لممارسة دورهم على 

االأرض من خال متابعة قراءات الطلبة المشاركين 

شراف  ومراجعة ملخصات الكتب وتقييم المشاركات واالإ

على جوالت التصفيات المرحلية والنهائية، ومساعدة 

الطاب على إتقان مهارات القراءة والتلخيص. 

وفي إطار اتفاقية التعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن 

راشد آل مكتوم العالمية وجامعة أبوظبي، التي أصبحت 

بموجبها شريكاً استراتيجياً لمبادرة تحدي القراءة العربي، 

تستمر الجامعة في دعم الدورة السادسة من المبادرة على 

غرار النسخة السابقة التي قدمت فيها 15 منحة دراسية 

الأوائل التحدي على مستوى دولهم، لنيل درجة البكالوريوس 

في أحد التخصصات االأكاديمية المطروحة في الجامعة، 

بفرعيها في أبوظبي والعين وتعكس هذه المنح إيمان جامعة 

أبوظبي بدورها في احتضان المواهب العربية المبدعة من 

مختلف أرجاء العالم العربي، وبدور تحدي القراءة العربي 

في بناء جيل واٍع يدرك قيمة المعرفة والتعليم النوعي.
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سعت الطالبة مي صاح الدين الحسن، من 

الجمهورية العربية السورية، إلى المشاركة في 

مسابقة تحدي القراءة العربي، دون أن تسمح 

عاقة الجسدية التي تعاني منها بأن تعوقها  لاإ

عن تحقيق حلمها، بل على العكس، زادها االأمر 

عزيمًة وإصراراً.

استطاعت مي، الطالبة في الصف الثامن بثانوية 

المعضمية في تربية منطقة القنيطرة، التحليق 

عالياً في فضاء العلم والمعرفة، وأصبح الكتاب 

خير جليس ومساعد لها، يُعينها في محنتها التي 

لم تمنعها من االجتهاد والمثابرة، بعدما تحولت 

القراءة بالنسبة لها إلى شغف يومي.

على كرسيها المؤلف من أربع عجات، قرأت مي عشرات الكتب العلمية والثقافية واالأدبية، لُتنجز 80% من 

المطلوب منها على مستوى سوريا للمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي، المبادرة االأكبر من نوعها 

لغرس ثقافة المطالعة لدى النشء في العالم العربي. 

نسان بنفسه وقدراته تمنحه قوة   تؤمن مي بأن الحياة ال تتوقف عند عثرة أو مشكلة أو إعاقة، وأن ثقة االإ

يمان وهذه الثقة جعاها نموذجاً يُقتدى به، نظراً  تجعله قادراً على قهر الصعاب وتجاوز العقبات. هذا االإ

يجابي في العديد من أقرانها الذين يواجهون صعوبة في تخطي العثرات التي تواجههم. لتأثيرها االإ

إصرار مي على التعّلم والمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي دفع القائمين على التحدي في بلدها 

إلى إهدائها كتاباً إلكترونياً يساعدها على متابعة ولعها بالقراءة، وتحقيق حلمها بخوض مختلف مراحل 

تحدي القراءة العربي، وبلوغ مراكز متقدمة.

من العزلة إلى حب الحياة تحدي اإلعاقة بالقراءة

أحّب فيصل زيد الشـرع، من المملكة االأردنية 

الهاشـمية، القراءة منذ صغره. لكن إعاقته 

الجسـدية عّززت لديه مشاعر الخجل 

واالنطواء، وعزلته بعيداً عن نظرات الشـفقة 

التـي لمحها في عيون االآخرين.

ُولـد فيصـل بيد يمنى دون كف وأصابع ويد 

يسـرى بأصبعين فقط. وزاد ضمور عضات 

سـاقيه من صعوبة المشـي لديه. كما عانى منذ 

والدته من التصاق لسـانه بالفك السـفلي مما 

اسـتدعى خضوعه لعملية جراحية في سـن 

ُمبّكرة لفصل عضلة لسـانه.

وجد فيصل، الطالب في الصف الخامس أساسـي في مدرسـة "أهل القرآن" التابعة لمديرية تربية 

الرمثـا، فـي قـراءة الكتـب ماذاً يأخذه إلى عوالم وحكايات تجعله يشـعر بأن وجوده على هذه االأرض له 

معنى. لكنه لم يجد من يرعاه ويُشـجعه على هذا الشـغف إلى أن عرضت عليه معلِّمته المشـاركة في 

مبـادرة تحـدي القراءة العربي، ليشـكل ذلك نقطة تحول في حياته.

شـارك فيصل الأول مرة في الموسـم الخامس من التحدي، واسـتطاع أن يتأهل عن مدرسـته، لتتوالى بعد 

ذلـك إنجازاتـه ونجاحاتـه التي شـجعته على الخروج من عزلتـه والتفاعل مع الزماء والناس من حوله 

عجاب. الذيـن تغيرت نظراتهم إليه من الشـفقة إلى االإ

حصـد فيصـل أولـى ثمار نجاحه من خـال تأهله عن منطقته التعليمية. وكبـرت فرحته عندما تم تكريمه 

مـن مديـر التربيـة والتعليم في منطقته التعليمية ثم تأهله على مسـتوى االأردن.

يسـتعد فيصل للمشـاركة في الموسـم السـادس اليوم من تحدي القراءة العربي، عاقداً العزم على 

بلـوغ نهائيـات التحـدي على مسـتوى الدول. والطفل الـذي كان يتجنب االختاط بأقرانه، ها هو اليوم 

تتمّلكـه روح جديـدة مفعمـة باالأمـل وحب الحياة؛ ال تفارق ابتسـامته محّياه، وتماأ ضحكاته االأرجاء أثناء 

حديثـه مـع رفاقه الذين تعـرّف عليهم من خال تحدي القراءة العربي.
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بناء منصات معرفية 

فـي العام 2021، واصل "مركـز المعرفة الرقمي"، التابع 

لمؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم للمعرفة، بناء 

منصـة معرفيـة شـاملة تحتوي على ما يزيد عن 300 ألف 

عنـوان وأكثر مـن 3.5 مليون مادة رقمية في مختلف 

المجـاالت، ومـا يزيد على 1.6 مليون وحدة رقمية، 

وتوفيـر منصة وطنية إماراتية تقدم حلوالً رقمية شـاملة 

تسـهم في إدارة اقتصاد المعرفة، ليسـتفيد منها أكثر من 

25 مؤسسـة وطنية من خال مشـاركة المحتوى الرقمي 

وإتاحتـه عبر نقطة وصول موحدة.

وتعزيزاً لمسـتفيدي خدماته الذين زاد عددهم على 

465 ألف شـخص في العام 2021 وضمن مبادرة 

تطويـر المحتوى المعرفي، تم تزويد القسـم الخاص 

بمشـروع "كتاب في دقائق" بـ 210 ملخصات سـريعة 

ومتنوعة الأهم وأشـهر الكتـب العالمية باللغة العربية، 

دارة والتنمية  شـملت ثاثة ملخصات شـهرية في مجال االإ

واالأسرة.  البشرية 

وفي إطار مشـاريع "مركـز المعرفة الرقمي" المعّد لبناء 

منصات رقمية لنشـر وإتاحـة المعرفة وتعزيز ثقافة 

القـراءة في المجتمعات، وّقع المركز اتفاقية شـراكة مع 

جامعـة الفجيرة وجمعية الفجيرة الخيرية بهدف إنشـاء 

"مكتبـة الفجيرة الرقمية". 

465
ألف شخص

عدد المستفيدين من خدمات 
"مركز المعرفة الرقمي" 

في 2021

بالمعرفة  االهتمام 
لتنمية المجتمعات

وفي سـياق تنمية الدور المعرفـي والثقافي للغة العربية، 

تابعت مؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم للمعرفة 

المنضوية تحت مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم 

العالمية في العام 2021 مشـروع المعرفة العربي ضمن 

إطار الشـراكة االسـتراتيجية مع برنامج االأمم المتحدة 

نمائـي)UNDP(، الـذي يجمع تحت مظلته عدداً من  االإ

المبادرات التي تشـترك في رؤيتها حول دور المعرفة في 

تحقيـق التنمية المسـتدامة للمنطقة العربية.

وتمّكـن المشـروع الذي يسـعى إلى تعزيـز مجتمعات 

وسياسـات قائمـة علـى المعرفة كوسـائل تحويلية 

لتحقيـق التنميـة المسـتدامة مـن إعادة بناء هيكل مؤشـر 

المعرفـة العالمـي، وإعـداد تقرير مؤشـر المعرفة 

ـُر  العالمـي، وتطويـر بوابـة المعرفة للجميع. ويُعّد مؤشِّ

المعرفـة العالمـي إضافـًة مهّمًة للرصيـد المعرفي 

ـرات التنَمويـة، لما يوّفره  العالمـي المتعّلـق ببنـاء المؤشِّ

مـن بيانـاٍت متنوعة وموثـوٍق بها تسـاعد البلداَن وصّناع 

القـرار فيهـا على فهم التحـّوالت والتحّديـات الحقيقّية 

وسـُبل مواجهتها.

وجاءت المراجعة الشـاملة لمؤشـر المعرفة العالمي في 

العـام 2021 نتيجـة للتغّيرات الكبيرة في طبيعة 

البيانـات المتوفرة ووجـود تحديثات في قواعد البيانات 

الدولية، وتّوقف إصدار العديد من المؤشـرات الدولية 

واسـتبدالها بمتغّيرات جديدة، وتغّير المشـهد المعرفي 

بعـد أزمة وباء "كوفيد-19".

واسـتقطب مؤشـر المعرفة العالمي 154 دولة وبزيادة 

16 دولـة عن العـام الماضي، وبلغ عدد المتغّيرات 155 

متغيـراً، تضمّنت بنـاء وتطوير نحو 75 متغّيراً جديداً. 

وتـم إطاق الهيكل الجديـد بالتعاون مع خبراء عالميين 

وصناع القرار وشـباب مـن المنطقة العربية بمقر االأمم 

المتحدة في "إكسـبو 2020 دبي" بحضور 3,000 

شخص من 92 دولة. 

154 
دولة 

ضمن مؤشر المعرفة العالمي 
التابع لمشروع المعرفة العربي 

في 2021
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العرب�ية.. لغة المعرفة

كذلك، وتحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 

للمعرفة، واصلت مبادرة "بالعربي" السنوية تعزيز ثقافة 

التواصل باللغة العربية عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

وحّث الشباب العرب على استخدام لغتهم االأم كلغة 

كتابة وحوار يومية. ونجحت المبادرة في استقطاب أكثر 

من 710 آالف مشارك، حيث شهدت فعالياتها تفاعاً 

واسعاً من مختلف فئات الجمهور عبر العديد من الدول.

 واحتفاء باللغة العربية وبقدرتها على استيعاب كل أنواع 

المعارف، أطلقت المبادرة حملة رقمية تحت شعار 

"العربية.. لغة المعرفة"، بالتزامن مع االحتفال باليوم 

دته االأمم المتحدة في  العالمي للغة العربية الذي حدَّ

18 ديسمبر 2021، وشارك فيها نحو 700 ألف شخص 

من مختلف أنحاء العالم. 

وبالتعاون مع 24 خبيراً ومتخصصاً، نفّذت المبادرة 9 

حلقات نقاشية إلكترونية حول موضوعات ومحاور متنوعة 

القت إقباالً كبيراً من المسجلين الذين بلغ عددهم 

27,790 شخصاً من دول عدة. وفي العام 2021، 

شاركت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في 

معرضي أبوظبي الدولي للكتاب والشارقة الدولي للكتاب 

بجملة من الفعاليات والمبادرات، شملت مبادرة "استراحة 

معرفة" المستمرة منذ سنوات والتي تطوف أرجاًء متعددة 

مارات والدول العربية. واستقطبت المبادرة  من دولة االإ

5,000 شخص، وحظيت بمشاركة واسعة من الكتاب 

والمثقفين والشخصيات المؤثرة محلياً وعربياً، استعرضوا 

180 كتاباً في 540 ساعة نقاش، كما شهدت عقد 

لقاءات وأنشطة بلغ عددها 206.

في سياق متصل، عرضت مؤسسة محمد بن راشد آل 

مكتوم للمعرفة على شاشاتها الضخمة ضمن فعاليات 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب جلسات "حوارات 

المعرفة" التي نظمتها بالتعاون مع برنامج االأمم المتحدة 

نمائي )UNDP(، واستضافت عدداً من الخبراء  االإ

والمتحدثين العالميين المؤثرين. وشارك 12,497 شخصاً 

من 60 دولة في 14 جلسة من "حوارات المعرفة"، 

تحدث فيها 28 خبيراً، ومن بين الجلسات الحوارية: 

"اللقاحات بين الحقائق والخرافات"، و "رحلة حول 

العالم بين صفحات الكتب"، و"القراءة في ظل الجائحة 

بين المكتبات الرقمية والمكتبات الفعلية".

12,497 
شخصًا

تابعوا جلسات "حوارات 
المعرفة" في 2021

منـذ إطاقها عام 2016، أتاحت "منحة 

أوكسـفورد - الشـيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم" المقدمة من قبل مؤسسـة محمد بن 

راشـد آل مكتوم للمعرفة الفرصة لعدد من 

الطاب العرب السـتكمال دراسـاتهم العليا في 

جامعة أوكسـفورد البريطانية العريقة، 

وتحقيـق أحامهم في االلتحاق بواحدة من 

أهـم الجامعات فـي العالم ليكونوا علماء 

الغـد، ويخدموا وطنهم العربي من خال 

مسـاهماتهم في مختلف التجارب واالأبحاث 

العليمـة التي تعـود بالفائدة على مجتمعاتهم.

الطالـب السـوري كريـم المهاينـي، أحد الطلبة المتفوقين ممن تلقوا هذه المنحة االسـتثنائية، حيث 

يصف تجربته بالقول: "طورت خال دراسـتي في جامعة أوكسـفورد معرفتي العلمية في مجال علم 

الصيدلـة، كمـا تعرفـت على االأمراض والعاجات الدوائية وخصائص االأدوية للمسـاعدة على إيجاد 

نت صداقات مع أشـخاص من جميع  دمان. أما على الصعيد الشـخصي، كوَّ عاجات الضطرابات االإ

داريـة والقيادية". وأضاف متحدثاً عن حياته  أنحـاء العالـم، وعملـُت على تعزيز مهاراتي االجتماعية واالإ

في أكسـفورد خال فترة الدراسـة: "لقد اسـتمتعُت بكل ثانية من وقتي هناك، حتى إنني تطوعت بعد 

انتشـار جائحة كوفيد-19 لمسـاعدة كبار السـن في أنحاء المنطقة التي أقطن فيها، ما جعلني أشـعر 

بالرضـا عـن كوني جزءاً مـن الحل، وإن كان على نطاق صغير".

كذلك، أعرب كريم عن امتنانه الشـديد للفرصة التي وفرتها له مؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم 

للمعرفـة، قائـاً: "بفضلهـا، التحقـُت بأفضل جامعة في العالم، وتغلبـُت على العديد من العوائق التي 

اعترضـت مسـار حياتـي، وهـا هو حلمي اليوم يتحول إلى حقيقـة بتخرجي بامتياز كأول باحث في هذه 

المنحة من جامعة أكسـفورد". وأضاف: "لقد تعلمت الكثير، وسـأعمل بجدٍّ لتسـخير ما تعلمته لردَّ 

الجميل للمجتمع وتقديم الدعم لاأشـخاص االأقل حظاً، كما سأسـتفيد من هذه الفرصة االسـتثنائية 

لتطوير عاجات لاأمراض المسـتعصية". 

فرصة ذهبية للدراسة في أوكسفورد
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 بيئة تعليمية رقمية مت�كاملة

تشـكل المدرسـة الرقمية التي دشنتها مؤسسة مبادرات 

محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية في العام 2020 

للتصـدي لتحديات جائحة كوفيد-19 التي أثرت سـلباً 

علـى المنظومة التعليمية، أول مدرسـة رقمية متكاملة، 

تّوفـر التعليـم عن بعـد بطريقة ذكية ومرنة في مناهج 

علميـة عصرية مسـتندة إلى أحدث التقنيات والذكاء 

االصطناعـي، للطـاب في أي مكان في العالم، مع 

التركيـز على الفئات المجتمعية االأكثر هشاشـة والاجئين 

فـي المجتمعات العربية والعالم. 

وتقوم المدرسـة الرقمية، التي تسـتهدف أكثر من مليون 

طالب في السـنوات الخمس االأولى بواقع 20 ألف 

طالب في السـنة االأولى، بتوفير مواد دراسـية رقمية 

توائـم المناهج العربية والعالميـة، وتتيح فرصة للتفاعل 

مـع عدد من المعلميـن المرخصين وزمائهم عبر صفوف 

دراسـية افتراضية، كما تقدم آلية تقييم ذكية تسـاعد 

الطاب على التعلم الذاتي واكتسـاب المعارف 

والمهارات والحصول على شـهادات معتمدة عبر التنسـيق 

مع هيئـات تعليمية ومنظمات دولية.

في العام 2021، أطلقت المدرسـة الرقمية المرحلة 

ماراتي االأردني لاجئين  التجريبيـة االأولى فـي المخيم االإ

السـوريين بمنطقـة مريجيب الفهود في االأردن الختبار 

المحتـوى التعليمي والنظام التشـغيلي الرقمي المعتمد 

لمدة 60 سـاعة بواقع سـاعتين يومياً، شارك فيها 60 

طالباً من الصفين الخامس والسـادس االبتدائي، تم 

تقسـيمهم إلى مجموعتين تحت إشـراف 4 مشرفين، 

وتجهيـز قاعـات التعلم فـي المخيم بـ 60 جهاز كمبيوتر 

أو أجهـزة لوحية للطلبـة، إضافة إلى تزويدهم بالمحتوى 

نترنت. كما أنشـأت  الرقمي وتوفير خدمة االتصال باالإ

المدرسـة الرقميـة أول مركـز تعليمي تابع لها في المخيم 

بهدف تأسـيس بيئة تعليميـة رقمية متكاملة، وتوفير 

نترنت لـ 1,000  التكنولوجيـا واالأجهـزة المتقدمة واالإ

طالـب، إضافـة إلى تدريب 200 معلم على أفضل 

السـبل السـتخدام نظام المدرسة الرقمية وتعريف 

الطلبـة به والتفاعل معهم.

وفي سـياق متصل، اسـتفاد 50 مدرساً من برنامج تدريب 

المعلميـن في محافظـة االأقصر بمصر، و50 معلماً آخراً 

فـي برنامج تدريبي مماثـل في موريتانيا، ضمن برامج 

عداد كادر تدريسـي مؤهل لوضع  المدرسـة الرقمية الإ

الخطـط التعليمية الرقمية وفهم آليات عمل المدرسـة، 

تـم وضعه مع جامعة واليـة أريزونا باللغات العربية 

سـبانية والفرنسـية، لتدريب 1,500 معلم بواقع  واالإ

500 سنوياً.

كما تمّكنت المدرسـة الرقمية من بناء شـراكات دولية عبر 

"تحالف مسـتقبل التعلم الرقمي"، الذي يضم حالياً أكثر 

من 30 عضواً من المؤسسـات والمنظمات الدولية 

وشـركات التكنولوجيا وتقنيات التعليـم العالمية، للتركيز 

علـى أهميـة مسـتقبل التعليم الرقمي في العالم. ويضم 

المجلس االستشـاري في تشـكيله الحالي 11 عضواً من 

كاديمييـن والجهات التعليمية  أبـرز التربويين واالأ

نسـانية، يعملون على دعم االتجاهات  والمؤسسـات االإ

والممارسـات الجديدة في التعليم الرقمي، وإطاق 

المشـاريع التجريبية والمبـادرات التي تحقق نقلة نوعية 

وتمثـل فرصـاً فعلية لتلبية االحتياجـات التعليمية الرقمية 

والعالم. المنطقة  لدول 

تمكين المواهب اإلبداعية

وفي إطار تشـجيع وتمكين المواهب الشـابة، يهدف 

برنامـج دبي الدولي للكتابة، التابع لمؤسسـة محمد بن 

راشـد آل مكتوم للمعرفة، إلى إثراء الحركة الفكرية 

مارات والعالم كافة عن طريق دعم  واالأدبيـة في دولـة االإ

المؤلفين في شـتى مجاالت المعرفة من العلوم 

والبحوث إلى االأدب والرواية والشـعر، وصقل ملكاتهم 

بداعيـة وقدراتهم االأدبية والبحثية. االإ

وتضّمـن البرنامـج في العام 2021 أربع فئات هي: 

الكتابـة، وتبادل الكتَّاب، ومسـابقة قصتي، والترجمة. 

وقـام بتنفيـذ عدة فعاليات بما في ذلك عقد ورشـتي 

كتابـة عن رواية الخيـال العلمي وقصص الخيال العلمي 

لاأطفال، شـارك فيهما 19 شخصاً.

منح دراسية لقادة المستقبل

ضمن مساعيها لتخريج طاب متميزين وقادة عالميين 

مؤثرين وقادرين على إنتاج ونشر المعرفة، ابتعثت منحة 

محمد بن راشد - جامعة أكسفورد، التي تقدمها مؤسسة 

محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ستة طلبة في 

العام 2021 لدراسة تخصصات متنّوعة في واحدة من 

أعرق الجامعات في العالم.

وكانت "منحة محمد بن راشد" الدراسية في جامعة 

أكسفورد قد أُطلقت في العام 2015 بالتعاون بين 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وجامعة 

أكسفورد، من خال إبرام شراكة دائمة بين الطرفين تهدف 

كمال  مارات والعالم العربي الإ إلى دعم الطلبة في دولة االإ

مسيرتهم التعليمية في أحد أعرق الجامعات، ولتمكين 

طاب الدراسات العليا العرب من االلتحاق بجامعة 

مصنَّفة ضمن أفضل ثاث جامعات في العالم.

وتُسـهم هذه المنحة المقّدمة من مؤسسـة محمد بن 

راشـد آل مكتوم للمعرفة فـي بناء مجتمعات معرفية 

في الوطن العربي تقوم على كفاءات مسـلحة بأحدث 

والمعارف.  العلوم 

19 
شخصًا

عدد المشاركين في "برنامج دبي 
الدولي للكتابة" في 2021

تقري�ر األعمال 2021  مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية محور نشر التعليم والمعرفة



79 78

منارة ثقافية ومعرفية 

تسـعى مؤسسـة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، تحت 

مظلة مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم 

العالميـة، إلى لعب دورهـا الحيوي كمعلم معرفي يُعّزز 

مارات كوجهـة ثقافية في المنطقة،  مكانـة دبي ودولة االإ

حيـث تواصـل المكتبة تجهيـز مقتنياتها من الكتب االأدبية 

والفكرية والعلمية السـتفادة االأدبـاء والباحثين والمفكرين 

ومحبـي القراءة من جميع أنحـاء العالم. تتألف المكتبة 

تتألف من 9 طوابق، وُشـيِّدت على مسـاحة تُغطي أكثر 

مـن نصـف مليون قدم مربـع، بكلفة تقارب مليار درهم. 

وسـتضم المكتبة 1.5 مليون عنوان ورقي وسـمعي 

نجليزية  ومرئـي، من بينهـا نحو 160 ألف عنوان باالإ

و120 ألـف عنـوان بالعربية في مختلف المجاالت، 

ضافـة إلـى 1,500 مادة من الكتب والمخطوطات  باالإ

والخرائـط واالأطالس والدوريات وأدوات الكتابة النادرة 

تعود للقرن التاسـع إلى القرن التاسـع عشر، و60 

مخطوطـة دينية وعلمية وأدبية تشـمل المصاحف من 

القرن الثالث عشـر إلى القرن التاسـع عشر.

معارف الغد لألطفال

استمرت منصة مدرسة، المنصة التعليمية الرقمية 

المتاحة مجاناً للطلبة العرب أينما كانوا، في إثراء محتواها 

التعليمي المتميز باللغة العربية في كافة مواد العلوم 

والرياضيات بما في ذلك الفيزياء والكيمياء واالأحياء إلى 

جانب توفير منهاج كامل للغة العربية، من خال 

ذة بشكل  مة ومنفَّ 6,800 درس تعليمي بالفيديو، مصمَّ

احترافي مميز، مع مراعاة الدقة العلمية المزّودة بالرسوم 

الغرافيكية والتوضيحية المناسبة. استفاد منها 2.9 مليون 

طالب وطالبة. كما جذب المحتوى التعليمي لقناة منصة 

مدرسة على موقع "يوتيوب" 58 مليون مشاهدة.

مارات تبتكر 2021"، أعلنت منصة  وضمن فعاليات "االإ

مدرسة عن إطاق سلسلة "علوم المستقبل لاأطفال" 

لوضع معارف الغد في متناول الطلبة بطريقة مبتكرة 

وشّيقة تُنّمي فضولهم العلمي وتُشّجعهم على البحث 

وتُثري المحتوى الرقمي العربي بمضمون علمي ومعرفي 

حديث وموثوق. وتقدم سلسلة "علوم المستقبل 

لاأطفال" موضوعات متنوعة ضمن أقسام رئيسة هي 

لكترونية  مستقبل تكنولوجيا المعلومات، والتطبيقات االإ

الحديثة، وطب المستقبل، والطيران والفضاء، والعمارة 

لكترونيات  الحديثة، والمواد في عالمنا، وتطبيقات االإ

الضوئية الحديثة، والطاقة، والبيئة من حولنا. 

وحظيت السلسلة التي تتبع االأسلوب التفاعلي والوسائط 

المتعددة لتقديم محتوى شّيق عبر تقنيات الرسوم 

والتحريك وابتكار شخصيات قريبة للاأطفال، بنحو 215 

ألف مشترك و2.5 مليون مشاهدة من 10 دول رئيسية 

مارات، والسعودية، ومصر، والجزائر، وعمان،  شملت االإ

والعراق، والمغرب واالأردن، ولبنان، وفلسطين.

من خال اتفاقية تعاون بين مبادرات محمد بن راشد آل 

عام في العام  مكتوم العالمية ومؤسسة دبي لاإ

2021، عرضت قناة سما دبي دروس اللغة العربية 

التعليمية التابعة لـمنصة مدرسة على شكل محتوى 

قصصي لثاثة أيام أسبوعياً ضمن برنامج مسبار المعرفة 

الذي استقطب 100 ألف مشاهدة تلفزيونية. وسعى 

بداع من خال المبادرات  البرنامج إلى دعم وتشجيع االإ

والبرامج الفّعالة للنهوض باللغة العربية.

2.9 
مليون شخص

إجمالي عدد المستفيدين من 
منصة مدرسة
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3,621 شخصًا
عدد رواد األعمال اإلماراتي�ين 

 المستفيدين من خدمات مؤسسة
محمد بن راشد لتنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في 2021

1.7 مليون شخص
عدد المسجلين في مبادرة "مليون 

مبرمج أوزبكي" حتى 2021

228 ترشيحًا
ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية للمياه في دورتها الثالثة

337

2.9

مليون درهم
حجم اإلنفاق

 على مبادرات ابت�كار المستقبل

والريادة في 2021

مليون شخص
عدد المستفيدين

 من مبادرات ابت�كار المستقبل

والريادة في 2021

يعكس محور ابت�كار المستقبل والريادة رؤية مؤسسة 
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الساعية إلى 

ترسيخ األسبقية واالبت�كار في ثقافة ريادة األعمال، وخلق 
مسارات تنموية جديدة ضمن رؤية ت�كرس القيمة المضافة 
للعلوم والت�كنولوجيا المتقدمة واالقتصاد الجديد في بناء 

مجتمعات الرفاه والرتكيز على االست�ثمار األمثل في الشباب 
من خالل تسليحهم بأدوات المستقبل.

 ابت�كار
المستقبل والريادة
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كأحد محاور عملها الرئيسـية، يجّسـد محور ابتكار 

المسـتقبل والريادة جوهر أهداف مؤسسـة مبادرات 

محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية، السـاعية إلى 

ترسـيخ االأسـبقية واالبتكار في ثقافة ريادة االأعمال، وخلق 

مسـارات تنموية جديدة ضمن رؤية تكرس القيمة 

المضافـة للعلـوم والتكنولوجيا المتقدمة واالقتصاد 

الجديـد في بناء مجتمعات الرفاه والتركيز على االسـتثمار 

االأمثل في الشـباب من خال تسـليحهم بأدوات 

المسـتقبل، وذلك عبر العديد من المشـاريع والبرامج 

ع التوجه نحو اقتصاد المعرفة،  والمبـادرات التي تسـرِّ

مـارات والمنطقة بأفكار مبتكرة  ورفد سـوق العمل في االإ

ومواهـب خاقة، على نحو يسـهم في تحديث المنظومة 

االقتصاديـة ويعمـل على خلق قطاعات عمل جديدة، 

ومجاالت اسـتثمارية نوعية، ذات آفاق تطورية.

ويتـم تحت هـذا المحور، تخصيص العديد من 

مارات من أصحاب  المبادرات لدعم الشـباب في االإ

المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة، من خال تزويدهم 

بالوسـائل واالآليات الازمة لانطاق في مسـيرتهم كرواد 

أعمـال، عبر توفيـر بيئات حاضنة تقدم لهم خدمات 

تمويلية واستشـارية وفنية.

وقدمت المؤسسـات والمبادرات المنضوية تحت هذا 

كاديمية  المحـور في العـام 2021 العديد من البرامج االأ

والورش التدريبية، إضافة إلى المبادرات التنافسـية 

التنموية مثل جائزة محمد بن راشـد آل مكتوم 

للأعمال، لتكريم الشـركات الناجحة في تأسـيس معايير 

مارات ودول  جديـدة فـي تميز االأعمال، في دولة االإ

مجلـس التعاون` الخليجي.

ولدعم ثقافة ريادة االأعمال لدى الشـباب، أطلقت 

مؤسسـة محمد بن راشـد لتنمية المشاريع الصغيرة 

والمتوسـطة، تحت مظلة مؤسسـة مبادرات محمد بن 

راشـد آل مكتوم العالمية، في العام 2021 منصة 

"دبي نكسـت" التي فتحت المجال أمام الشـباب من 

مختلف الجنسـيات في الدولة لعرض أفكار مشـاريعهم 

بهـدف الحصول علـى التمويل المجتمعي الازم 

لتنفيذهـا، حيـث تعكس هذه المنصة مكانة دبي 

كحاضنة رئيسـية فـي المنطقة والعالم لرواد االأعمال 

بداع.  الشـباب، أصحاب الطموح واالإ

ولتفعيـل دور الشـباب والمبتكرين والمخترعين في 

المسـاهمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم 

واالرتقـاء بجودة الحيـاة في المجتمعات االأقل حظاً، 

وخاصة في مواجهة مشـكلة شـح المياه، تقدم جائزة 

محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية للمياه، ضمن 

محـور ابتكار المسـتقبل والريادة، الدعم الفني والمادي 

للباحثيـن في الحلـول والتقنيات الجديدة والمبتكرة في 

مجـاالت إنتاج وتوزيع وتنقية المياه باسـتخدام الطاقة 

المتجـددة. وقد اسـتحدثت الجائزة ضمن فئات جوائزها 

في دورتها الثالثة، التي سـيتم تسـليمها في العام 

2022، فئـة جديدة هـي "جائزة الحلول المبتكرة 

لاأزمات" التي تُكرّم االبتكارات والمشـاريع ذات 

االسـتجابة السـريعة، والقادرة على تقديم المساعدات 

في غضون 48 سـاعة للمجتمعات المتضررة من 

الكوارث واالأزمات. 

كذلـك، اختتمت مبادرة مليون مبرمج عربي التي تشـرف 

عليها مؤسسـة دبي للمسـتقبل أعمالها في أبريل 

2021، بعـد أن نجحـت في تدريب أكثر من مليون 

شـاب وشـابة في 80 دولة. وفتحت المجال في 

أغسـطس 2021 أمام خريجي المبادرة للتقدم 

والمشـاركة في "تحدي مليون مبرمج عربي"، حيث 

تتنافس المشـاريع المنبثقـة عن المبادرة للفوز بجائزة 

المليون دوالر، إضافة إلى جوائز أخرى، حيث سـيتم 

عـان عن الفائزين في العام 2022.  االإ

كما تّم خال العام 2021 اسـتكمال االأعمال التشـغيلية 

الازمـة لمتحف المسـتقبل االأيقونة المعرفية الجديدة 

في دبي، الذي يشـكل أكبر منصة من نوعها السـتعراض 

نجـازات العلمية والتقنية واالبتكارات المسـتقبلية،  االإ

حيث تم تدشـين المتحف في 22 فبراير 2022.

 وبلغ إجمالي إنفاق مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد 

آل مكتـوم العالمية ضمن محور ابتكار المسـتقبل 

والريـادة خـال العام 2021 ما يقارب 337 مليون 

درهم، اسـتفاد منها نحو 2.9 مليون شـخص.

337 
مليون درهم
نفاق على مبادرات  حجم الإ

 ابتكار المستقبل والريادة 
في 2021

 تعزي�ز ثقافة االبت�كار وتسريع التوّجه
نحو اقتصاد المعرفة

2.9 
مليون شخص

عدد المستفيدين من مبادرات 
 ابتكار المستقبل والريادة

في 2021
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أيقونة معرفية وأعجوبة معمارية

شهد العام 2021 استكمال االأعمال التشغيلية لمتحف 

المستقبل في دبي، ليتم افتتاحه في 22 فبراير 2022، في 

احتفالية ضخمة شكلت حدثاً استثنائياً جذب أنظار الجمهور 

والمتابعين للنقل الحي والمباشر من كافة أنحاء العالم، من 

خال عروض ضوئية مبهرة على واجهة المتحف أظهرت 

إبداع التصميم الهندسي للمبنى، المصنَّف ضمن أجمل 

مباني العالم، والذي يشكل تجسيداً الأروع ما أنتجه العقل 

البشري في العمارة وترجمًة لابتكار العلمي والتقني في أكثر 

صوره إدهاشاً. 

ويشّكل متحف المستقبل أكبر مختبر من نوعه لاأفكار 

بداعية، وحاضنة للعقول والعلماء  والمقترحات التقنية االإ

والباحثين والمفكرين والمبتكرين والمخترعين من مختلف 

أنحاء العالم، ومنصة الإطاق المبادرات والمشاريع النوعية 

التي تسعى إلى إحداث تطور نوعي في مختلف مناحي 

العمل والحياة. 

وإلى جانب إحداث حراك علمي وإبداعي إقليمي، سوف 

يساهم متحف المستقبل في مد جسور تعاون وتبادل 

معرفي مع نخبة من المؤسسات العلمية البارزة وبناء شبكة 

من الشراكات مع عدد من المراكز البحثية والفكرية في 

قة حول التغيرات  العالم والعمل على خلق نقاشات معمَّ

واالتجاهات المستقبلية، في مختلف القطاعات التنموية 

نسانية، إلى جانب  واالقتصادية والعلمية والمجتمعية واالإ

تصميم حلول مستدامة للمشاكل الراهنة.

هندسياً، يعّد متحف المستقبل أعجوبة معمارية، حيث 

يوصف بأنه المبنى االأكثر انسيابية في العالم بسبب عدم 

وجود أعمدة داخله. هيكل المبنى الخارجي مصمم على 

شكل عين كداللة رمزية على المعرفة التي يسعى إلى 

استشرافها في المستقبل. وتتألف واجهة المتحف من 

1,024 قطعة خارجية تم إنتاجها باستخدام أذرع آلية 

مؤتمتة في سابقة في المنطقة. 

إلى ذلك، تم تزيين واجهة متحف بثاثة اقتباسات لصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باللغة العربية، 

ليكون المتحف المبنى االأول من نوعه الذي يتم تزيينه 

بالكامل بكتابة بالخط العربي في توليفة معمارية جمالية 

تضيف قيمة استثنائية للصرح االأيقوني. وتلخص االقتباسات 

الثاث فلسفه سموه ورؤيته للدور المتوقع من المتحف في 

نسانية  المساهمة في صناعة المستقبل، بما يثري التجربة االإ

ويدفعها إلى آفاق ال نهاية لها من االبتكار والتطوير.

 1,024
قطعة خارجية

تزين واجهة متحف المستقبل

متحف المستقبل رسالة أمل.. وأداة تغي�ير.. ومنصة 
علمية عالمية.. وآلية مؤسسية مت�كاملة الستشراف 

مستقبل أفضل لنا جميعًا

محمد بن راشد آل مكتوم
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 بناء مهارات نوعية
في البرمجة

بعد ثاث سـنوات من انطاقها، أعلنت مبادرة مليون 

مبرمج عربي ضمن مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل 

مكتـوم العالمية اختتـام أعمالها كأكبر مبادرة تدريبية من 

نوعها نجحت في تدريب أكثر من مليون شـاب وشـابة من 

80 بلـداً على لغـات البرمجة، لبناء وصقل مهارات 

الشـباب العربي في لغـة البرمجة، وتزويدهم بالخبرة 

الازمـة التـي تتيح لهم فـرص العمل في قطاع التقنيات 

المتقدمة، بحيث يكونون جزءاً من سـوق االقتصاد الرقمي 

الذي سـيقود المستقبل.

وعلى مدار ثاث سـنوات، شـارك منتسبو مبادرة مليون 

 مبرمج عربي في نحو 5 مايين سـاعة دراسـة وعمل،

و76 ألف ورشـة تدريبية، وأنجزوا 100 ألف مشـروع 

تخـرج ناجـح. وإضافة إلى تقديم 1,000 منحة في 

دورات البرمجـة المتقدمـة "نانو ديجري" للمتدربين 

المتميزيـن، دعمت المبـادرة جميع الراغبين بتعلُّم 

البرمجـة عبر منصتها وبمشـاركة أكثر من 3,600 مدرِّب 

معتمد من مختلف أنحاء العالم، سـاعدوا المشـتركين في 

رشـادات  الجوانب التقنية وقدموا لهم الدعم الفني واالإ

لتحويـل أفكارهم إلى مشـاريع عملية وحقيقية.

وأتاحـت المبـادرة الفرصـة لمنتسـبيها لتعلُّم العديد من 

مهـارات البرمجـة وتطبيقها في مجـاالت تطوير المواقع 

لكترونيـة وتطبيقـات االأجهـزة المحمولة، إضافة إلى  االإ

العديـد مـن القطاعات التكنولوجيـة الحديثة االأخرى، 

مثـل البلوكتشـين والـذكاء االصطناعي والبيانات 

والحوسـبة السحابية.

ولم تكتف المبادرة بتدريب الشـباب العربي، إذ كان من 

ضمـن مخرجاتها إطـاق مبادرة "مليون مبرمج أوزبكي" في 

العام 2019 لمدة ثاث سـنوات، كجزء من الشـراكة 

مارات وجمهورية أوزبكسـتان،  االسـتراتيجية بين دولة االإ

حيـث توفر المبادرة للشـباب االأوزبكي برامج تدريبية 

وشـهادات معتمدة في مجاالت البرمجة، كي يسـاهموا في 

قيـادة التحول الرقمي فـي دولتهم في مختلف القطاعات. 

وبلـغ عـدد المسـتفيدين منها حتى العام 2021 أكثر من 

1.7 مليون شخص. 

في السـياق ذاته، أُطلقت مبادرة "مليون مبرمج أردني" 

في العام 2019 لمدة ثاث سـنوات في إطار الشـراكة 

مارات والمملكة االأردنية  االسـتراتيجية بين دولة االإ

الهاشـمية في مجـال التحديث الحكومي، عبر توفير 

التدريب الازم للشـباب االأردنـي وتمكينهم من مواكبة 

التطور المتسـارع في علوم الحاسـوب وبرمجياته، وبناء 

قاعـدة من المواهـب والخبرات المعرفية في مجال 

التكنولوجيـا المتقدمة. واسـتفاد من المبادرة في االأردن 

حتى العام 2021 ما يقارب 62 ألف شـخص. 

 دعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة

كجزء من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية، وضمن محور ابتكار المستقبل والريادة، تعمل 

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة على تعزيز روح االبتكار والقيادة في جميع 

قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تحرص على 

ماراتي في كل الخطوات  توفير الدعم الازم للشباب االإ

الخاصة بتأسيس أعمالهم بدءاً من التخطيط للموارد 

المالية، وتبسيط االإجراءات الرسمية وتقديم التسهيات 

الازمة حتى اكتمال المشروع وإطاقه. وفي العام 

ماراتيين المستفيدين من  2021، بلغ عدد رواد االأعمال االإ

خدمات المؤسسة 3,621 شخصاً، ليصل بذلك إجمالي 

عدد المستفيدين منذ تدشين المؤسسة في العام 2002 

إلى 45,819 من رواد االأعمال. 

وتقدم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة خدمات التمويل للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة ضمن مجموعة من الحوافز والتسهيات، وقد 

بلغ عدد المؤسسات والمشاريع المستفيدة منها 2,031 

شركة ناشئة في العام 2021، ليصبح إجمالي عدد 

الشركات المدعومة منذ انطاق المؤسسة 11,296 شركة، 

وتجاوز إجمالي حجم الدعم 214 مليون درهم.

كذلك، قدمت المؤسسة ضمن برامجها التنموية والداعمة 

خدمات التدريب وبرامج الدبلوم من خال "أكاديمية دبي 

لريادة االأعمال"، وقد استفاد منها 5,776 شخصاً من رواد 

االأعمال وأصحاب المشاريع. كما وفرت خدمات استشارية 

وإدارية متعددة بهدف دعم رواد االأعمال واختبار 

منتجاتهم في بيئة االأعمال الحقيقية، عبر منحهم فرصة 

التعامل المباشر مع العماء الكتساب مهارات التسويق 

والتفاوض من خال مبادرات تسويقية وتجارية، منها 

اتفاقية التعاون مع القرية العالمية، والتي أتاحت الفرصة 

وعلى مدى 16 عاماً، الأصحاب المشاريع الناشئة لتسويق 

منتجاتهم وعرضها في السوق المحلي.

3,621 
شخصًا

ماراتيين  عدد رواد الأعمال الإ
المستفيدين من خدمات مؤسسة 
محمد بن راشد لتنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في 2021

 1.7
مليون شخص
عدد المسجلين في مبادرة 

 "مليون مبرمج أوزبكي"
حتى 2021

 تحدي مليون
مبرمج عربي

في أغسـطس 2021، دعت مبادرة مليون مبرمج عربي 

خريجيها للمشـاركة فـي "تحدي مليون مبرمج عربي"، 

الـذي يتيح لهم فرصـة التنافس والفوز بجوائز تتجاوز 

قيمتها مليون دوالر. واسـتقبل التحدي المشـاركات عبر 

لكتروني حتى 30 أكتوبر، مشـترطاً بأن تكون  موقعـه االإ

المشـاريع المتقدمة جاهزة للتنفيذ واالسـتخدام 

بشكل عملي.

وسـيتم اختيار 20 مشـروعاً للتأهل إلى المرحلة النهائية 

للتنافـس على الجائـزة االأولى بقيمة مليون دوالر، إضافة 

إلى 50 ألف دوالر الأفضل خمسـة مشـاريع، كما سيتم 

منـح 25 ألـف دوالر الأفضل أربعة مدربين تقديراً 

لجهودهم في المبادرة، وسـيعلن عن الفائزين في 

العام 2022.
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حاضنات أعمال جديدة

بداع واالبتكار" التابع لمؤسسة  يحتضن "مركز حمدان لاإ

محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

المشاريع الناشئة، ويعمل على تأسيس شراكات مع عدد من 

الجهات الراعية لابتكار الإطاق حاضنات أعمال متخصصة 

لرواد االأعمال، إضافة إلى عقد شراكات مع الكليات 

والجامعات لدعم الطلبة من أصحاب االأفكار المتميزة من 

خال تأسيس حاضنات أعمال ضمن المؤسسات االأكاديمية 

لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم التجارية خال فترة 

دراستهم، حيث يتيح انضمام الطلبة إلى حاضنة االأعمال 

فرصة لتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة، وتعزيز 

بداعي. قدراتهم على التخطيط والتفكير االإ

وتم ترخيص أربع حاضنات أعمال جديدة في العام 

2021 ليصبح بذلك إجمالي عدد الحاضنات المرخصة من 

المؤسسة 15 حاضنة أعمال.

بداع واالبتكار" هذا العام في  ونجح "مركز حمدان لاإ

احتضان 83 مشروعاً من قطاعات مختلفة، أبرزها قطاع 

تكنولوجيا المعلومات، والروبوتات، واالأمن السيبراني، 

والتصميم والتسويق، ليكون عدد المستفيدين من خدماته 

منذ انطاقه 690 رائد أعمال. 

كذلك، أعلن المركز في العام 2021 عن العديد من 

نجازات والمبادرات، منها انضمام جامعة بيتس بياني  االإ

– دبي إلى قائمة حاضنات االأعمال المعتمدة في المناطق 

الحرة، والتعاون مع الشركاء االستراتيجيين لتقديم خدمات 

واستشارات قانونية في مجال الملكية الفكرية الأعضاء 

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، وتمويل ما يزيد على 60 مشروعاً من 

المشاريع المحتضنة من المستثمرين والشركاء االستراتيجيين 

لحاضنات االأعمال بقيمة تزيد على 4 مايين درهم.

 83
مشروعًا

استفاد من خدمات "مركز 
بداع والبتكار"  حمدان لالإ

في 2021

"دبي نكست".. دعم مجتمعي للشباب

وفي إطار هدفها الرئيس المتمثِّل في تشجيع رواد 

االأعمال الشباب على إطاق أعمالهم الخاصة، أطلقت 

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة في مايو 2021 مبادرة "دبي نكست"، أول 

منصة رقمية حكومية رسمية للتمويل الجماعي قائمة 

على الدعم المجتمعي للشباب وأصحاب االأفكار المبدعة 

والطموحة من مختلف الجنسيات. وتتيح المنصة دعم 

وتمويل االأفكار والمشاريع، حيث يقوم االأفراد والشركات 

الناشئة في دبي بإنشاء حمات تمويلية يطلبون عبرها 

التمويل المجتمعي لتحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى 

واقع، وذلك بدعم مباشر من المساهمين في المجتمع 

من أفراد وشركات خاصة وجهات حكومية. 

وقد شهدت منصة " دبي نكست" تسجيل 1,391 حملة، 

وبلغ مجموع المبالغ التي قدمها الممولون عبر المنصة 

ما يقارب 300 ألف درهم، بمشاركة 310 جهات داعمة. 

وتضمنت المشاريع المقدمة أفكاراً مبتكرة في قطاعات 

متنوعة؛ مثل قطاع االأعمال، والغذاء، والتكنولوجيا، 

والتعليم، والفنون، والصحة.

ولتوفير دعم متكامل، قدم "صندوق محمد بن راشد 

لدعم مشاريع الشباب" التمويل لعدد من المشاريع 

المبتكرة المعروضة في المنصة، والتي تنطوي على 

إمكانات مستقبلية واعدة.

وبلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة 

المستفيدة من الدعم المالي من الصندوق 394 شركة 

في العام 2021، ما يجعل إجمالي عدد المشاريع 

المستفيدة منذ تأسيس الصندوق 934 مشروعاً، 

وبمبلغ يتجاوز 188 مليون درهم.

 1,391
حملة تمويلية

أنشئت على منصة "دبي 
 نكست" للتمويل الجماعي 

في 2021

394 
شركة

حصلت على الدعم المالي من 
"صندوق محمد بن راشد لدعم 

مشاريع الشباب" في 2021
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 برامج تدري�بية لتمكين رواد األعمال

علـى صعيـد آخر، تقدم "أكاديمية دبي لريادة 

االأعمال"، الذراع التعليمية لمؤسسـة محمد بن راشـد 

لتنمية المشـاريع الصغيرة والمتوسطة، برامج 

تدريبية ومبادرات متنوعة لدعم الشـركات الناشـئة 

ضمن المؤسسـة، من ضمنها مبادرة "مضياف" التي 

تقدم التدريب العملي لمنتسـبي كلية دبي للسـياحة 

بهدف نشـر ثقافة ريادة االأعمال في مجال السـياحة 

وتشـجيعهم على تأسـيس مشاريع وطنية في هذا 

القطاع الذي بات يشـكل رافداً حيوياً في المنظومة 

مارات. االإ االقتصادية لدولة 

كاديمية أيضاً  إلـى جانب مبـادرة "مضياف"، قدمت االأ

فـي العام 2021 برنامج الدبلـوم المهني المعتمد في 

ريـادة االأعمال الزراعيـة، وهو برنامج متخصص يهدف 

إلـى بناء قـدرات رواد االأعمال وتمكينهم للبدء 

بمشـاريعهم في مجال الزراعة. كما قدمت مبادرة 

"فخر" بالتعاون مع شـرطة دبي، وذلك لتدريب 

موظفي الشـرطة وتشـجيعهم على تأسيس وبدء 

مشـاريع مسـتقبلية. وبالتعاون مع وزارة التربية 

كاديمية تدريباً لطلبة المدارس  والتعليـم، قدمـت االأ

حول كيفية تأسـيس المشـاريع والتسجيل على منصة 

"دبي نكسـت" للترويـج لها والحصول على التمويل 

المادي الازم. 

كاديمية من   وعبر مبادرة "االستشـارات" تمكنت االأ

تأهيل أكثر من 20 شـخصاً من الخريجين من خال 

تقديم استشـارات لهم وإدراجهم ضمن قائمة 

المسـتفيدين من خدمات مؤسسـة محمد بن راشد 

لتنمية المشـاريع الصغيرة والمتوسطة.

واسـتفاد 5,776 شخصاً من البرامج والمبادرات 

التدريبيـة المتنوعة التـي قدمتها "أكاديمية دبي لريادة 

االأعمـال" فـي العام 2021، ليصل إجمالي عدد رواد 

االأعمال الذين اسـتفادوا منها 39,171 شخصاً.

 5,776
شخصًا

استفادوا من برامج ومبادرات 
"أكاديمية دبي لريادة الأعمال" 

في 2021

المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه 
وتنفيذه.. المستقبل ال ينتظر.. المستقبل يمكن 

تصميمه وبناؤه اليوم

محمد بن راشد آل مكتوم
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حلول مستدامة ألزمة المياه

ضمن مساعيها للبحث عن تقنيات مبتكرة وحلول رائدة 

الأزمة المياه العالمية، تُشّجع جائزة محمد بن راشد آل 

مكتوم العالمية للمياه، التي تنظمها مؤسسة سقيا 

مارات تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد  الإ

آل مكتوم العالمية، المنظمات والشركات الرائدة والمراكز 

البحثية والمعاهد والشباب والمبتكرين حول العالم على 

يجاد حلول مستدامة ومبتكرة تتصدى لمشكلة  التنافس الإ

شح المياه في العالم، خاصة في المجتمعات االأكثر 

تعرضاً للكوارث، أو تواجه مشكات بيئية كالتلوث أو تلك 

مكانات. التي تعاني نقصاً في الموارد واالإ

ومنذ إطاقها في العام 2016، دعمت جائزة محمد بن 

راشد آل مكتوم العالمية للمياه وقيمتها مليون دوالر، 

أعمال البحث والتطوير في التقنيات الجديدة والمبتكرة من 

أجل إنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه 

باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف المساعدة في التوصل 

إلى حلول للتحديات التي تواجهها المجتمعات الفقيرة 

والمنكوبة حول العالم.

وشهدت الدورة الثالثة من الجائزة العالمية التي سيتم 

تقديمها للفائزين في العام 2022 استحداث فئة جديدة 

مخصصة لحاالت الطوارئ، حيث تُكرّم "جائزة الحلول 

المبتكرة لاأزمات" االبتكارات التي تقدم المساعدات في 

غضون 48 ساعة للمجتمعات المتضررة من االأزمات 

المعلنة عالمياً بهدف إنقاذ االأرواح في االأزمات والكوارث 

الطبيعية. كما تلقت الجائزة، التي يتم عقدها كل عامين، 

هذا العام 228 ترشيحاً لمشاريع تعرض حلوالً مستدامة 

مجدية من حيث التكلفة وتعمل بالطاقة المتجددة، بحيث 

تلبي احتياجات المجتمعات النامية غير القادرة على 

الحصول على االحتياجات االأساسية، مثل مياه 

الشرب النظيفة.

وخال الدورتين االأولى والثانية، كرّمت جائزة محمد بن 

راشد آل مكتوم العالمية للمياه 20 فائزاً من االأفراد 

والمؤسسات الرائدة ومراكز البحوث عبر ثاث فئات رئيسية، 

تقديراً لنماذجهم المبتكرة الهادفة إلى إنتاج المياه النظيفة 

باستخدام الطاقة الشمسية. 

ت�كريم مجتمع األعمال الخليجي 

تسـعى جائزة محمد بن راشـد آل مكتوم للأعمال، 

ضمن مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم 

العالميـة، إلى تكريم الشـركات المتمّيزة والناجحة في 

مارات ودول مجلـس التعاون الخليجي التي  دولـة االإ

تُسـاهم في تحقيق التنمية االقتصادية المسـتدامة في 

دولها. وتهدف الجائزة السـنوية، التي تحظى بدعم 

"برنامج محمد بن راشـد لاأعمال"، إلى غرس ثقافة 

العمل المؤسسـي في قطاع االأعمال، وتطوير أدوات 

وآليـات لضمان تطبيق أفضل الممارسـات التجارية، بما 

يسـهم في تعزيز تنافسـية بيئة االأعمال في المنطقة.

وشهد العام 2021 توزيع جوائز الدورة الـ 11 من جائزة 

محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، التي تنظمها غرفة 

دبي، والدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 

البتكار االأعمال، والدورة االأولى من جائزة محمد بن راشد 

آل مكتوم للتميز في خدمة المتعاملين، وذلك خال 

الحفل الذي أقيم في مركز دبي للمعارض في "إكسبو 

2020 دبي".

وكرّمـت الجائـزة في دورتها الحادية عشـرة التي أُقيمت في 

"إكسـبو 2020 دبي" خال شـهر ديسمبر وحضرها 421 

ماراتي والخليجي 33  عضـواً من المجتمـع االقتصادي االإ

شـركة فائزة من مختلـف القطاعات التجارية والصناعية 

مـارات ودول مجلس التعاون الخليجي. فـي دولة االإ

ومنذ إطاق الجائزة في العام 2005، اسـتفاد أكثر من 

1,800 شـركة ومؤسسـة من الجائزة وبرامجها، وتم 

نجازاتها المتمّيزة في  تكريـم أكثر من 181 مؤسسـة الإ

السابقة. الدورات 

33 
شركة

 نالت جائزة محمد بن راشد
آل مكتوم لالأعمال في 2021

228 
ترشيحًا

 ضمن جائزة محمد بن راشد
 آل مكتوم العالمية للمياه

في دورتها الثالثة
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عملت الزوجة واالأم إيمان وجدي سليم، 

البالغة من العمر 35 عاماً، في مجال اللغات 

والترجمة لفترة طويلة، قبل أن تكتشف بعد 

والدة طفلها الثاني أن لديها هدفاً أسمى في 

الحياة توّد تحقيقه. وبمشاركة زوجها ودعمه 

لها، خرجت الشابة المصرية بفكرة تطوير 

منّصة "عالفّرازة" المختصة باختيار وتجهيز 

وتغليف وتوضيب الفاكهة والخضروات لتكون 

في متناول المستهلك بجودة عالية وبأسعار 

تنافسية. وبعد تخطيها عتبة الـ 150 منتجاً، 

بدأت المنصة بتوفير اللحوم واالأجبان من 

الشركات الناشئة.وفي العام 2019، طورت 

إيمان فكرتها إلى تطبيق إلكتروني يضم نساء مصريات راغبات في العمل من منازلهن في مجال الطبخ 

ضافة إلى عدد من أصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة المتخصصة  وتجهيز الطعام بمختلف أنواعه، باالإ

 بإعداد االأطعمة والمزارعين المحليين الذين يسعون إلى إيصال منتجاتهم إلى أكبر شريحة ممكنة

من المستهلكين.

 ، ويدعم تطبيق "عالفّرازة"، وهي مفردة باللهجة المصرية تشير إلى اختيار شيء بعينه بحرص وتأنٍّ

ر لهن فرصة الحصول على عمل ووسيلة دخل مناسبة تعينهن على  النساء المصريات بشكل خاص، ويوفِّ

تأمين حياة كريمة لهن والأسرهن، كما يقدم لهن التدريب الازم على تحضير أفضل المنتجات المنزلية 

لكتروني. وتسويقها وبيعها لجميع العماء في مصر من خال التطبيق االإ

لكن فكرة إيمان هذه لم تتبلور وتصبح واقعاً، إالّ بعد أن تعرفت على مبادرة مليون مبرمج عربي التي 

تعمل على بناء وصقل مهارات وخبرات الشباب العربي في لغة البرمجة من خال دورات تدريبية 

نترنت، تتيح لهم الحصول على فرص عمل جديدة في مجال التقنيات الرقمية، كما  تفاعلية عبر االإ

تساعدهم في تطوير مشاريعهم الخاصة التي تعتمد على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.

اختارت إيمان االلتحاق بمسار تحليل البيانات المتوفر من خال مبادرة مليون مبرمج عربي، لتتعلم 

أساسيات التعامل مع البيانات وتحليلها وكيفية تحويلها إلى أفكار مثمرة. وشكلت هذه المهارات خطوة 

نجاز والنمو الذي حققته بفضل المبادرة. رئيسية أدت إلى نجاح تطبيق "عالفّرازة"، وهي اليوم فخورة باالإ

حول نجاح مشروعها تقول إيمان وبريق النجاح يشع من عينها: "لقد ساعد تطبيق "عالفّرازة" في تغيير 

حياة 800 امرأة مصرية ونحن مستمرون في تطوير مشروعنا. نَِعد جميع النساء المصريات بأننا 

سنوسع مجال عمل التطبيق لنصل إليهن أينما كنَّ ونساعدهن لنحقق النمو معاً كفريق واحد". 

شغف ال محدود"عالفّرازة".. من أجل نساء مصر

تخرج الشـاب سيدابوس خودويكولوف بنجاح 

بعد اسـتكماله متطلبات الدراسة والتدريب 

ضمـن مبـادرة "مليون مبرمج أوزبكي" التابعة 

لـمبادرة مليـون مبرمج عربي، والتي انطلقت 

في أوزبكسـتان من خال شـراكة استراتيجية بين 

مـارات والحكومة االأوزبكية، لتمكين  دولة االإ

الشـباب االأوزبكي من تعلم لغة المسـتقبل، 

بمـا يدعم جهود أوزبكسـتان لتحقيق جاهزيتها 

للمستقبل. الرقمية 

لدى التحاقه بالمبادرة، اكتشـف سيدابوس، 

الشـاب ابن الـ 25 ربيعاً، شـغفه الامحدود 

بتكنولوجيـا المعلومـات والبرمجة، واثقاً بأن هذا المجال سيرسـم مسـار حياتـه ومهنته، متطلعاً إلى أن 

يسـاهم مـع أقرانـه في تطويـر مجتمعهم من خال توظيف التكنولوجيـا الحديثة والبرمجيات والطاقات 

يجاد حلول مبتكرة للتحديات في أوزبكسـتان.  بداعيـة التـي يمتلكونها الإ االإ

كذلك، تعرّف سـيدابوس على العديد من الشـباب االآخرين ممن لديهم االهتمامات ذاتها، ونسـج 

صداقات متينة مع أشـخاص يتقاسـمون معه الشـغف نفسـه بتكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

عـن تجربتـه، يتحـدث سـيدابوس بالقول: "إنني ممتن جداً لمبادرة مليون مبرمـج أوزبكي والقّيمين عليها، 

حيث منحتني دفعة قوية في االتجاه الصحيح. وأنا اليوم ال أسـتطيع أن أتخّيل نفسـي أعمل في مجال 

آخـر غير مجال البرمجة".

ال يـزال سـيدابوس منخرطـاً فـي مبادرة "مليون مبرمج أوزبكي" بعد تخرجـه، حيث يقوم حالياً بتقديم 

 الدعم الازم لمنتسـبيها الجدد وتشـجيعهم على الدراسـة واالجتهاد، كي يكونوا جزءاً من صناع

وطنهم.  مستقبل 



2,692 شخصًا
عدد المشاركين في برامج التعليم 

التنفيذي الخاصة بكلية محمد بن راشد 
آل مكتوم لإلدارة الحكومية

في 2021

32,400 شخص
عدد المستفيدين من مبادرات وفعاليات 
مركز محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل 

الحضاري في 2021

1,364 شخصًا
حضروا تدري�بات أكاديميات ريال مدريد 

الرياضية في 2021

88.7

2.1

مليون درهم
حجم اإلنفاق

 على مبادرات تمكني المجتمعات

في 2021

مليون شخص
عدد المستفيدين

 من مبادرات تمكني المجتمعات

في 2021

 تمكين
المجتمعات

تسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية من خالل محور تمكني المجتمعات إلى إعداد 
 وت�أهيل قادة المستقبل، وترسيخ ثقافة األمل، وتعزي�ز

 قيم التسامح والتعايش والحوار، واالحتفاء بالمنجز
الرياضي واالست�ثمار في المواهب الرياضية، إلى جانب 

إبراز رسالة المؤسسات اإلعالمية ودورها في دعم الحراك 
التنموي والمجتمعي.
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يحتل محور تمكين المجتمعات مكانة رئيسية ضمن محاور 

عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية، وذلك من خال العديد من البرامج والمشاريع 

والمبادرات المستدامة التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة 

صناعة االأمل وتكريس الوعي المجتمعي بأهمية دور 

يجابي البّناء، وتعزيز  االأفراد والمؤسسات في التغيير االإ

قيم التسامح والتعايش والحوار الحضاري، واحترام 

ثنية والدينية. التعددية الثقافية واالإ

كما تسعى العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات 

ضمن هذا المحور على تمكين مختلف الفئات المجتمعية، 

نتاجية الُمعّطلة  خاصة الشباب والنساء وتأهيل القوى االإ

في العالم العربي، واالحتفاء بالمنجز الرياضي العربي 

والعالمي واالستثمار في المواهب الرياضية، إلى جانب 

عامية ودورها في دعم الحراك  إبراز رسالة المؤسسات االإ

التنموي والمجتمعي، عاوة على إعداد وتأهيل كوادر 

قيادية تلعب دوراً جوهرياً في وضع وتصميم الخطط 

والسياسات وتطوير منظومات العمل ضمن مختلف 

دارية والتنظيمية. هياكلها االإ

وفي العام 2021، واصلت مؤسسة مبادرات محمد بن 

راشد آل مكتوم العالمية تنفيذ برامجها المستدامة، 

وضاعفت من وتيرة تنفيذ أعمالها. وقد أسهمت المشاريع 

والمبادرات التي أُطلقت هذا العام في دعم جهود التعافي 

من تداعيات "أزمة كوفيد-19"، عبر آليات واكبت مختلف 

المستجدات وساهمت في توسيع قاعدة المستفيدين. 

عداد  ضمن هذا السياق، احتفل مركز محمد بن راشد لإ

القادة في العام 2021 بتخريج الدفعة الرابعة من 

"برنامج القيادات المؤثرة"، التي ضمت 28 منتسباً من 

المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك تخريج الدفعة 

االأولى من برنامج "قيادات دبي"، التي استفاد منها 45 

منتسباً من الكفاءات الحكومية. 

دارة الحكومية تقديم  وواصلت كلية محمد بن راشد للإ

برامج الماجستير التابعة لبرامج حكومة المستقبل، 

لدعم التطور المهني للموظفين في مختلف القطاعات، 

وبلغ عدد الخريجين في العام 2021 من برامج حكومة 

المستقبل 132 شخصاً. وقدمت الكلية 9 منح دراسية 

للمتميزين ضمن هذه البرامج، تم تخصيص منحتين 

منها للموظفين المنتسبين من أصحاب الهمم. كما 

تابعت الكلية تقديم برامج االنتساب المفتوح الُمكّثفة، 

الهادفة إلى تزويد المنتسبين بالمعرفة والمهارات 

الضرورية في مجاالت السياسات والقيادة والتفاوض 

دارة، حيث شارك في هذه البرامج 837 موظفاً. واالإ

 واستغلت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية تخفيف القيود المفروضة حول العالم للحد 

من انتشار فيروس كورونا المستجد لتكثيف وتفعيل 

مشاريعها ومبادراتها تحت محور تمكين المجتمعات في 

مجاالت عّدة، حيث نجحت في العام 2021، في 

تفعيل برنامج اتفاقية الشراكة التي عقدتها في العام 

2019 مع مؤسسة ريـال مدريد، لتأسيس وإدارة 

أكاديميات ريال مدريد الرياضية العشرة لكرة القدم 

في أربع دول. 

ومع استئناف الفعاليات الرياضية وعودة الحياة للتعافي 

من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، شهدت فعاليات 

الدورة السادسة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي 

السنوي حضور 500 شخصية تمثل نخبة من أهم صّناع 

القرار في رياضة كرة القدم، من بينهم العبون دوليون 

ونجوم عالميون، باالإضافة إلى مدربين متميزين وقيادات 

االتحادات واالأندية الدولية، بغرض تبادل الخبرات 

والتجارب االحترافية، والنقاش حول سبل تطوير القطاع 

الرياضي، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وشهد العام 2021 الدورة العشرين من جائزة الصحافة 

عاميين  العربية، التي تهدف إلى تكريم الصحفيين واالإ

مارات والعالم العربي، وتشجيعهم  المتميزين في دولة االإ

على تقديم منتج إعامي متميز. 

وبلغ إجمالي إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل 

مكتوم العالمية ضمن محور تمكين المجتمعات خال 

العام 2021 نحو 88.7 مليون درهم، استفاد منها أكثر 

من 2.1 مليون شخص.

88.7 
مليون درهم
نفاق على مبادرات  حجم الإ

تمكين المجتمعات في 2021

مبادرات مستدامة لصناعة القادة وتمكين 
المواهب وترسيخ ثقافة التغي�ير اإليجابي

2.1 
مليون شخص

عدد المستفيدين من مبادرات 
تمكين المجتمعات في 2021

تقري�ر األعمال 2021  مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تمكين المجتمعات



101

إعداد قيادات المستقبل

عداد القادة إلى تسليح  يسـعى مركز محمد بن راشـد لإ

ماراتيـة بالمعارف والمهارات القيادية،  الكـوادر الوطنية االإ

مـن خال برامج تدريبية نوعية، تُسـهم في تأهيلهم 

وإعدادهـم وتزويدهـم بالمهارات الازمة التي تمكنهم 

مـن التعامل مـع التحديات والمتغّيرات بمرونة وذكاء، 

مظهرين سـرعة وكفاءة وحزم في اتخاذ القرارات الحيوية. 

وشـهد العام 2021، تخريج 28 منتسـباً من مؤسسات 

حكوميـة وخاصة من "برنامـج القيادات المؤثرة" في دفعته 

الرابعـة، بعـد أن أنجـزوا متطلبات البرنامج على مدى عام 

كامل. وطرح خريجو البرنامج عبر مشـروع تصميم 

مارات أفكاراً إبداعية  الخمسـين عامـاً المقبلة لدولة االإ

ومقترحـات لمبادرات مبتكرة تشـمل 14 قطاعاً حكومياً 

حيويـاً في الدولـة، أبرزها التعليم، والصحة، واالأمن 

والسـامة، والتطوير الحكومي، ومسـتقبل االقتصاد 

 والحكومـة، والبنية التحتيـة، والتنمية المجتمعية،

والبيئـة، وذلك في إطار تحقيق مسـتهدفات "مئوية 

مارات 2071". االإ

 ويحاكـي "برنامج القيادات المؤثرة"، الذي أعده

عداد القادة بالشـراكة مع عدد  مركز محمد بن راشـد لإ

مـن أبرز الجامعات العالمية المرموقة مثل "يو سـي 

بيركلـي" االأمريكيـة وكلية "إمبريال كوليدج لندن" 

داري )IMD( السويسـري،  والمعهد الدولي للتطوير االإ

في مسـاقاته المتقدمة أحـدث التوجهات العالمية في 

تخصـص تأهيل وإعداد قيـادات متميزة. ويضم البرنامج 

في تصميمه الجديد مسـاقات رئيسـية وأنشطة 

افتراضيـة، تـم تطويرها كي تتواءم مع التغييرات 

والتحديـات التـي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، وبما 

يترجم أهدافه السـاعية إلى تمكين قيادات إماراتية شـابة 

وواعية مسـّلحة بأدوات المستقبل.

وشـهد العام 2021 أيضاً تخريج الدفعة االأولى من 

برنامج "قيادات دبي" التي ضمت 45 منتسـباً من 

الكفاءات الحكومية ممن رشـحهم مدراء العموم في 

دوائر دبي ليكونوا مسـاعدين ونواباً لهم لضمان وجود 

قيـادات مؤهلة قادرة علـى الدفع بالحراك التنموي قدماً.

وخاض المنتسـبون تدريبات نظرية وعملية خال سـتة 

عداد المكّثف، رّكزت على تزويدهم بأطر  شـهور من االإ

العمل واالأدوات والمهارات الازمة لاسـتعداد للمتغيرات 

والشـروط المسـتقبلية التي أفرزتها جائحة "كوفيد-19"، 

حيث شـملت هذه التدريبـات القيادة الرقمية والقيادة 

المنهجيـة والقدرة علـى التعامل مع االأزمات والتحّلي 

بالمرونـة التي تتيح مزيـداً من التوافق مع المعايير 

الجديدة في شـتى القطاعات المؤسسـية، وتعزز آليات 

استشـراف حلول مسـتقبلية لمختلف التحديات. 

45
شخصًا

عدد الخريجين من برنامج 
"قيادات دبي" التابع لمركز 

عداد القادة  محمد بن راشد لإ
في 2021

نتطلع إلى صناعة قيادات تستطيع مواكبة عالم يتغير 
باستمرار.. وصناعة الفرق باستمرار.. وترسيخ موقع 

اإلمارات العالمي في كافة المجاالت

محمد بن راشد آل مكتوم
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برامج تدري�بية لتعزي�ز األداء الحكومي

دارة الحكومية أول مؤسسة  تعتبر كلية محمد بن راشد للإ

دارة الحكومية والسياسات  أكاديمية بحثية متخصصة في االإ

العامة على مستوى العالم العربي، تسعى إلى دعم 

مارات والمنطقة.  مسيرة التميز الحكومي في دولة االإ

وترتبط الكلية بعاقات وثيقة مع المؤسسات االأكاديمية 

التعليمية التي تُعنى بمجال صناعة السياسات العامة، 

ضمن شراكة استراتيجية، تهدف إلى تبادل الخبرات 

ضافة إلى دعم  والطاب وخلق فرص لمنح دراسية، باالإ

البحث المشترك وإقامة المؤتمرات المتخصصة وتحفيز 

داري بمنظور عالمي واسع النطاق. بيئات التعليم االإ

وتقّدم الكلية برامج أكاديمية بارزة تشمل برامج الماجستير 

التابعة لبرامج حكومة المستقبل، بما في ذلك ماجستير 

دارة العامة وغيرها. السياسات العامة وماجستير االإ

وفي العام 2021، بلغ عدد الخريجين من برامج 

الماجستير 132 موظفاً. كما قدمت الكلية في العام نفسه 

9 منح دراسية للمتميزين ضمن برامج الماجستير بقيمة 

صت منحتان منها  إجمالية بلغت 1.2 مليون درهم، ُخصِّ

للموظفين المنتسبين من أصحاب الهمم لتعزيز االأداء 

مارات ودعم التطور المهني  الحكومي في دولة االإ

للموظفين في مختلف القطاعات. 

دارة الحكومية في العام  وواصلت كلية محمد بن راشد للإ

2021 تقديم برامج االنتساب المفتوح الُمكّثفة، التي 

شارك فيها 837 موظفاً. وتهدف هذه البرامج إلى تزويد 

المنتسبين بالمعرفة والمهارات الضرورية في مجاالت 

دارة وتدريب المسؤولين  السياسات والقيادة والتفاوض واالإ

وإطاعهم على أحدث سبل المعرفة الضرورية لتحقيق 

التمّيز الفردي المؤسسي. 

إلى ذلك التحق 1,413 موظفاً ببرامج التعليم التنفيذي 

الخاصة التي تّم تصميمها خصيصاً لتتناسب مع احتياجات 

كل مؤسسة، وهي برامج تسعى إلى مساعدة المؤسسات 

المختلفة من خال تقديم حلول متكاملة تدعم بناء 

دارية. القدرات وسّد الثغرات االإ

 وضمن برامجها التعليمية، أشرفت كلية محمد بن راشد 

دارة الحكومية في العام 2021 على عدد من الدراسات  للإ

واالأبحاث بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية مرموقة، 

تناولت موضوعات اقتصادية حيوية متنّوعة، بما في ذلك 

دراسة حول مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

مارات، ودراسة مؤشر التنّوع االقتصادي العالمي  دولة االإ

في الشرق االأوسط، ومستقبل االقتصاد الرقمي والذكاء 

مارات. االصطناعي في دولة االإ

واستجابًة للمستجدات التي شهدها العالم ولضرورة توّفر 

منصات تعليمية ذكية تضمن استمرار العملية التدريبية 

خال الظروف الطارئة، قّدمت كلية محمد بن راشد 

دارة الحكومية في العام 2021 عشرة برامج تدريبية  للإ

مبتكرة غنية بالمحتوى العلمي والتدريبي الحديث، وذلك 

من خال منصة التعليم التنفيذي الذكية التي طورتها 

وفق أحدث التقنيات المعتمدة في أنظمة التدريب الذكي، 

لُتشّكل في مجملها باقة تدريبية متكاملة يمكن للجهات 

المستهدفة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. 

واستفاد 445 موظفاً باالنتساب إلى هذه البرامج، حيث 

شملت برنامج القيادة االستراتيجية في عصر التحديات، 

دارة الحكومية، وإعادة اختراع دور  والوصايا العشر لاإ

الحكومات في أوقات االأزمات، والرشاقة المؤسسية في 

دارة الحكومية.  االإ

واستضافت الكلية في ديسمبر 2021 المؤتمر السنوي 

السابع الأكاديمية االأعمال الدولية فرع الشرق االأوسط 

وشمال أفريقيا، الذي ُعقد تحت شعار "المرونة والرشاقة 

في االأعمال الدولية في منطقة الشرق االأوسط وشمال 

أفريقيا"، حيث سلط المؤتمر، الذي شارك فيه 75 شخصاً 

من 46 دولة، الضوء على الفرص الفريدة التي تقدمها 

منطقة الشرق االأوسط وشمال أفريقيا للشركات 

متعددة الجنسيات.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع حفل توزيع الجوائز الخاصة 

بأوراق العمل البحثية التي أصدرتها االأكاديمية، التي 

دارة الدولية،  تناولت أربعة مسارات محّددة، هي: االإ

وإدارة الموارد البشرية الدولية ورأس المال البشري، 

والعاقات السياسة الدولية والدراسات التاريخية، 

واالستدامة والمسؤولية الدولية. وتناولت خمس ورش عمل 

متخّصصة ضمن فعاليات المؤتمر بالتطوير المهني في 

مناهج البحث، واستعراض دراسات الحالة، واستخدام 

ضافة إلى بحث دور  االأدلة لسياسة االأعمال الدولية، باالإ

االأعمال التجارية الدولية في إدارة االأزمات، وآليات تشجيع 

أبحاث منطقة الشرق االأوسط وشمال أفريقيا في مجال 

دراسات االأعمال الدولية.

وفي إطار فعالياتها في مجال التعليم االأكاديمي والريادة، 

دارة الحكومية خال  استضافت كلية محمد بن راشد للإ

شهر نوفمبر 2021 برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "أصوات 

ناشئة من أجل الصحة العالمية" بهدف بحث القضايا 

قليمية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً  الصحية العالمية واالإ

من مدراء ومسؤولين يمثلون مؤسسات محلية ودولية، إلى 

جانب أعضاء هيئة التدريس في الكلية. وقّدم البرنامج 60 

متخصصاً يُمّثلون ست مناطق لمنظمة الصحة العالمية، 

حيث تم تأهيل المشاركين ليكونوا جزءاً من شبكة 

"االأصوات الناشئة من أجل الصحة العالمية" للتدريب 

المبتكر، التي تضمنت تدريباً افتراضياً للباحثين حول 

السياسات واالأنظمة الصحية، وصّناع القرار، وسواهم من 

المتخصصين في النظام الصحي، ليصبحوا أصواتاً مؤثرة 

في مجال الصحة العالمية.

 وواصلت الكلية تقديم الحلول المعرفية الرقمية المبتكرة 

من خال بوابة المعرفة الحكومية التي أطلقها مركز 

مارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد  االإ

دارة الحكومية في العام 2019، وهي المنصة الرائدة  للإ

رشادية والتقارير المعرفية،  التي تّوفر االأنظمة واالأدلة االإ

وتوثق أفضل الممارسات في العمل الحكومي الصادرة عن 

مارات في  جهات حكومية محلية واتحادية في دولة االإ

داري، واالستراتيجية واالأداء  مجاالت الحوكمة والتنظيم االإ

المؤسسي، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المعرفة وإدارة 

دارة الحكومية. االبتكار، وتتيحها لجميع المهتمين باالإ

12 
ألف شخص

عدد المستفيدين من بوابة 
المعرفة الحكومية في 2021

2,692
شخصًا

عدد المشاركين في برامج 
التعليم التنفيذي الخاصة بكلية 

محمد بن راشد آل مكتوم 
دارة الحكومية لالإ

في 2021
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ت�كريم نجوم كرة القدم

نظم مجلس دبي الرياضي الدورة السادسة عشرة من 

مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مؤسسة مبادرات 

محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي استقطب 

نخبة من نجوم العالم في كرة القدم من صّناع قرار 

والعبين ومدربين وقيادات االتحادات واالأندية الدولية 

الرئيسية، لتبادل الخبرات والتجارب االحترافية ومناقشة 

التحديات التي تواجه اللعبة وسبل مواجهتها وطرق 

ثراء الرياضة على المستوى المحلي  تطوير القطاع الإ

قليمي والعالمي.  واالإ

أقيمت فعاليات هذه الدورة من المؤتمر السنوي في 

ديسمبر 2021، تحت شعار "ملتقى العالم" بحضور 500 

شخص من نجوم كرة القدم والقائمين عليها، ما أعاد ثقة 

العالم في عودة التجمعات والملتقيات الرياضية بعد 

توقف معظمها وتأجيل البطوالت بسبب جائحة "كوفيد-

19". وجمعت إحدى الجلسات الحوارية ضمن المؤتمر 

بين نجمي كرة القدم البارزين كيليان مبابي، مهاجم نادي 

باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، والبولندي روبرت 

ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونيخ االألماني، سّلطا 

خالها الضوء على عدد من قضايا كرة القدم العالمية، 

ومنها بناء الاعب من البداية وصوالً إلى القمة، وبناء 

الفرق الناجحة، وكيفية تعامل الاعبين المحترفين من 

الطراز العالمي االأول مع التحكيم.

وأُقيم الحفل الخاص بتكريم الفائزين في النسخة الثانية 

عشرة من جوائز "دبي غلوب سوكر"، بالتزامن مع انعقاد 

جلسات المؤتمر، وشملت الفئات الفائزة الاعبين والفرق 

والمدربين والمدراء واالأندية ووكاء الاعبين واالأكاديميات 

الكروية، وتابعها نحو مليار مشاهد عبر القنوات 

التلفزيونية العالمية. 

وتم تتويج الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل العب في 

العالم للعام 2021، وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

بفئتي أفضل العب في العالم من اختيار مشجعي "تيك 

توك" و"أحسن هدف" لعام 2021، وهي الجائزة الخاصة 

التي حملت اسم أسطورة كرة القدم العالمية الراحل 

دييغو مارادونا، السفير الشرفي السابق للرياضة في 

مجلس دبي الرياضي.

سبانية أليكسيا بوتياس، العبة فريق برشلونة  وأحرزت االإ

سباني لكرة القدم، جائزة "أفضل العبة في  والمنتخب االإ

سباني للسيدات بجائزة  العالم"، وفاز فريق برشلونة االإ

يطالي بجائزة  "أفضل فريق نسائي"، كما فاز المنتخب االإ

"أفضل منتخب لعام 2021".

يطالي بفئة "أفضل جائزة ابتكار"  وفازت رابطة الدوري االإ

في كرة القدم، بينما فاز نادي "زد" المصري لكرة القدم 

بجائزة "أفضل أكاديمية للشباب" في إفريقيا لعام 

2021، والاعب السعودي مساعد الدوسري بفئة "أفضل 

العب رياضات إلكترونية".

500 
شخص

حضروا مؤتمر دبي الرياضي 
الدولي في 2021

أريد لشعبي أن يتمتع بلياقة بدنية عالية، كبار السن 
وصغار السن على حد سواء.. إذا كانت لياقتك البدنية 

جيدة ست�كون مفيدًا

محمد بن راشد آل مكتوم
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دعم المجتمع الرياضي

كجزء من رسـالتها السـاعية إلى دعم وتأصيل مفهوم 

بداع واالبتكار الرياضي، تحرص مؤسسـة  ثقافة االإ

مبادرات محمد بن راشـد آل مكتوم العالمية على 

تمكيـن المواهب الرياضية الشـابة واالتحادات الدولية 

بداع والتمّيز.  لتحفيزها على االسـتمرار في االإ

وإيماناً من المؤسسة بأهمية دعم الرياضيين والعاملين 

سهام الفاعل في تطوير  في القطاع الرياضي على االإ

الرياضة المحلية والعربية والعالمية، تسعى جائزة محمد 

بداع الرياضي، منذ تأسيسها في  بن راشد آل مكتوم للإ

نجازات من  العام 2008، إلى تكريم جهود صّناع االإ

االأفراد والفرق والمؤسسات الذين أسهموا في إثراء الحركة 

الرياضية، وتشجيع المنافسة النزيهة، والناتج الرياضي 

نساني. بداع االإ الفكري والتقني كقيمة مضافة لاإ

واسـتقطبت الدورة الحادية عشـرة من جائزة محمد بن 

بداع الرياضي، 409 مرشـحين، بزيادة قدرها  راشـد لاإ

14% عن الدورة السـابقة. كما ارتفع عدد المكرمين إلى 

28 فائـزاً، ما يعكـس المكانة الرفيعة للجائزة، وحرص 

المجتمع الرياضي على المشـاركة فيها. 

وتم تتويج عمران خان، رئيس الوزراء السـابق في 

جمهورية باكسـتان، بجائزة "الشـخصية الرياضية 

العالميـة"، وُمنحت جائزة "الشـخصية الرياضية العربية" 

إلى الشـيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة 

القطرية. االأولمبية 

على صعيد الفرق، نال المنتخب الجزائري لكرة القدم جائزة 

"الفريق العربي"، لتتويجه بكأس االأمم االأفريقية عام 

2019 بمصر ومواصلته تحطيم الرقم االأفريقي الأكبر عدد 

مارات  من المباريات من دون هزيمة، في حين فاز منتخب االإ

للقدرة والتحمل بجائزة "الفريق المحلي"، لفوزه بالميدالية 

الذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين لسباقات 

القدرة والتحمل لمسافة 120 كم في إيطاليا.

أمـا علـى صعيد الرياضـة المحلية، فقد انتزع علي أحمد 

مبخـوت جائزة "الرياضي المحلـي" لتحقيقه لقب الهّداف 

مارات برصيد 78 هدفاً والهّداف  التاريخـي لمنتخـب االإ

ماراتي برصيد 175 هدفاً. وفازت  التاريخـي للـدوري االإ

مؤسسـة زايد العليا الأصحاب الهمم بجائزة "المؤسسـة 

المحليـة" لنجاحهـا في تنظيـم بطولة كأس العالم للرماية 

البارالمبية 2021 للمرة الخامسـة على التوالي.

28
شخصًا

حصلوا على جائزة محمد

بداع بن راشد آل مكتوم لالإ

الرياضي في 2021

ولد البطل البارالمبي جراح نصار في مدينة 

الناصرية جنوب العراق، حيث يعيش في كنف 

عائلة بسيطة ذات موارد مالية محدودة. ورغم 

التحديات الجسدية التي يعاني منها، اضطر نّصار 

للعمل بائعاً للخضار من أجل توفير لقمة العيش 

والنفقات الضرورية الأسرته ولعاج ابنه المريض.

وعلى الرغم من المصاعب العديدة التي كان 

يواجهها في رحلة عمله اليومي، التي كانت 

تستنزف ساعات طويلة وجهداً يفوق قدرته على 

التحمل، فإن نّصار لم يستسلم لواقعه، بل عقد 

العزم على مواجهة جميع التحديات بصبر 

شفاق التي كان من  وإصرار وإرادة ال تلين أمام محاوالت بعض الناس للتنمر عليه، رافضاً أيضاً نظرات االإ

حوله يرمونه بها. واظب نصار على ممارسة تمريناته الرياضية في مساحة صغيرة في باحة منزل والده 

المتواضع حيث يعيش، ليصبح اليوم نجماً عالمياً في رمي الجلة وبطاً في وطنه يفخر به الجميع.

حول مفاتيح النجاح والتفوق، يؤكد جراح بالقول: "في داخل كل شخص منا مصدر قوة هائلة، تنبع من 

ثقته بنفسه بالدرجة االأولى، أما الرياضة فهي طريق مثالية لتحقيق الذات، وهي ليست حكراً على فئة 

محدودة من الناس، بل إن كل فرد قادر على ممارستها، والتفوق فيها، وأي شخص يمكن أن يصبح بطاً 

ويتحول إلى قدوة لاآخرين، شريطة أن يتحّلى بالعزيمة واالإصرار، فهما مفتاح النجاح، وعليه أن يجتهد 

ويشتغل على طموحه إلى أن يتحقق هدفه، الذي حتماً سيوصله بعد ذلك إلى أهداف أكبر".

شارك نصار في عدد من أهم المسابقات العالمية، وحاز على العديد من الجوائز والميداليات وشهادات 

التكريم الرفيعة، من أبرزها الميدالية الذهبية في رياضة دفع الثقل للرجال في دورة االألعاب البارالمبية 

الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والميدالية الذهبية في بطولة العالم الألعاب القوى عام 

2017 في لندن، والميدالية الفضية في دورة االألعاب البارالمبية الصيفية 2020 في طوكيو في اليابان. أما 

بداع الرياضي.  نجازات التي حققها فكانت حصوله على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإ أحدث وأهم االإ

نجازات"، حيث اعتاد زيارة دبي  مارات بأنها "ترتبط دائماً بالفرحة والنجاح وتحقيق االإ ويصف نصار عاقته باالإ

بداع  مارة. وعن تكريم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإ للمشاركة بالبطوالت التي تقام على أرض االإ

الرياضي له يقول: "تشرفُت بحصولي على جائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، المبدع االأول، فهي أهم جائزة رياضية في العالم تُمنح لاأبطال المبدعين الذين أتشرّف أن أكون 

واحداً منهم".

من بائع خضار إلى بطل رياضي 

تمكين المجتمعات
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رعاية المواهب الكروية العرب�ية 

 تهدف مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية إلى رعاية وتمكين المواهب الرياضية الشابة في 

الدول العربية لتكون نماذج ملهمة الأقرانها في مختلف 

المجاالت، وصقل قدراتها بالعلم والمعرفة والتدريب 

والمتابعة.

وبعـد تباطؤ وتيرة العمل بشـكل مؤقت جّراء القيود 

العالميـة المفروضة للحّد من انتشـار فيروس كورونا 

المسـتجد، فّعلت مؤسسـة مبادرات محمد بن راشد 

آل مكتـوم العالمية برنامج اتفاقية الشـراكة التي 

عقدتها في العام 2019 مع مؤسسـة ريال مدريد 

لتأسـيس وإدارة 10 أكاديميات غير ربحية لكرة القدم 

في أربع دول تشـمل جمهوريـة مصر العربية، والمملكة 

االأردنيـة الهاشـمية، والمملكة المغربية، وجمهورية 

أوزبكسـتان، تسـتقبل 4,500 من أصحاب المواهب 

الكرويـة مـن فئة الناشـئين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

6 إلـى 17 عامـاً، وتعمل علـى تدريبهم على يد مدربين 

سـباني العريق، ودعم  معتمدين من النادي االإ

موهبتهـم وتشـجيعهم ليصبحوا نماذج ملهمة 

الأقرانهـم. وترّكز أكاديميـات ريال مدريد الرياضية حالياً 

على تحسـين تدريـب المدربين المحليين، ومواصلة 

تقديـم المـواد الرياضية والتعليمية، وزيادة عدد 

كاديمية. المسـتفيدين من برامج ومبادرات االأ

وفي العام 2021، استفاد من مبادرة أكاديميات ريال مدريد 

الرياضية 1,364 متدرباً، منهم 640 متدرباً ناشئاً في االأردن، 

حيث يتم تدريب 240 منهم عبر شراكة مع البطريركية 

الاتينية للقدس والضفة الغربية واالأردن في مدينتي مادبا 

والفحيص، و400 شاب وشابة من الاجئين في مخيمي 

غاثة  البقعة وإربد، من خال شراكة مع وكالة االأمم المتحدة الإ

 .)UNRWA( "وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "أونروا

وفي المغرب، يتابع 624 شخصاً تدريباتهم ضمن برنامج 

االأكاديميات في المدن المغربية طنجة ومراكش وبن 

جرير، بالتعاون مع مؤسسة "بايديا" )PAIDEIA( غير 

الربحية، كما تتلقى 100 موهبة في جمهورية مصر 

العربية التدريب الازم عبر اتفاقية بين أكاديميات ريال 

مدريد الرياضية وأكاديميات "فيم" )FAME( لتطوير 

البرنامج التدريبي الرياضي في مختلف المحافظات 

المصرية. وسيبدأ البرنامج تدريب المواهب الكروية في 

أول مدرستين بمدينتي طشقند وسمرقند في أوزبكستان، 

.)EL GOLAZO( "بالتعاون مع أكاديمية "إل غوالزو

 1,364
شخصًا

حضروا تدريبات أكاديميات 
 ريال مدريد الرياضية

في 2021

المستقبلية للتحديات  حلول استباقية 

استطاع المنتدى الستراتيجي العربي، على مدى أكثر من 

قليمية كمنصة مفتوحة  عقدين، ترسيخ مكانته العالمية واالإ

وخّاقة لتبادل االأفكار والتصورات بين القادة وأقطاب 

السياسة واالقتصاد وُصّناع القرار والمفكرين والباحثين 

واالأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

ويركز المنتدى السـتراتيجي العربي على استشـراف 

المسـتقبل وتحقيق فهم أعمق للقضايا الجيوسياسـية 

واالقتصادية الرئيسـية المؤثرة على مسـتوى العالم 

العربـي والمجتمع الدولي، كما يعمل على اسـتقراء 

االتجاهات والتطـورات واالأحداث العربية والعالمية 

االقتصاديـة والجيوسياسـية، وتعزيز الفهم العميق 

لمسـتقبل العديد من القضايا، بما يسـهم في صياغة 

حلول اسـتباقية الأبرز التحديات المسـتقبلية، وذلك 

بالتعاون مع أبرز الخبراء والباحثين والدارسـين 

المتخصصيـن ونخبة مـن أهم المراكز البحثية في 

العالم، ما يُسـاهم في تمكين القادة من وضع خطط 

اسـتراتيجية لمواجهـة تحديات العصر الملحة. 

وفي العام 2021، تمّكن المنتدى السـتراتيجي العربي 

عامية حول مختلف الموضوعات  من نشـر التحليـات االإ

الجيوسياسـية واالقتصادية على وسائل التواصل 

االجتماعـي، لتعريـف الجماهير في المنطقة والعالم 

بأهـم القضايا الحالية وتعزيز الوعي بالفكر المسـتقبلي 

اسـتعداداً للسـيناريوهات المتوقعة. وحققت منشورات 

المنتدى على وسـائل التواصـل االجتماعي المختلفة أكثر 

من 208 آالف مشـاهدة، واسـتقطبت أكثر من 30 ألف 

متابـع، تعرّفوا مـن خالها على أهم التحديات 

المسـتقبلية وسـبل التعامل معها على أسس علمية 

دقيقة ومتوازنة، في ظل التحوالت السياسـية 

قليمية. واالقتصاديـة على السـاحتين العالمية واالإ

 30 
ألف شخص

عدد متابعي منشورات المنتدى 
الستراتيجي العربي على وسائل 

التواصل الجتماعي في 2021
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ت�آلف الثقافات والشعوب

تأسس مركز محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل 

الحضاري في عام 1998، كمركز ومعلم حيوي نابض 

بالتراث في قلب إمارة دبي، حيث يسهم المركز الرائد في 

تحقيق التآلف بين الشعوب ومّد جسور التفاهم والوئام 

مارات وزّوارها من مختلف الثقافات  بين سكان دولة االإ

والمعتقدات والجنسيات عبر استضافة وتنظيم فعاليات 

ماراتية وتعرّف زوار المركز على  وأنشطة تعكس الثقافة االإ

تاريخ الدولة، كما تطلعهم على نمط حياة المجتمع 

ماراتي. وقد بلغ عدد المستفيدين من فعاليات المركز  االإ

وأنشطته في العام 2021 أكثر من 32,400 شخص. 

وتحت شـعار "أبواٌب مفتوحـة.. عقوٌل متفّتحة"، ينظم 

المركز زيارات وجوالت سـياحية يومية في المناطق 

التراثيـة وعـدد من المعالم الشـهيرة في دبي، مثل حّي 

ماراتية الشـعبية، ومسجد جميرا  الفهيدي واالأسـواق االإ

الـذي يتميز بتصميمـه العمراني الفريد، حيث بلغ عدد 

زوار هذا المسـجد منفرداً خال العام 2021 أكثر من 

15,000 زائر. 

كذلك، ينظم مركز محمد بن راشـد آل مكتوم 

للتواصل الحضاري سـنوياً فعاليات توعوية أساسـية 

لتعزيـز مفهـوم المواطنة العالمية لدى االأفراد 

والمجتمع؛ تشـمل برامج ثقافيـة وترفيهية لطلبة المدارس 

والجامعـات وللمقيميـن الجدد في الدولة كموظفي 

الشـركات والمعلمين من الجنسـيات المختلفة، يتعرفون 

ماراتية،  مـن خالها علـى التقاليد والعادات العربية واالإ

ماراتي  ل اندماجهم في المجتمع االإ االأمر الذي يسـهِّ

ويعزز لديهم الشـعور باالنتمـاء ضمن منظومة قيمية 

تسـتند إلى التعايش والتسـامح وقبول االآخر. 

ومـن الفعاليات المميزة التي شـهدها المركز خال العام 

2021، من أبرزها أداء اسـتعراضي مميز جمع فرقة "ريد 

ماراتية في حّي  سـباركس" االألمانية مـع فرقة "العيالة" االإ

الفهيدي التاريخي، ليشـكل مـع الخلفية الرائعة المطلة 

ماراتية مشـهداً اسـتثنائياً  على خور دبي والبراجيل االإ

يحمل رسـالة إنسـانية عن التآلف واالنسجام الحضاري 

الثقافات والشعوب.  بين 

واسـتقبل مركز محمد بن راشـد آل مكتوم للتواصل 

الحضاري خال شـهر أكتوبر 2021 فعالية مشـتركة بين 

مؤسسـة الجليلة ومؤسسـة أصدقاء مرضى سرطان 

الثدي، في إطار مسـاهمة المركز المجتمعية في نشـر 

الوعي حول الكشـف المبكر عن مرض السـرطان ودعم 

مؤسسـة أصدقاء مرضى سـرطان الثدي في رسالتها 

التوعوية، حيث أتاحت هذه الفعالية للسـيدات 

المشـاركات الفرصـة للتعرف عن قرب على الثقافة 

ماراتية االأصيلـة وتفاصيلها الغنية. االإ

 32,400
شخص

عدد المستفيدين من مبادرات 
وفعاليات مركز محمد بن راشد 
آل مكتوم للتواصل الحضاري 

في 2021

ماراتي يوسف المناعي في بيئة أسرية واجتماعية لم توفر له فرصًة كبيرة للتعامل مع  نشأ الشاب االإ

أشخاص من جنسيات مختلفة. كما أن معظم أصدقائه وزمائه في مراحل حياته المختلفة كانوا من بني 

وطنه، فلم يتسنَّ له التعرف بشكل مباشر على ثقافات الشعوب االأخرى، الذين يصنعون يومياً على 

مارات العديد من قصص التعايش الملهمة، منسجمين فيما بينهم ومع مكّونات الثقافة المحلية  أرض االإ

ماراتية. االإ

 وسنحت الفرصة للمناعي كي يعيش تجربة ثقافية واجتماعية غنية، حين نضم في أبريل 2021 إلى مركز 

محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري كمتطوع خال شهر رمضان المبارك، لتقديم العون في 

نشاطات المركز والجوالت التعريفية خال المآدب الرمضانية.

ماراتية االأصيلة مع الضيوف من  ماراتي أثناء تطوعه على مشاركة ثقافته والعادات االإ حرص الشاب االإ

جميع أنحاء العالم. وشكلت هذه التجربة الرائعة نقطة تحول مضيئة في مسيرته التطوعية، فقرر 

العودة بعد انتهاء شهر رمضان لاستفادة من فرصة تدريبية في المركز، وخال فترة وجيزة، أصبح 

متحدثاً ثقافياً يشارك زوار المركز أفكاره ويتحدث عن إرث أجداده من خال حكايات ملهمة ومهارة تجذب 

متابعيه، لتكون هذه الحكايات جسور محبة تجمع الناس من مختلف االألوان واالأعراق والخلفيات.

وبفضل شغفه بما يقوم به ويقدمه لزوار مركز محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، حظي 

المناعي بشعبية واسعة بين الضيوف وموظفي المركز. 

ومع تطور أدائه، انضم إلى فريق عمل المركز، ليصبح عضواً دائماً، محققاً رغبته في أن يواصل مشاركة 

ماراتية بأسلوبه الخاص والمميز. ثقافته االإ

حكايات ملهمة تبني جسورًا من المحبة

تمكين المجتمعات
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ت�كريم اإلبداعات الصحفية

منذ إنشـائها في العام 1999 سـاهمت جائزة الصحافة 

العربية تحت مظلة مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد 

آل مكتـوم العالميـة، في دعم الصحافة العربية 

بداع، من خال إبراز  وتشـجيع الصحافيين العرب على االإ

الـدور البّناء الذي تلعبـه الصحافة في خدمة قضايا 

عامي،  المجتمـع، واالحتفـاء بالتميز الصحفي واالإ

واالعتراف بإسـهامات الصحافيين في إيصال الصوت 

العربـي إلى العالم وتقديـر منجزهم ومكافأته، وتعريف 

المواطـن العربـي بأعمالهم وإبداعاتهم المهنية.  

في هذا السـياق، شـهد العام 2021 الدورة العشرين من 

جائـزة الصحافـة العربية التي كرّمت الصحفيين 

مارات والمنطقة  المتفوقيـن والمتميزيـن في دولة االإ

العربية، في حفل أقيم في "إكسـبو 2020 دبي" بحضور 

صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

مارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  رئيـس دولـة االإ

ماراتية والعربية وكبار  و600 من رؤساء تحرير الصحف االإ

عامي العربي  ـاب والمفكريـن ورموز العمل االإ الُكتَّ

عامية في المنطقة. وقيادات المؤسسـات االإ

وكرّمـت الجائـزة 15 إعامياً ضمـن فئاتها المختلفة، بما في 

ذلك العمل الصحفي السياسـي، واالقتصادي، والرياضي، 

نسـاني، والصحافة العربية للشـباب،  والثقافي، واالإ

والصحافـة االسـتقصائية، والصحافة الذكية وغيرها من 

المتنّوعة. الفئات 

عامي والكاتب  ومـن أبـرز الفائزين في هذه الدورة، االإ

الصحافـي عمـاد الدين أديب الذي حصل على جائزة 

عامية" تقديراً لجهوده في دعم  "شـخصية العام االإ

عامي  مسـيرة الصحافة المصرية وإثراء المشـهد االإ

له بلقزيز الذي  العربـي، والكاتب والمفكـر الدكتور عبد االإ

حصـد جائزة "العامـود الصحافي"، وهو أحد رموز الكتابة 

الصحافيـة في العالم العربي، وقد نشـر مئات المقاالت 

قليمية، كما صدر له  فـي كبرى الصحـف العربية واالإ

نسانية واالأدب.  عشـرات الكتب في الفلسـفة والعلوم االإ

15
شخصًا 

حصلوا على جائزة الصحافة 
العربية في 2021

نثّمن دور اإلعالم ونريده دائمًا في المقدمة ُيناقش 
وُيحلل وُيطلع الناس على الحقائق.. اإلمارات اليوم 

تسابق الزمن في مضمار التقّدم واإلعالم البد أن يكون 
بنفس السرعة في تطوي�ر قدراته واالرتقاء بأدائه

محمد بن راشد آل مكتوم
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الرعاية الصحية ومكافحة المرضالمساعدات اإلنسانية واإلغاثية

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
نساني في دبي، حيث  نسانية في العام 2003، كمركز عالمي للعمل االإ تأسست المدينة العالمية للخدمات الإ

تحتضن مكاتب تابعة لوكاالت االأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. ويتمثل دور المدينة في تسهيل عمليات 

غاثة  غاثة إقليمياً ودولياً باستخدام قدراتها وإمكاناتها في مجال النقل والخدمات اللوجستية، لتسمح لوكاالت االإ االإ

نسانية لضحايا الكوارث واالأزمات بسرعة وكفاءة، بفضل  غاثية واالإ المحلية والدولية بتوفير المساعدات والمواد االإ

نها من الوصول إلى ثلثي سكان العالم جواً خال ثماني ساعات أو أقل. موقعها االستراتيجي الذي يمكِّ

مؤسسة بنك اإلمارات للطعام
مارات للطعام في يناير 2017، كأول منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية متكاملة في دولة  تم إطاق بنك الإ

مارات الإطعام الطعام. يقوم البنك بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات االأغذية  االإ

ومصانع االأطعمة ومحات السوبرماركت والمزارع وغيرها، وتوزيعها على المحتاجين، من االأفراد واالأسر المتعففة، 

نسانية والخيرية المحلية  مارات وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات والهيئات االإ داخل دولة االإ

قليمية والدولية. واالإ

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية
نسانية في العام 1997 بهدف تحسين نوعية  أنشئت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإ

مارات وفي المجتمعات الهّشة في العالم. وتنفذ المؤسسة مشاريع مجتمعية وتنموية  حياة االأفراد داخل دولة االإ

ضافة إلى مشاريع إنسانية وإغاثية مع إياء اهتمام خاص بالمبادرات التي تُعنى بالصحة والتعليم  مستدامة، باالإ

وتمكين االأسر، إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية في العديد من الدول االأقل حظاً.

مؤسسة سقيا اإلمارات
مارات في العام 2015، لتوفير مياه صالحة للشرب في المجتمعات الفقيرة والمحرومة من  تأسست سقيا الإ

خال العديد من المشاريع التي تشمل حفر االآبار وتوفير المضخات ومعّدات تنقية وتحلية المياه. كما تعمل 

المؤسسة على التصدي لمشكلة شح المياه عبر إجراء الدراسات والبحوث، وكذلك من خال جائزة محمد بن راشد 

آل مكتوم العالمية للمياه التي تكافئ الجهود الفردية والمؤسسية التي تسعى إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة 

لمشكلة المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

مركز محمد بن راشد العالمي الستشارات الوقف والهبة
نسانية، في  أُطلق مركز محمد بن راشد العالمي لستشارات الوقف والهبة، كمؤسسة وقفية استشارية لخدمة االإ

العام 2016 وذلك دعماً لرؤية دبي العالمية لاأوقاف والهبات. ويقدم المركز خدمات استشارية مجانية لاأفراد 

نسانية للشعوب.  والمنظمات المحلية والعالمية لتحفيز االأوقاف والهبات وتمكينها وفق االحتياجات المجتمعية واالإ

ويعمل المركز مع شركائه على توفير بيئة تشريعية واضحة لاأوقاف والهبات، وتحديد االحتياجات الملّحة، وتشجيع 

التمويل الجماعي لمشاريع الوقف والهبات.

مؤسسة نور دبي
ذ المؤسسة  أُطلقت نور دبي في العام 2008 ضمن رؤية تتمثل في إيجاد عالم خاٍل من مسّببات العمى. وتنفِّ

مارات وحول العالم، حيث ترّكز  عاقة البصرية داخل دولة االإ مبادرات وحمات عاجية ووقائية لمكافحة العمى واالإ

في مختلف مشاريعها وبرامجها على المناطق النائية والمجتمعات االأقل حظاً التي تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية 

الخاصة بالرعاية الصحية، خاصة في أفريقيا وآسيا. وتوّفر المؤسسة عيادات متنقلة للعاج، كما تدير برامج للتوعية 

والطب الوقائي وبرامج لتأهيل الكوادر الطبية.

مؤسسة الجليلة لدعم التعليم واألبحاث في المجاالت الطبية
أُنشئت مؤسسة الجليلة في العام 2012 بهدف االرتقاء بجودة الحياة وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية عبر 

مارات في مجال  االستثمار في التعليم والبحث الطبي. كما تعمل المؤسسة على إرساء مكانة عالمية مرموقة لدولة االإ

عداد جيل من المهنيين والخبراء  االبتكار الطبي، عبر تطوير إمكانات العاج والبحث الطبي، وتوفير منح دراسية الإ

في القطاع الطبي في الدولة. 
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مؤسسة دبي العطاء
تعمل دبي العطاء، التي تأسست في العام 2007، على توفير فرص التعليم السليم والنوعي لاأطفال والشباب 

في البلدان النامية من خال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية واالستدامة والقابلية للتوسع. 

ونجحت المؤسسة منذ تأسيسها في إطاق برامج تعليمية استفاد منها نحو 21 مليون مستفيد في أكثر من 60 

بلداً. وتلعب دبي العطاء دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لاأمم 

المتحدة، والمتمثل في ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 

للجميع بحلول العام 2030.

مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم 
تهدف مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، التي تأسست في العام 2016، إلى دعم وتعزيز االستراتيجية الشاملة 

مارات في القطاع الثقافي والمعرفي، بما في ذلك االستراتيجية الوطنية للقراءة، وتكون منارة حضارية  لدولة االإ

وثقافية. وتضم المكتبة، التي تعد واحدة من أكبر المكتبات في العالم العربي، محتوى قرائياً ومعرفياً هو االأوسع 

من نوعه، ورقّياً ورقمياً وصوتياً. وتهدف المكتبة، المشيَّدة على مساحة مليون قدم مربع، إلى القيام بدور فاعل 

في نشر المعرفة من خال مبادرات متعددة، بحيث تستقبل االأدباء والباحثين والمفكرين من كل أنحاء الوطن 

العربي والعالم.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 
أُطِلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في العام 2007، بهدف تمكين الشباب وأجيال المستقبل 

من ابتكار حلول مستدامة لتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي. كما تدعم المؤسسة بناء مجتمعات 

قائمة على المعرفة من خال تمويل المشاريع والمبادرات التي تُعنى بقضايا التنمية والتعليم والبحث والتطوير 

مارات على الخارطة المعرفية في المنطقة من خال  والنشر والترجمة. وتعمل كذلك على تعزيز مكانة دبي ودولة االإ

إطاق جوائز إقليمية وعالمية في مجاالت المعرفة.

قمة المعرفة
تُعقد قمة المعرفة تحت إشراف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وتستقطب القمة السنوية خبراء 

وباحثين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة االأفكار والبرامج التي تدعم المعرفة وسبل نشر الوعي بها 

حول العالم.

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي أُطلقت في العام 2015، إلى تسليط الضوء على أهمية 

نشر المعرفة ونقلها كأساس تطور الدول وتحقيق الرخاء في المجتمعات، وتحفيز المعنيين والعاملين في مجال 

نجازات المعرفية العالمية ذات  بداع في تطوير مسارات نشر المعرفة حول العالم، وتكريم االإ المعرفة على االإ

الفائدة للمجتمعات والشعوب.

نشر التعليم والمعرفة

جائزة محمد بن راشد للغة العرب�ية
أُطلقت جائزة محمد بن راشد للغة العربية في العام 2014، لتسليط الضوء على المبادرات المتميزة في نشر 

المعرفة باللغة العربية، وتشجيع المساهمات االستثنائية في ميدان اللغة العربية، وتكريم جهود العاملين فيها. 

عام والتواصل، والسياسة اللغوية والتخطيط  وتشمل محاور وفئات الجائزة: التعليم، والِتقانة )التكنولوجيا(، واالإ

والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة.

تحدي القراءة العربي
يُعّد تحدي القراءة العربي أكبر مبادرة ثقافية ومعرفية من نوعها لغرس عادة القراءة باللغة العربية لدى النشء. 

أُطلقت المبادرة في العام الدراسي 2016/2015، وشملت في البداية طلبة المدراس في الوطن العربي، من 

الصف االأول وحتى الصف الثاني عشر، قبل أن يتم توسيع نطاقها لتشمل الطلبة العرب والطلبة الناطقين باللغة 

العربية في مختلف أنحاء العالم. ويُقام تحدي القراءة العربي على مدار العام الدراسي ضمن تصفيات مرحلية، 

على مستوى المدارس والدول، قبل تتويج بطل التحدي عربياً.

منصة مدرسة للتعليم العربي اإللكتروني
أُطلقت منصة مدرسة في العام 2018 لتوفير محتوى تعليمي نوعي متاح مجاناً لمايين الطاب العرب في أي 

مكان في العالم. وتهدف المنصة إلى تطوير منظومة التعليم في الوطن العربي، واالرتقاء بالتحصيل العلمي 

للطلبة العرب، وتشجيع التعلم الذاتي من خال توفير أكثر من خمسة آالف درس تعليمي بالفيديو لمواد العلوم 

ضافة إلى ألف درس تعليمي بالفيديو لمنهاج شامل للغة  والرياضيات باالستناد إلى أحدث المناهج العالمية، باالإ

العربية، تم تصميم محتواه للمنصة خصيصاً، وأكثر من 200 قصة مصورة لاأطفال باللغة العربية. وتغطي 

دروس منصة مدرسة المراحل الدراسية من رياض االأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

المدرسة الرقمية
أُطلقت المدرسة الرقمية في نوفمبر 2020، كأول منظومة تعليمية رقمية متكاملة في الوطن العربي، توفر 

التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة، حيث يستطيع الطاب االنضمام إليها أينما كانوا. وتسعى المدرسة الرقمية 

إلى رسم معالم جديدة لمستقبل التعليم العالمي، لمن هم في أمس الحاجة إليه من خال التركيز على الطاب 

في المجتمعات االأقل حظاً وفي مناطق اللجوء، مستهدفًة الوصول إلى مليون طالب خال خمس سنوات.
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متحف المستقبل
يعدُّ متحف المستقبل، الذي تم تطوير مفهومه في العام 2016، أحد أهم أيقونات دبي والعالم المعمارية، 

حيث يشكل مركزاً علمياً ومعرفياً من نوع جديد، ويعتبر أكبر منصة في المنطقة لدراسة المستقبل واستشرافه 

بداعية  قة تسعى إلى حشد العقول والباحثين والعلماء والخبرات والطاقات الفكرية واالإ وتصميمه، ضمن رؤية ُمعمَّ

في المنطقة والعالم، وبناء شبكة من الشراكات مع كبريات المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية في العالم 

قة حول التغيرات واالتجاهات المستقبلية في شتى القطاعات التنموية واالقتصادية  والعمل على خلق نقاشات معمَّ

نسانية. والعلمية والمجتمعية واالإ

مليون مبرمج عربي
تهدف مبادرة مليون مبرمج عربي، التي أُطلقت في العام 2017، إلى تمكين الشباب في الوطن العربي 

وتسليحهم بالمهارات االأساسية للغة المبرمجة، من خال توفير دورات تدريبية متخصصة لمليون شاب عربي، 

لمساعدتهم على االنضمام إلى قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا، وقيادة مسيرة االقتصاد الرقمي في 

دولهم، بما يُسهم في بناء اقتصاد معرفي متين واالرتقاء بواقع مجتمعاتهم.

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أُنشئت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام 2002 لتساهم في مسيرة 

مارات من خال تشجيع الشباب على االبتكار والريادة، وتعزيز دور الشركات  دعم رّواد االأعمال في دبي ودولة االإ

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية. وتعمل المؤسسة على وضع االستراتيجيات الفّعالة لخلق 

بيئة جاذبة الأصحاب االأفكار المبدعة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة االأعمال.

جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب
أُطلقت جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع 

ع الجائزة جيل الشباب على ترجمة طموحاتهم إلى مشاريع  الصغيرة والمتوسطة في العام 2003. وتشجِّ

مارات والعالم العربي. وتحتفي الجائزة برّواد االأعمال  تساهم في تعزيز كفاءة مستوى االأعمال في دولة االإ

المتميزين في الوطن العربي، كما تكرّم الجهات الداعمة لريادة االأعمال من جامعات ومبادرات وغيرها.

ابت�كار المستقبل والريادة

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال
أُطِلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في العام 2005 لتكريم الشركات التي تساهم في التنمية 

مارات ومنظومة الدول الخليجية. وتحظى الجائزة بدعم من "برنامج محمد بن راشد  االقتصادية المستدامة لدولة االإ

آل مكتوم لاأعمال"، الذي يعد مساراً تأهيلياً مكثفاً للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تبّني أفضل 

الممارسات في مجال االأعمال.

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه
تهـدف جائـزة محمـد بن راشـد آل مكتوم العالميـة للمياه، التي أُطلقت في العام 2016، إلى تشـجيع 

الشـركات ومراكـز البحـوث والمعاهـد العلميـة والمخترعين والمبدعين االأفـراد من الباحثين والعلمـاء من مختلف 

أرجـاء العالـم البتـكار حلـول مسـتدامة لتوفير المياه الصالحة للشـرب فـي المناطق التي تعاني شـّحاً في المياه 

مكانات. ونقصاً فـي الموارد واالإ

تقري�ر األعمال 2021  مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الملحق



123 122

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
صة في  دارة الحكومية في العام 2005، وهي أول مؤسسة أكاديمية متخصِّ تأسست كلية محمد بن راشد للإ

مارات  دارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي. وتهدف الكلية إلى دعم التميز الحكومي في دولة االإ االإ

والوطن العربي، وبناء قادة المستقبل من خال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية، حيث 

تتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، إقليمياً ودولياً.

مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري
تأسس مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري في العام 1998. ويقوم المركز بدور 

مارات، فضاً عن زوار الدولة من  محوري كجسر للتواصل بين الجنسيات المختلفة التي تعيش وتعمل في دولة االإ

مختلف أنحاء العالم. ويسهم المركز في التعريف بالثقافة والتراث والتقاليد المحلية.

منتدى اإلعالم العربي
عامية الرائدة المشاركة في  علم العربي في العام 2001، كمنصة سنوية تتيح للشخصيات االإ تأسس منتدى الإ

عام الحيوية والتوجهات الجديدة في المنطقة والعالم. وتستقطب  قة وتبادل االأفكار حول قضايا االإ نقاشات معمَّ

جلسات المنتدى نخبة من القادة السياسيين واالأكاديميين والمفكرين، إلى جانب شخصيات إعامية وعدد كبير من 

عام ورؤساء التحرير واالأكاديميين وكبار المسؤولين الحكوميين من الوطن العربي والعالم.  ممثلي وسائل االإ

جائزة الصحافة العرب�ية
بداع والتميز في  أُطلقت جائزة الصحافة العربية في العام 1999، كأول وأكبر جائزة عربية من نوعها لتكريم االإ

عامي،  العمل الصحفي بمختلف مجاالته. وتهدف الجائزة، التي تُمنح سنوياً، إلى االرتقاء بالعمل الصحفي واالإ

واالحتفاء بالمحتوى التثقيفي والمعرفي المتميز للمنتج الصحفي، وتشجيع الصحافيين على االإجادة وجعل المنبر 

براز قضايا مجتمعاتهم. وتشمل الجائزة فئات عدة، من بينها الصحافة االستقصائية، والصحافة  عامي فضاء الإ االإ

االقتصادية، والصحافة الرياضية، والصحافة الثقافية، وغيرها.

قمة وجائزة رواد التواصل االجتماعي العرب
تهدف قمة رواد التواصل الجتماعي العرب، التي أُطلقت في العام 2015، إلى إيجاد منصة للتواصل بين 

المعلومات واالأفكار والثقافات، حيث تغطي جلساتها مجموعًة من القضايا الحيوية المتداولة عبر مواقع التواصل 

االجتماعي والموضوعات التي تعكس نبض المجتمعات العربية. وتشهد القمة توزيع جائزة رواد التواصل 

الجتماعي العرب، التي تسلط الضوء على أبرز مبادرات التواصل االجتماعي، وتكريم أصحابها لتعزيز التفاعل عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.

تمكين المجتمعات

مؤتمر دبي الرياضي الدولي 
أُطلق مؤتمر دبي الرياضي الدولي في العام 2006، وهو فعالية سنوية تتناول القضايا الرئيسية التي تمسُّ 

الرياضة على المستوى العالمي، حيث يلتقي المهتمون في شؤون الرياضة، بما في ذلك الحكام ومديرو الفرق 

والمنتخبات والوكاء ونجوم كرة القدم، لمناقشة الحلول المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في مجال الرياضة، وسبل 

دعم وتمكين االأندية واالتحادات المهنية والهيئات الدولية.

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي
بداع الرياضي في العام 2009، بهدف تكريم االأفراد والفرق  أُطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإ

بداعات  نجازات واالإ والمؤسسات الذين أسهموا في إثراء الحركة الرياضية، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من االإ

على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

المنتدى االستراتيجي العربي
تأسس المنتدى الستراتيجي العربي في العام 2001، وهو منصة بارزة تتيح للقادة والمفكرين وصناع القرار 

وأقطاب السياسة واالقتصاد حول العالم مناقشة التوجهات الجيوسياسية واالقتصادية المؤثرة في المنطقة 

قليمية والدولية وسبل التعامل معها، حيث يستعرض المنتدى توقعات  والعالم، واستشراف التحديات واالأزمات االإ

مستقبلية قصيرة االأجل، بما يتيح رسم استراتيجيات وسياسات استباقية بغية الوصول إلى عالم أفضل.

مركز محمد بن راشد إلعداد القادة
عداد القادة في العام 2003، حيث يعمل على تأهيل وإعداد قادة المستقبل في  أُنشئ مركز محمد بن راشد لإ

مختلف المجاالت وتزويدهم بالمعارف والخبرات عالية المستوى، من خال برامج تدريبية، نظرية وتطبيقية، ذات 

مقاربة شاملة ومكثفة، لبناء كوادر قيادية وطنية قادرة على توّلي دّفة مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص 

والمساهمة برؤيتها ومعارفها المنهجية في تعزيز أداء المؤسسات، وترسيخ تنافسية الدولة في شتى القطاعات 

الخدمية والتنموية، والمضي بمسيرة التنمية نحو المستقبل بخطوات متسارعة.

صناع األمل
أُطلقت صناع الأمل في العام 2017، كأكبر مبادرة من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي الذين 

يعملون من أجل إسعاد االآخرين ورفع المعاناة عنهم، ساعين من خال جهودهم التطوعية إلى تحسين واقع 

نسانية المجهولين، ومشاركة قصصهم  الحياة في مجتمعاتهم. وتهدف المبادرة إلى التعريف بمشاريع جنود االإ

نسانية والمجتمعية،  وتجاربهم وتوفير الدعم المادي لهم، لمساعدتهم على مواصلة مشاريعهم ومبادراتهم االإ

وتوسيع نطاقها وتعظيم أثرها ليستفيد منها أكبر عدد من الناس.
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لن ندير ظهرنا لإلنسانية أيًا كانت التحديات.. وسنواصل 
غرس بذار األمل في كل بقاع المعمورة.. وسنكون عونًا 

وسندًا لإلنسان في كل مكان

محمد بن راشد آل مكتوم

We will continue creating hope across the world, 
regardless of any circumstances. We will heed 

the call of humanity wherever it takes us

Mohammed bin Rashid Al Maktoum


