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رسالة املدير العام
لقد كان عام  2014عاما مميزا ً ملؤسسة القاسمي ،ونحن فخورون بتقديم هذا التقرير السنوي ،الذي يسلط الضوء

عىل إنجازات املؤسسة يف اآلونة األخرية والذي يحتفل أيضاً بعامها الخامس من الجهد و التفاين يف تنمية و
رقي إمارة رأس الخيمة.

مبا أن إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية املتحدة مستمرة يف النمو و التطور ،كانت مؤسسة القاسمي
يف طليعة البحوث اإلقليمية التي تركز عىل مسرية التعليم بينام تساهم أيضاً يف املناقشات بشأن التخطيط

العمراين والصحة العامة .وباإلضافة إىل توسيع فريقها من الباحثني املقيمني ،و منظمي املجتمع ،و مهني
التعليم  ،فقد واصلت املؤسسة دورها يف بناء وتعزيز الرشاكات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني لنيل املزيد من
فرص التنمية واإلنجازات اإلسرتاتيجية.

لقد قامت عدة مصادر بجعل عام  2014عام املؤسسة األكرث إنتاجية حتى اآلن من حيث مساهامت ملموسة

لألولويات الوطنية مبا يف ذلك مسرية التعليم ،والصحة العامة ،والتنمية العمرانية .ولكن ما مييزنا هو أننا

واد يف التميز ونكون قدوة لتحقيق
نرفض أن نكون راضني عن إنجازاتنا السابقة ونطمح للميض قدماً ليك نكون ر ّ
رؤية املؤسس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي .ولذلك ،فإننا نشارك عزميته التي تؤكد أن جهود

السياسات اإلقليمية يجب أن تكون قامئة عىل األدلة و الرباهني ،ونحن ما زلنا بدافع من الرغبة يف خدمة دولة

اإلمارات العربية املتحدة و املساهمة يف مستقبل إمارة رأس الخيمة امليمون.

د .محمد عبد اللطيف خليفة
املدير العام

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
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رسالة املدير التنفيذي
يف جوهرمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة التي تعتربجزء من مجتمع إمارة رأس

الخيمة ،و بدعم من قيادتها و املشاركة الفعالة من قبل املواطنني واملقيمني .و تأمالً يف عام  ،2014إنني أدرك

كمية املبادرات التي قامت بها املؤسسة إقتناعاً منها بأن إستثامر املجتمع الفعيل هو نتيجة نهج محوره تنمية
و تطويراإلنسان .و يجعل هذا املنظور مؤسسة القاسمي مجموعة متنوعة و فريدة من مركز البحوث الذي يؤكد

عىل أهمية كل من البحوث والعالقات يف جميع مساعيها ،كام يوضح تقريرنا السنوي الثالث.

يف هذا العام ،قامت املؤسسة عىل الكفاءات األساسية يف املجال التعليمي مع توسيع أنشطتها املتعلقة

بالصحة العامة والتنمية العمرانية من خالل العديد من املبادرات البحثية وتنمية القدرات .وشملت هذه املبادرات
نرش كتاب إستكشاف التعليم وعدم املساواة بني الجنسني يف دول مجلس التعاون الخليجي ،و هو تعاون بني

املؤسسة و فريق البحث الطبي يف جامعة سيدين ،وخرباء الرعاية الصحية املحلية؛ واقرتاح لتنشيط أصدقاء

البيئة لقرية الصيد املهجورة يف إمارة رأس الخيمة.

يف الوقت الذي نواصل فيه مثل هذه الفرص الجديدة ،نحن أيضاً نواصل و نستمر إلستثامرمصالحنا الراسخة .إننا

نقدم برامج التطوير املهني و قد تم توفري دورات و ورشات عمل ملئات الرتبويني و املعلمني املحليني يف
حني تدعم برامج الشيخ صقر بن محمد القاسمي الطالب اإلماراتيني و ذلك كجزء من جهود الربامج الرامية لتعلم

اللغة اإلنجليزية ،وإكتساب مهارات ما قبل املهنية أو العمل ،والدراسة خارج الدولة .ويف الوقت نفسه ،إستضاف
فريق املشاركة املجتمعية يف املؤسسة مجموعة رائعة من الفعاليات املجتمعية من منتديات و ندوات نقاش

السياسة إىل مهرجان رأس الخيمة السنوي الثاين للفنون البرصية ،وكان قسم البحوث يف املؤسسة قد أصدر

العديد من إصداراته خالل هذا العام و إىل تاريخ يومنا هذا.

طوال عام  ،2014إنني أشهد و بكل تواضع بأن املؤسسة قد عمقت جذورها يف خدمة دولة اإلمارات العربية
املتحدة بالتساوي مع الوقت الذي تقيم فيه رشاكات دولية إسرتاتيجية .من حيث إجراء دراسات إقليمية بشأن
التعليم الخاص لتجريب برنامج الطلبة اإلماراتيني الشباب املعرضني لخطر الترسب من املدرسة ،و قد قامت املؤسسة

بالسعي لتزويد أصحاب املصلحة بنتائج البحوث ذات الصلة وكذلك إسرتاتيجيات لتطبيقها يف السياق املبارش يف
إمارة رأس الخيمة .لقد قامت جهود فريقنا خالل العام  2014بوضع مؤسسة القاسمي يف سنة ديناميكية و
مثمرة ،ونحن ال نزال ملتزمني بخدمة مجتمعنا من خالل تعزيز التعليم والتنمية املستدامة و حشد أفراد املجتمع

نحو إمارة رأس الخيمة ،و دولة اإلمارات العربية املتحدة ،و مجلس التعاون الخليجي.
د .ناتاشا ريدج

املدير التنفيذي

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
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مؤسسة القاسمي

نظرة عامة
تأسست مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة يف عام  2009و ذلك من أجل
املساعدة يف التنمية اإلجتامعية والثقافية واإلقتصادية إلمارة رأس الخيمة و هي اإلمارة الشاملية
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .تأسست من خالل مرسوم أمريي ،أصدره صاحب السمو الشيخ سعود

بن صقر القاسمي – حاكم إمارة رأس الخيمة .و تعترب املؤسسة غري ربحية ،و جهة شبه حكومية و

تعد مبادرة حكيمة تعرب عن رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل
من صاحب السمو و يقدر جدا ً مسؤولية التعليم والبحوث  ،وعليه تم
لإلتحاد و حاكم إمارة رأس الخيمة .يث ّ

تأسيس مؤسسة القاسمي لثالثة أهداف رئيسية:
1.1تأسيس هيئة عاملية للبحوث تركز عىل نطاق إمارة رأس الخيمة و دولة اإلمارات العربية املتحدة،
2.2تطوير القدرات املحلية يف القطاع العام،
3.3مشاركة أفراد املجتمع يف عملهم.
عالة يف
يسعى صاحب السمو الشيخ سعود -حفظه الله -إىل الحث عىل إبتكار قرارات سياسة ف ّ
الهيئات البحثية ذات الصلة التي تعكس أفضل األفكار يف العامل فضالً عن السياقات املحلية يف إمارة
رأس الخيمة و دولة اإلمارات العربية املتحدة .و سعياً نحو تحقيق هذه الغاية ،تعترب مؤسسة القاسمي
مبثابة الجرس الذي يربط بني املجتمعات البحثية و صنع السياسات بحيث يتم جذب إهتامم العلامء إىل

حة يف السياسة العامة التي تهم إمارة رأس الخيمة ،و بالتايل نرش نتائج البحوث
أسئلة و قضايا مل ّ

عالة و النامذج املبتكرة التي من شأنها أن تؤثر إيجابياً عىل التغيري
من أجل تعزيز عنارص السياسة الف ّ

اإلجتامعي.

الرؤية
تكمن رؤيتنا يف التنمية اإلجتامعية و الثقافية و اإلقتصادية إلمارة رأس الخيمة و دولة اإلمارات

العربية املتحدة أجمع ،و تعزيز القدرات ،و تحقيق الرضا ،و تحسني أسلوب الحياة لجميع أفراد

عالة و تقديم الخدمات بطريقة إسرتاتيجية و مدروسة.
املجتمع من خالل بحوث السياسة العامة الف ّ

الرسالة

إن املؤسسة تثق يف نهج محورية الناس و لتزويد املجتمع إليجاد إسرتاتيجيات تعاونية مبتكرة
للمساعدة يف تطوير إمارة رأس الخيمة .وفقا لذلك ،مهمتنا هي تقديم مساهامت كبرية يف

التنمية اإلجتامعية والثقافية واإلقتصادية يف إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية املتحدة

من قبل:

•توليد و دعم البحوث املبتكرة و العالية الجودة التي تركز عىل مجاالت التعليم و السياسات
ذات الصلة من أجل إتخاذ قرارات صائبة و دعم إبتكار هذه السياسات.

•تطوير و توفري الخدمات اإلسرتاتيجية و الدعم من أجل بناء القدرات الفردية و املحلية يف
مجال التعليم و القطاع العام.

عالة التي تعزز
•بناء روح الجامعة و التعاون ،و رؤية مشرتكة من خالل املشاركة الهادفة و الف ّ
عالقات ذات معنى بني األفراد و املنظامت.

البحوث
كجزء أسايس من رسالة مؤسسة القاسمي ،إنها تقوم بتعزيز و إجراء بحوث ذات جودة عالية للمساهمة يف
عملية صنع القرار و السياسات العامة يف إمارة رأس الخيمة و دولة اإلمارات العربية املتحدة ،و منطقة الخليج.

تحقيقاً لهذه الغاية ،تسعى املؤسسة لبناء مجتمع من الباحثني الدوليني و املحليني ممن تركز إهتامماتهم البحثية
عىل مسائل السياسة العامة ذات الصلة بإمارة رأس الخيمة و دولة اإلمارات ،و تسعى أيضاً إىل تعزيز التعاون بني
الجامعات الدولية املعرتف بها و القطاع الحكومي يف دولة اإلمارات .باإلضافة إىل ذلك ،تلتزم مؤسسة القاسمي

بربط ص ّناع القرار و السياسات العامة بالباحثني من أجل التشجيع عىل إتخاذ قرارات تستند عىل أدلة و نتائج البحوث.

نتيجة لذلك ،معظم البحوث التي تقوم بها مؤسسة القاسمي تعد بحوثاً ذات طبيعة تطبيقية.
تتوجه بحوث املؤسسة للرتكيز عىل املجاالت التالية:
•جودة و تأثري التعليم
•تنمية املجتمع
•الصحة و العافية

تنمية القدرات
ميثل برنامج تنمية القدرات ملجتمع إمارة رأس الخيمة واملجتمع اإلمارايت بشكل أوسع جزءا ً أساسياً من مهمة

مؤسسة القاسمي و لذلك ،تسعى املؤسسة لتطوير املواهب يف املجتمع املحيل ،ودعم التطورات

املؤسسية يف املجال العام .تم تصميم مبادرات مؤسسة القاسمي لخدمة القطاعات الحكومية مبا يف ذلك

التعليم وتنمية املجتمع و التخطيط الحرضي و الصحة العامة .و تشمل أيضاً مبادرات مميزة:
•تطوير جودة املعلم
•تشجيع تطوير املدارس
•تطوير الطالب املوهوبني واملتفوقني
•رعاية املهارات املستهدفة من خالل الخدمات املدنية يف إمارة رأس الخيمة

املشاركة املجتمعية
يعتربدعم الناس ،ورعاية التعاون ،وتعزيز روح املجتمع جوهر رسالة مؤسسة القاسمي .وفقا لذلك ،تقدم

املشاركة املجتمعية تبادالت هادفة و اإلستعانة باملعرفة ،املصادر ،و الرشاكات عىل صعيد املنفعة املتبادلة
للمشاركني و العاملني يف القطاع الحكومي العام .و بالتايل ،تعترب املشاركة املجتمعية ،حافزا ً للتنمية املستدامة
يف إمارة رأس الخيمة ويتضمن ذلك اإللتزام بالشمولية و املصادر املتاحة (العامة) ،و شفافية اآلراء .وتشمل

الطرق األساسية لإلتصال الجامهريي:
•سلسلة اللقاءات اإلجتامعية
•سلسلة املجالس
•شبكة معلمي رأس الخيمة

•مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية
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“يبدأ اإلبتكار مع التعليم ،و لهذا السبب بدأت املؤسسة عملها بالرتكيز القوي عىل
سياسة التعليم”.
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
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امللخص التنفيذي
تنمية القدرات

البحوث
7

املشاريع البحثية التي
أجريت داخل املؤسسة

1

4

الكتب التي أصدرت

أوراق السياسة التي
أصدرت

2

1

أوراق العمل التي أصدرت

التقارير التي أصدرت

1

2

املنح املخصصة لبحوث
أعضاء الهيئات التدريسية

املنح املخصصة لبحوث
الدكتوراه

1

1

باحثني منحة فولربايت
املقيمني

املنح املخصصة لربنامج
سيد

9

1

العروض التي قدمت

وقائع املؤمتر التي
أصدرت

30

120

املنح املخصصة لربنامج
الشيخ صقر للدراسة
خارج الدولة

املشاركني يف برامج
التطوير املهني
للمعلمني

2

4

املنح املخصصة
للمعلمني

املنح املخصصة
للمدارس

500+

150

إختبار إجادة الطالب
للغة اإلنجليزية

املشاركني يف برنامج
الشيخ صقر لتنمية
الطالب

برامج التطوير املهني للمعلمني التي
قُدمت:

16
13

برنامج يف الفصل الدرايس
ورشة عمل منوذجية

املشاركة و اإلتصال الجامهريي

1,200+
الزائرين الجدد للموقع اإللكرتوين
ملؤسسة القاسمي يف شهر ديسمرب

5
فعاليات سلسلة
املجالس

2
أوراق الحقائق التي
أصدرت

ظهور املؤسسة يف التغطيات
اإلخبارية الدولية و املحلية

1
دليل املعيشة يف إمارة رأس
الخيمة الذي أصدر

فعاليات سلسلة
اللقاءات اإلجتامعية

400+
املشاركني يف فعاليات
مؤسسة القاسمي

43

12

54
اللوحات الفنية و األفالم التي
عرضت يف مهرجان رأس
الخيمة للفنون البرصية

15
األفالم التي أنتجتها
املؤسسة

1
األفالم التي عرضت يف
مهرجان ديب السيناميئ
الدويل

11
املتدربني

4
النرشات اإلخبارية الدورية
التي أصدرت

أعضاء شبكة
معلمي رأس
الخيمة

1,124
عضو

مجاالت تركيز السياسة
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التعليم
نظرة عامة
تعمل إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية

املؤسسة يف هذه القضايا حيث تنقل النتائج ذات

أكرب ،حيث تبقى مسرية التعليم ذات أولوية رئيسية.

ويف الوقت نفسه ،يوفر برنامج الشيخ صقر لتنمية

مجال التواصل و البحوث التعليمية عىل ثالثة مجموعات

لغتهم ومهاراتهم و ذلك من أجل إعدادهم للدراسات

السكان.

خارج الدولة الطالب اإلماراتيني الذين يواصلون دراستهم

املتحدة نحو تحقيق إقتصاد قائم عىل املعرفة بشكل

الصلة بهذه القضايا لواضعي السياسات املحلية.

وفقاً لذلك ،تركز جهود املؤسسة التي تبحث يف

الطالب املوارد األساسية للطالب اإلماراتيني لتحسني

معينة :الرتبويني ،والطالب ،والفئات الضعيفة من

الجامعية .وباملثل ،يدعم برنامج الشيخ صقر للدراسة

يساعد تربويي إمارة رأس الخيمة يف إعداد الجيل

يف مختلف الدرجات العلمية من البكالوريوس و

القادم للقيادة والخدمة .من أجل تجهيز هؤالء الشباب
من الذكور و اإلناث ،تقدم املؤسسة العديد من فرص

وأخريا ً ،تجتهد املؤسسة يف تحديد و الدفاع عن

املساهمة يف اإلجتامع السنوي للجمعية الخليجية

دولة اإلمارات .عىل وجه الخصوص ،ركزت بعض من هذه

يتميز طلبة إمارة رأس الخيمة مبجموعة من التحديات و

الذين هم يف خطر الترسب من املدرسة ،واملحرومني

التطوير املهني باإلضافة إىل الجهود البحثية و

الفئات الضعيفة من السكان يف إمارة رأس الخيمة و

للرتبية املقارنة.

الجهود عىل املنشآت اإلصالحية املحلية ،والشباب

الفرص الفريدة من نوعها .حيث يحصل بعض املقيمني
فقط عىل فرصة التعليم املجاين ،و يعترب الشباب

الذكور هم األكرث عرضة لخطر الفجوة يف التعليم
بني الجنسني يف جميع أنحاء العامل .تحقق بحوث

13

الدراسات العليا خارج الدولة.

إقتصادياً .وكدليل عىل فاعلية املؤسسة ،خالل هذه
السنة بادرت جمعية البيت متوحد و هي جمعية غري
ربحية بالرشاكة مع مؤسسة القاسمي للعمل مع

إصالحيات األحداث يف إمارة الفجرية املجاورة.

13

الرتبويني
يناير-ديسمرب
2014
تقديم منح دراسية
ألربعة معلمني من
إمارة رأس الخيمة
ملواصلة تعليمهم
األكادميي

أبريل 2014

يناير 2014

فرباير 2014

إعداد شبكة
معلمي رأس
الخيمة الرتبويني
لفرص تطوير
مهنية جديدة

عودة برامج التطوير
املهني للمعلمني
و حصول برامج
املؤسسة عىل
اإلعتامد من وزارة
الرتبية و التعليم يف
إمارة رأس الخيمة

يونيو 2014

يوليو 2014

البحوث :املنتدى
السنوي الخامس
للجمعية الخليجية
للرتبية املقارنة
الذي عقد يف إمارة
ديب ،دولة اإلمارات
العربية املتحدة.

زيارة فريق برنامج
تبادل معلمي
رأس الخيمة لوزارة
الرتبية و التعليم
يف ماليزيا

إصدارات :إصالح
التعليم يف دولة
اإلمارات العربية
املتحدة :دراسة عن
آراء املعلمني للتغيري
و عوامل عرقلة
التغيري يف مدارس
إمارة رأس الخيمة.

أكتوبر 2014

نوفمرب 2014

ديسمرب 2014

يل رينزمر :باحث
دكتوراه ،قد بدأ بحثه
الذي يتطرق إىل
موضوع مقدمي
خدمات التعليم
العايل الخاص يف
إمارة رأس الخيمة

إصدار :هجرة
املعلمني و جودة
التعليم :حالة من
دولة اإلمارات العربية
املتحدة و دولة قطر

إصدار :التنمية
املهنية ألعضاء هيئة
التدريس و املوظفني
يف مؤسسات
التعليم العايل يف
إمارة رأس الخيمة

الطالب

يناير 2014

إصدار :إعادة تشكيل
املواقف و املعتقدات،
و اآلراء :مفتاح التوطني
يف القطاع الخاص
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يناير 2014

برنامج الشيخ صقر للمنح
الدراسية خارج الدولة يتابع
دعمه للطالب اإلماراتيني
الدارسني خارج الدولة

فرباير 2014

حدث سلسلة املجالس :ظل التعليم :وجهات نظر
دولية حول مستوى وطبيعة ،و آثار السياسة
املرتتبة عىل الدروس التكميلية الخاصة و التي
تأخذ بعني اإلعتبار اآلثار العملية وسياسة ثيس
املتنامية اإلتجاه

14

الفئة الضعيفة من السكان
يناير 2014

مرشوع سجن رأس الخيمة
يواصل تجهيز الشباب
مبجموعة من املهارات
املهنية و برامج اللغة
اإلنجليزية

يوليو 2014

املشاركة املجتمعية:
موظفي مؤسسة
القاسمي يقومون بتجهيز
و توزيع مجموعات من
العمل
الهدايا عىل
ّ
املحليني كجزء من برنامج
الصدقة

فرباير 2014

برنامج الشيخ صقر لتنمية
الطالب يبدأ فصل درايس
جديد لدروس اللغة
اإلنجليزية و ورشات عمل
اإلعداد الجامعي

15

أبريل 2014

حدث سلسلة املجالس:
هل خصخصة الخدمات
التعليمية للفقراء منطقية
و ذات معنى؟ مناقشات
املزايا و العيوب املحتملة
من الخصخصة التعليمية
للفقراء

أكتوبر 2014

مبادرات التطوير املهني
مع موظفي مركز الفجرية
إلصالحيات األحداث نيابة عن
مؤسسة البيت متوحد و
ديوان ويل العهد

أبريل 2014

إصدار :الرتبية و التعليم
و إنعكاس الفجوة بني
الجنسني يف دول
الخليج :تبني العاملي،
تجاهل املحيل

أبريل 2014

تنمية القدرات :وفد
من تربويي و واضعي
السياسات يزور أسرتاليا
لدراسة برنامج التعلم
املهني و فرصة تطبيقه
عىل طلبة املرحلة الثانوية
املترسبني دراسياً

ديسمرب 2014

برنامج التعلم املهني
يكمل فصله الدرايس
األول بنجاح يف إثنتني من
مدارس إمارة رأس الخيمة

سبتمرب2014

إصدار :التحديات التي
تواجه بناء «مجتمع
املعرفة» :دور محو
األمية يف تشجيع
التفكري النقدي يف
دولة اإلمارات العربية
املتحدة

ديسمرب 2014

عرض الفيلم القصري
«عبء» يف مهرجان ديب
السيناميئ الدويل و
تسليط الضوء عىل تحديات
الثقافة و اإلقتصاد بالنسبة
للشباب املحليني

نوفمرب 2014

إقامة رشاكة بني برنامج الشيخ
صقر لتنمية الطالب و مركز
جامعة جون هوبكنز للشباب
املوهوبني للتعرف عىل
الطلبة اإلماراتيني املوهوبني
يف إمارة رأس الخيمة

15

الصحة و العافية
نظرة عامة
بالرغم من أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تقدّم من

يف دولة اإلمارات ميكن الوقاية منها إىل حد كبري .ركزت

و الذين ميثلون حوايل نسبة  15٪من سكان البالد والتى

و مامرسة الرياضة .ملعالجة ندرة البحوث الصحية يف

الناحية الفنية خطط الرعاية الصحية الشاملة ملواطنيها،

للعمل
تلزم أصحاب العمل بتوفري التأمني الصحي
ّ
وعائالتهم ،ال تزال هناك تحديات كبرية من جهة الصحة

العامة يف املنطقة .خالل هذا العام ،ركّزت املؤسسة
يف أنشطتها التي تتعلق بالبحوث والتواصل عىل

عوامل منط الحياة ،ألن العديد من األمراض األكرث شيوعاً

األحداث عىل تثقيف املجتمع حول توفريالغذاء الصحي
إمارة رأس الخيمة ،قامت املؤسسة أيضاً بالرشاكة مع
باحثني من جامعة سيدين إلجراء دراسة عن تشخيص
رسطان الثدي ،ورحبت بأول باحث يف برنامج فولربايت،

الذي يركز يف بحثه عىل الصناعة الطبية يف إماريت
رأس الخيمة و ديب.

“ يف النهاية ،فإن بلدنا قوية باملعرفة التي منتلكها .بالنسبة لنا ،و ليك نزدهر

و نصل إىل أعىل املستويات  ،إننا بحاجة إىل غرس ثقافة متينة لإلبداع والبحوث”.
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
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16

الصحة و العافية

مارس 2014

املشاركة املجتمعية« :الرماية
للجميع» تعلم السكان أساسيات
الرياضة العريقة

يونيو 2014

املشاركة املجتمعية“ :الطبخ
التايالندي للجميع” يعرف املشاركني
بتقاليد الطهي املشهورة و
النكهات و املكونات الطازجة

ديسمرب 2014

منح سيد و سلسلة املجالس:
«تشخيص مرض رسطان الثدي يف
إمارة رأس الخيمة» بالرشاكة مع
جامعة سيدين و مستشفى رأس
الخيمة و جامعة رأس الخيمة للطب
و العلوم الصحية

سبتمرب 2014

ساراث غانجي :باحث حاصل عىل
منحة فولربايت ،يبدأ بحثه يف
التنمية و السياحة الطبية يف
إماريت رأس الخيمة و ديب

مايو 2014

املشاركة املجتمعية« :التغذية من
أجل الصحة” تقدم للمشاركني سبل
تحسني الصحة والعافية من خالل
التغذية
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سبتمرب 2014

املجتمع« :قواعد رياضة اليوغا
للجميع» تعرف املشاركات عىل
فوائد هذه الرياضة

17

تنمية املجتمع
نظرة عامة
تعترب إمارة رأس الخيمة هي اإلمارة األرسع منوا ً يف

الثانية عىل ثقافة املنطقة وتراثها كوسيلة ملشاركة

القاسمي لتعزيز منوها املستدام مبا ال يقل عن إثنني

مجال تنمية املجتمع مدعومة بهدف النمو املستدام

دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتسعى مؤسسة
من اإلتجاهات .الجهة األوىل هي ذات الصلة بالنمو

املادي لإلمارة والحفاظ عىل مواردها الطبيعية .وتركز

وتوحيد سكانها .و مع ذلك ،فإن جهود املؤسسة يف

و املشاركة املحلية.

“ يف مهرجان رأس الخيمة للفنون البرصية ،يتثنى لنا فرصة املشاركة مع

مجموعة متنوعة من التفسريات و وجهات النظر  . . .و يحدوين األمل أنه من خالل

هذه األيام الثالثة ،سيجمع املهرجان بني الفنانني وأفراد املجتمع لإلحتفال بإمارة
رأس الخيمة و دور الفن البرصي يف مجتمعنا”.

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
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التخطيط العمراين
يناير 2014

مايو 2014

املشاركة املجتمعية« :رحلة إىل الطبيعة للجميع» تعرف
املشاركني من جميع األعامرعىل الحياة الربية املحلية و
املحمية

إصدار :مخترب التنمية العمرانية :مشاركة التصميم العمراين
إلمارة رأس الخيمة

يونيو 2014

أكتوبر 2014

إصدار :تنمية الصحراء املستدامة :دراسة حالة من الجزيرة
الحمراء

حدث سلسلة املجالس« :إستلهام أسلوب حياة الهواء
الطلق يف البيئات الساحلية الجافة» يقرتح إحياء قرية محلية
مهجورة عن طريق مامرسات التنمية الصديقة للبيئة

الثقافة و الفن
فرباير 2014

حدث مميز :مهرجان رأس الخيمة السنوي
الثاين للفنون البرصية يجلب فنانني محليني و
دوليني و عشاق الفن لإلمارة الشاملية

املشاركة املجتمعية“ :إفطار رمضان للجميع”
يرحب بأفراد املجتمع لتناول وجبة اإلفطار يف
بيت إمارايت

أبريل 2014

أكتوبر 2014

حدث سلسلة املجالس“ :الكثري من األشياء
الجيدة؟ القومية و الثناء ،و الدافعية” يقدم
نظرة عامة عىل البحوث يف الثناء و الحوافز
الخارجية لسلوك الطالب

املشاركة املجتمعية “ :تصميم األزياء
للجميع” يرحب باملصممني اإلماراتيني لورشة
عمل إبداعية

أبريل 2014

أكتوبر 2014

املشاركة املجتمعية« :التصوير الفوتوغرايف
للجميع” بقيادة نادي التصوير الفوتوغرايف
اإلمارايت

19

يوليو 2014

إصدار :دليل املعيشة يف إمارة رأس الخيمة

أكتوبر 2014

املشاركة املجتمعية“ :أمسية موسيقية مع
فرقة ديال ماي” التي تجلب املوسيقى األمريكية
إىل قلب إمارة رأس الخيمة

نوفمرب 2014

املشاركة املجتمعية“ :صنع يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،أمسية عن أفالم إماراتية”
تسلط الضوء عىل اإلنجازات السينامئية املحلية
و العربية

ديسمرب 2014

املشاركة املجتمعية“ :عشاء العيد للجميع”
يستكشف تقاليد العيد التي يتم اإلحتفال بها لدى
إحدى العائالت املقيمة يف إمارة رأس الخيمة

19

اإلصدارات
20

20

اإلصدارات
ورقة حقائق

ورقة سياسة 9

النظام التعليمي يف إمارة رأس الخيمة و دولة
اإلمارات العربية املتحدة

تنمية الصحراء املستدامة :دراسة حالة من
الجزيرة الحمراء

ورقة سياسة 8

ورقة عمل 7

إعادة تشكيل املواقف و املعتقدات ،و اآلراء:
مفتاح التوطني يف القطاع الخاص

إصالح التعليم يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة :دراسة عن آراء املعلمني للتغيري و
عوامل عرقلة التغيري يف مدارس إمارة رأس
الخيمة

(يناير )2014

(يناير )2014

(يونيو )2014

(يوليو )2014
ورقة حقائق

رأس الخيمة

(أغسطس )2014
ورقة سياسة 10

التحديات التي تواجه بناء «مجتمع املعرفة»:
دور محو األمية يف تشجيع التفكري النقدي يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة
(سبتمرب )2014

املنتدى السنوي الخامس للجمعية الخليجية
للرتبية املقارنة تحت عنوان تحديد موقع الوطنية
يف الدولية :منظورات مقارنة عىل اللغة ،و
الهوية ،و السياسة و املامرسة
( أكتوبر )2014

ورقة سياسة 11

التقرير السنوي ملؤسسة الشيخ سعود بن صقر
القاسمي لبحوث السياسة العامة لعام 2013
(مارس )2013

الرتبية و التعليم و إنعكاس الفجوة بني الجنسني
يف دول الخليج :تبني العاملي ،تجاهل املحيل
(أبريل )2014

ورقة عمل 6

التعليم الخاص يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة و دولة قطر :التداعيات و التحديات
(نوفمرب )2014
تقرير 1

التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس و
املوظفني يف مؤسسات التعليم العايل يف
إمارة رأس الخيمة
(ديسمرب )2014

مخترب التنمية العمرانية:مشاركة التصميم
العمراين إلمارة رأس الخيمة
(مايو )2014
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العروض التقدميية

22

22

العروض التقدميية

برنامج الطالب املترسبني دراسياً

ندوة األدلة يف الدوحة« :ما الذي ميكن عمله» لتحسني
فرص عمل الشباب و إنتاجيتهم؟
التاريخ/6 :مارس - 2014/الدوحة
سوزان كيبلز

املزايا الغري منصفة :التعليم الخاص يف غياب
الخيارالعام ،حالة من دولة اإلمارات العربية املتحدة
و قطر
املؤمترالسنوي لجمعية الرتبية الدولية املقارنة
/11مارس - 2014/تورنتو
د.ناتاشا ريدج

فجوة الرتبية و التعليم العكسية بني الجنسني يف
دول مجلس التعاون الخليجي:اآلثار املرتتبة عىل
سوق العمل
جامعة باريس سوربون أبوظبي
/28مايو - 2014/أبوظبي
د .ناتاشا ريدج

تبني العاملي ،تجاهل املحيل :إحداث فجوة عكسية
بني الجنسني يف دول مجلس التعاون الخليجي
املؤمتر السنوي لجمعية الرتبية الدولية املقارنة
/13مارس - 2014/تورنتو
د.ناتاشا ريدج

سياسات التوظيف و جودة املعلم يف دول مجلس
التعاون الخليجي

مؤمتر التعليم السنوي للبحوث و الدراسات اإلسرتاتيجية
ملركز اإلمارات
/24سبتمرب - 2014/أبوظبي

الرتبية و التعليم و إنعكاس الفجوة بني الجنسني
يف دول الخليج :تبني العاملي ،تجاهل املحيل
املنتدى السنوي للجمعية الخليجية للرتبية املقارنة
/9أبريل - 2014/ديب
د.ناتاشا ريدج

سهى شامي

تبني العاملي ،تجاهل املحيل :إحداث فجوة عكسية
بني الجنسني يف دول مجلس التعاون الخليجي
اإلجتامع السنوي ملنظمة دراسات الرشق األوسط
/22نوفمرب - 2014/العاصمة واشنطن

تفهم و معالجة إنعكاس الفجوة بني الجنسني يف
مجال الرتبية و التعليم
العرض الرئييس ،جامعة السلطان قابوس
/25مايو - 2014/سلطنة عامن
د.ناتاشا ريدج

د .ناتاشا ريدج

هجرة املعلمني و جودة التعليم :حاالت من دولة
اإلمارات العربية املتحدة و دولة قطر
اإلجتامع السنوي ملنظمة دراسات الرشق األوسط
/25نوفمرب - 2014/العاصمة واشنطن
سوزان كيبلز
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فريقنا
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فريقنا
نظرة عامة
بإعتبار أن املؤسسة تركز عىل بحوث السياسات

ء من التدريب إىل املنح
متنوعة من النامذج  -إبتدا ً
املخصصة إلجراء البحوث ،و من املشاريع املشرتكة

حيث تعمل يف مجاالت التعليم ،والصحة العامة،

التعليم الدويل .يكمن جوهر املؤسسة يف مجموعة

والتوصيات ،تستثمر مؤسسة القاسمي يف مجموعة

متنوعة من املبادرات يف جميع أنحاء اإلمارة والدولة.

مع الجهات الحكومية املحلية إىل التعاون مع رواد

وتنمية املجتمع ،و العديد من الرشاكات املثمرة مع
ِكال املؤسسات واألفراد .تساعد هذه الرشاكات عىل

املجتمع ،وكرسوا أنفسهم للمستقبل ،بناء عىل مقولة

واإلجتامعية واإلقتصادية املستدامة وإتخاذ مجموعة

ومتنوعة ،و ذات مجتمع متطور».

دعم إرتقاء إمارة رأس الخيمة تجاه التنمية الثقافية

املوظفني املحرتفني الذين رسخوا أنفسهم يف
صاحب السمو « رأس الخيمة هي إمارة نابضة بالحياة،

“ تعترب املؤسسة مورد لجميع األفراد امللتزمون بالتعلم ،و خاصة املعلمني و

موظفي القطاع العام ،من خالل توفري فرص الوصول اإلسرتاتيجي لربامج التعليم

املستمر و التدريب لتحسني معرفتهم و مهاراتهم”.
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
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الرشكاء
إن مؤسسة القاسمي يف بحث دائم عن سبل لتحسني

هؤالء الرشكاء عىل املوارد الخاصة و الحكومية،

ممكناً من دون رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن

الكفاءات التي تزيد من مهمة املؤسسة الفريدة من

إمارة رأس الخيمة وخدمة شعبها .إن عملنا لن يكون

املحلية و العاملية لتوفري مجموعة متنوعة من

صقر القاسمي والرشكاء الذين يتابعون مصالح إمارة

نوعها.

رأس الخيمة من خالل جهود التنمية املستدامة .يعتمد

“حتى اآلن ،تعترباملؤسسة  . . .مبثابة جرس بالنسبة لبعض من أفضل العلامء الجدد

القادمني من أفضل الجامعات العاملية إلستكشاف إمارة رأس الخيمة و جعلها
محور أبحاثهم”.

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
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الرشكاء الحكوميون

الرشكاء املنظمون

الرشكاء اآلخرون
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وار
الباحثني الز ّ

سارات غانجي ،باحث حاصل عىل منحة فولربايت و خريج

يل رينسيمر ،جامعة ويسكونسن – ماديسون يف

الصحية و السياحة الطبية يف دولة اإلمارات العربية

الرشاكات عرب الحدود الوطنية و نتائجها عىل التعليم

كلية هارفارد كينيدي الحكومية« :متخصص يف الرعاية

املتحدة»

الواليات املتحدة « :العوملة كعملية و مامرسة:
العايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة»

املتدربني

28

فاطيمو أديديجي ،متدربة يف قسم املحاسبة

بريان تشونغ ،متدرب يف قسم البحوث

عائشة األحمد ،متدربة يف قسم اإلعالم

تانيا فاريجتون ،متدربة يف قسم البحوث

رفيعة الظهوري ،متدربة يف القسم اإلداري

هيون كون ،متدربة يف قسم البحوث

ميثاء املنصوري ،متدربة يف قسم البحوث و التعليم

ماستويل تاديس ،متدربة يف قسم البحوث
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فريق عمل املؤسسة
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اإللتزام الشخيص
بعد ترحيب املؤسسة بثامنية موظفني جدد خالل هذا

عديدة ،مبا يف ذلك تقديم الهدايا الخريية للمنظامت

أكرث من عرشين موظف من اثني عرش دولة مختلفة.

الفعاليات املحلية مثل نصف ماراثون رأس الخيمة.

العام ،منت مؤسسة القاسمي لتشمل فريق يتألف من
يتبادل جميع أعضاء فريق مؤسسة القاسمي التفاين
من أجل خدمة مجتمع إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات

العربية املتحدة .تتخذ هذه اإللتزامات الشخصية أشكاالً

التي تعود بالنفع عىل املحرومني ،واملشاركة يف

يواصل اإلستثامر الشخيص و تركيز الناس عىل تنمية
املجتمع يف توحيد موظفي املؤسسة و إرتقاء
إخالصهم للمنطقة.

“يف إمارة رأس الخيمة نريد إنشاء سياسات تستند عىل البحوث السليمة ملعالجة

القضايا اإلجتامعية ذات الصلة مبختلف القطاعات يف إمارة رأس الخيمة و دولة

اإلمارات العربية املتحدة”.

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي

30

30

31

ص.ب  ،12050 :إمارة رأس الخيمة ،االمارات العربية املتحدة

الهاتف ،+971 7 2338060 :فاكس+971 7 2338070 :
الربيد االلكرتوينinfo@alqasimifoundation.rak.ae :
www.alqasimifoundation.com

