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Her Excellency Noura Al Kaabi, Minister of Culture and Knowledge Development. © MCKD.
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A futur istic thinker with contagious passion, 
Her Excellency Noura bint Mohammed Al Kaabi, 
Minister of Culture and Knowledge Development, 

is responsible for growing the UAE’s cultural sector 
and creative economy at a critical time of economic 
diversification and digital disruption. To do that, the 
Ministry endeavours to develop a sustainable ecosystem 
of people, infrastructure, regulations and financing, to 
showcase the best of what the UAE has to offer through 
culture.

This has led to remarkable achievements. In the last six 
months alone, the UAE gained a new cultural landmark – 
the Louvre Abu Dhabi, it established a cultural development 
fund, and it launched the first index in the region that will 
measure the economic returns of cultural activities. Soon, 
the Zayed National Museum and Guggenheim will open 
their doors in Abu Dhabi's Saadiyat Island to add to the 
UAE’s offering of 40-plus historical and cultural museums.

Al Kaabi’s ministry, which will oversee both the cultural fund 
and index, has gone through several evolutionary phases. First 
established as the Ministry of Information and Culture in 1972, 
it was renamed Ministry of Culture, Youth and Community 

والشــباب وتنميــة المجتمــع فــي 2006. وبعــد عشــر ســنوات، جــرى 
تغيير االسم إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ليعكس األولويات 

الجديــدة للقيــادة. 

لقــد كانــت الكعبــي، التــي تدافــع بــكل قــوة عــن األفــراد المبدعيــن 
المســتقلين، وتتولــى أيضــًا رئاســة مجلــس إدارة هيئــة المنطقــة 
اإلعاميــة فــي أبوظبــي وTwofour54 وشــركة أبوظبــي لإلعــام، 
من رّواد المنطقة الحرة اإلعامية في اإلمارات منذ تأسيسها في 
2008. واســتقطبت الهيئــة تحــت قيادتهــا نحــو 650 فــردًا مســتقًا 
و460 شــركة إلــى Twofour54، وجذبــت بفضــل نمــوذج أعمالهــا 
الناجــح عــددًا مــن أضخــم األعمــال الســينمائية فــي العالــم، ممــا دفع 
هيئــة المنطقــة اإلعاميــة لرصــف شــوارع فــي قلــب صحــراء ليــوا 

فــي غضــون أســابيع قليلــة.

وتقديــرًا لقيــادة نــورة الكعبــي المتبصــرة، اختارتهــا مجلــة “فوريــن 
بوليسي” من بين أفضل 100 مفكر عالمي في 2013، فكانت أول 
إماراتيــة تنــال هــذا االمتيــاز، كما اختارتها مجلة “فوربس” الشــرق 
األوســط مــن بيــن أكثــر 30 امــرأة تأثيــرًا فــي القطــاع الحكومي عام 
2014. وكانــت أيضــًا مــن بيــن القــادة العالميين الشــباب المشــاركين 

فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي منذ عام 2014.

لكــن رحلــة طويلــة مــا زالــت بانتظــار نــورة الكعبــي، التــي ُعينــت 
وزيــرة للثقافــة وتنميــة المعرفــة، فــي أكتوبــر2017. فثمــة حاجــة 
لاحتفاء بالثقافة بكافة أشــكالها، واالســتمرار في رعاية الشــباب، 
واالســتثمار فــي المواهــب، لجعــل اإلمارات العربيــة المتحدة مركزًا 

عالميــًا للثفافــة والمعرفــة، كمــا قالــت الكعبــي لمجلــة “شــواطئ”.

مــا أولوياتــك وأهدافــك لعــام 2018 باعتبــارك وزيــرة للثقافــة 
وتنميــة المعرفــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟ 

تتمثــل أهدافنــا الرئيســة فــي تنشــيط الحركــة الثقافيــة فــي الدولــة 
وتنمية كافة القطاعات اإلبداعية األخرى المرتبطة بقطاع الثفافة، 

Development in 2006. Ten years later, in 2016, the name was 
changed to Ministry of Culture and Knowledge Development, 
reflecting the new priorities of the leadership. 

An outspoken advocate for freelance creative individuals, 
Al Kaabi, who is also chairwoman of Abu Dhabi’s Media 
Zone Authority [MZA], twofour54, and Abu Dhabi Media 
Company, has pioneered the Emirate’s media free zone its 
inception in 2008. Under her leadership, MZA has attracted 
some 650 freelancers and 460 companies to twofour54, and 
with its successful commercial model, it has pulled in some 
of the world’s largest film productions, which witnessed 
MZA build roads in the middle of the barren Liwa desert in 
a matter of weeks.

In recognition of her outstanding thought leadership, Al Kaabi 
was ranked on Foreign Policy Magazine’s Top 100 Global Thinkers 
in 2013 – the first Emirati to be ranked on this list – and was 
named as one of Forbes Middle East’s 30 Most Influential Women 
in Government in 2014. She has also been a World Economic 
Forum Young Global Leader since 2014.

But the journey is far from over for Al Kaabi, who was appointed 
as Minister of Culture and Knowledge Development in October 
2017. There is a need to celebrate culture in all its forms, to 
continue sponsoring youth, and to further capitalise on 
creative talents – to ultimately make the UAE a world-class 
hub of culture and knowledge, as Al Kaabi tells Shawati’.

HE Noura Al Kaabi speaking at the Future of Culture retreat in Abu Dhabi. © MCKD.

HE Noura Al Kaabi with HE Awwad bin Saleh Al Awaad, Minister of Culture 
and Information, Saudi Arabia. © MCKD.

نــورة بنــت محمــد الكعبــي، مفّكــرة، 
تستشرف المستقبل، تتولى مسؤولية 
الثقافــي واإلبداعــي  القطــاع  تنميــة 
واقتصــاد المعرفــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة في مرحلة 
مفصلية تتسم بالتنويع االقتصادي وتتسارع فيها وتيرة التطور 
التكنولوجي. ولتحقيق هذه المهمة، تعمل وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة على تشــكيل منظومة مســتدامة تشــمل اإلنسان والبنى 
التحتية واألنظمة والتشــريعات والتمويل إلبراز الوجه الثقافي 

المشــرق لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

لقد أفضى هذا التوجه إلى إنجازات ثقافية كبيرة، ففي غضون 
األشــهر الســتة الماضيــة، أضافــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
إلــى رصيدهــا معلمــًا ثقافيــًا جديــدًا، هــو متحــف اللوفــر أبوظبــي، 
وأسســت صندوقــًا للتنميــة الثقافيــة، وأطلقــت أول مؤشــر فــي 
المنطقــة لقيــاس العائــدات االقتصاديــة لألنشــطة الثقافيــة. ولــن 
يمــر وقــت طويــل قبــل أن يفتــح متحــف زايــد الوطنــي ومتحــف 
جوجنهايــم فــي جزيــرة الســعديات فــي أبوظبــي أبوابهمــا أمــام 
الــزوار، وينضمــا إلــى كوكبــة المتاحــف التاريخيــة والثقافيــة، 
التــي تحفــل بهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويربــو عددهــا علــى 

أربعيــن متحفــًا.

مــرت الــوزارة التــي ستشــرف علــى الصنــدوق والمؤشــر الثقافــي 
بمراحــل تطــور عديــدة؛ إذ تأسســت تحــت اســم وزارة اإلعــام 
والثقافــة فــي عــام 1972، وأعيــد تســميتها إلــى وزارة الثقافــة 

معالــي 

HE Noura Al Kaabi with HH Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
Chairman of the Board of Directors, Dubai Culture & Arts Authority at the Future of Culture 
retreat in Abu Dhabi.© MCKD.

HE Noura Al Kaabi with HE Mohammed Al Mubarak, Chairman of DCT and Member of 
Executive Council, HE Saif Saeed Ghobash, Director General, DCT and Manuel Rabaté, Director 
for the Louvre Abu Dhabi at the launch of the Highway Art Gallery. © MCKD.
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As Minister of Culture and Knowledge Development of 
the UAE, what are your priorities and objectives for 2018? 
Our main objectives at the Ministry are to reinvigorate and 
evolve the cultural sector of the UAE in an effort to disrupt 
and grow the creative industries and cultivate creative 
talent, especially among our youth. The dream is that we 
have a strong impact in the cultural realm not just for our 
youth and country, but for the region as a whole, and that 
we bring to the world the best of what the UAE has to offer 
through our culture. 

From your point of view, how does the UAE’s media sector 
compare to other media hubs around the world? Where 
does it stand out and where does it need improvement?
The UAE’s media industry has grown rapidly due, in large 
part, to the government’s increased focus on economic 
diversification and its increased spending on the media 
sector. The global media industry is experiencing a rapid 
shift in consumer behavior due to continuous developments 
in new technology and AI.  

The UAE stands out by continuously implementing 
programmes that cater to and engages with young audiences 
in new and innovative ways. For example, twofour54 and the 
Abu Dhabi Media Zone Authority in which it operates offer 
youth opportunities to practice production and other media 
related activities in order to foster a generation of future 
media professionals and creatives.   

We are in the midst of a digital revolution that is quickly 
evolving, change has become the only constant, and traditional 
understandings of media functions and information 
consumption have become obsolete. Media practitioners, 
amidst rapid disruption in the sector, are striving to stay 

إضافة إلى رعاية الموهوبين الشباب. ونعمل على ترك أثر إيجابي 
مستدام في الميدان الثقافي ليس على الصعيد المحلي فحسب، 
بــل علــى صعيــد المنطقــة بأكملهــا، بمــا يؤســس لمرحلــة جديدة تبرز 
الوجه الحضاري المشرق لثقافتنا اإلماراتية، ليرى العالم اإلمارات 

وشعبها بعيون ثقافية. 

مــن وجهــة نظــرك، مــا موقــع قطــاع اإلعــام اإلماراتــي قياســًا 
بالمراكــز اإلعاميــة األخــرى في مختلــف أنحاء العالم؟ بماذا 

يتميــز، ومــا الجوانــب التــي تحتــاج إلى تحســين؟
لقــد نمــا قطــاع اإلعــام فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بســرعة، 
ويعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى زيــادة االنفــاق الحكومــي علــى هــذا 
القطــاع لتعزيــز مســاهمته فــي اســتراتيجية التنويــع االقتصــادي 

ــة.  التــي تنتهجهــا الدول

تتميــز اإلمــارات العربيــة المتحــدة بحرصهــا علــى تنفيــذ برامــج 
تلبــي متطلبــات الجمهــور بأســلوب جديــدة مبتكــر يلقــى ترحيبــًا 
 ”twofour54“ ــى ســبيل المثــال تقــدم فــي أوســاط الشــباب، فعل
وهيئــة المنطقــة اإلعاميــة فــي أبوظبــي فرصــًا لتدريــب الشــباب 
علــى اإلنتــاج واألنشــطة األخــرى المتصلــة باإلعــام بهــدف بنــاء 

جيــل مــن محترفــي ومبدعــي اإلعــام المســتقبليين.

يمر قطاع اإلعام العالمي بتحول سريع في سلوك المتلقي بسبب 
التطــورات المســتمرة في التقنيــات الجديدة والذكاء االصطناعي، 
 فنحــن فــي خضــم ثــورة رقميــة ســريعة التطــور، أصبــح فيهــا 
التغيــر هــو الثابــت الوحيــد، وتاشــت المفاهيــم التقليديــة لوظائــف 
اإلعــام، وذهــب اســتهاك وتقبــل المعلومات أدراج الرياح، لذلك ال 
يّدخــر المختصــون باإلعــام جهــدًا كــي يبقــوا فــي الطليعــة قادريــن 
علــى التكّيــف مــع هــذه التغيــرات علــى مســتوى دولــة اإلمــارات 

والعالــم أجمــع. 

ما مدى أهمية المحترفين المستقلين لاقتصاد اإلبداعي في 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟ وكيــف تدعمــون هــذه الشــريحة 

مــن قــوة العمــل فــي هيئة المنطقة اإلعاميــة في أبوظبي؟
يعتمد القطاع الثقافي بشكل أساسي على المحترفين المستقلين 
المبدعيــن بســبب طبيعــة البرامــج الثقافيــة الموزعــة علــى مــدار 

  There is a need to
 celebrate culture in all
 its forms, to continue

 sponsoring youth, and
 to further capitalize

 on creative talents – to
 ultimately make the
 UAE a world-class
 hub of culture and

knowledge. 

 ثمة حاجة لالحتفاء 
بالثقافة بكافة أشكالها، 

واالستمرار في رعاية الشباب، 
واالستثمار أكثر في المواهب 

المبدعة، لجعل اإلمارات 
العربية المتحدة في نهاية 

المطاف مركزًا عالمي المستوى 
. للثقافة والمعرفة  

ahead of the game both in the UAE and globally. Media needs 
to constantly evolve to stay relevant due to rapid changes in 
consumer behaviour. 

How important are freelance professionals to the UAE’s 
creative economy? In what way do you support this 
workforce segment at Abu Dhabi’s Media Zone Authority?
The cultural sector relies heavily on creative freelance 
professionals, given the sporadic nature of cultural 
programming throughout the year. The Abu Dhabi Media 
Zone Authority’s perspective towards freelance individuals is HE Noura Al Kaabi at the NSTI Festival. © MCKD.

HE Noura Al Kaabi speaking with students at the National Science, Technology and Innovation 
Festival. © MCKD.

HH Sheikh Zayed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan with HE Noura Al Kaabi 
and Abdelmonem bin Eisa Alserkal at Alserkal Avenue. © MCKD.
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to foster and nurture freelancers and creatives. They do this 
by actively engaging them in local events, by promoting a 
knowledge exchange with freelancers and professionals in 
the field, and by encouraging their talent through strategic 
initiatives aimed at highlighting their skills. We also need to 
do more on the regulatory aspect to enable their creativity to 
grow by easing barriers of access to business and opportunities.  

What do you think of the quality of the UAE’s museums 
and what is needed to prepare them for the next level of 
recognition?
The UAE museum scene is young, similar to the country itself. 
We have over 40 museums in the UAE, many of them with 
strong historical and heritage content. Museums such as the 
Dubai Museum and the Museum of Islamic Civilization in 
Sharjah are great examples of historical cultural institutions 
that have curated a wealth of inspiring and educational 
content.  

Yet, in terms of developing cultural museums - something I 
am passionate about - we are still at the beginning. We have 
a good number of galleries and art exhibitions that showcase 
modern and contemporary art, but not as many that celebrate 
culture in all its forms.  

I think the Louvre Abu Dhabi is an incredible landmark for the 
museum scene in the UAE. It is a brand already and therefore 
brings audiences with it - that is necessary when trying to get 

العام. وتتمثل رؤية هيئة المنطقة اإلعامية في أبوظبي بضرورة 
رعايــة األفــراد المســتقلين واحتضانهــم، ونعمــل علــى تطبيــق هــذه 
التوجــه مــن خــال إشــراكهم فــي فعاليــات محليــة وتشــجيع تبــادل 
المعرفــة مــع المســتقلين والمحترفيــن فــي هــذا الميــدان والترويــج 
لمواهبهم عبر مبادرات استراتيجية تسلط الضوء على مهاراتهم. 
ــى الجانــب التنظيمــي والتشــريعي  كمــا نؤمــن بأهميــة التركيــز عل
لتمكيــن إبداعهــم مــن النمــو واالزدهــار عــن طريــق تذليــل العقبــات 

التــي تعتــرض أعمالهــم وفتــح آفــاق جديــدة أمامهــم.

مــا رأيــك بجــودة متاحــف اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وماذا 
يتطلــب تحضيرهــا للمســتوى التالــي مــن التقديــر؟

ما زال مشهد المتاحف في الدولة فتيًا كما دولة اإلمارات العربية 
ــة، ويمتــاز العديــد  المتحــدة. لدينــا أكثــر مــن 40 متحفــًا فــي الدول
منهــا بثــراء المحتــوى التاريخــي والتراثــي، وتقــدم بعضهــا، ومنهــا 
متحــف دبــي ومتحــف الحضــارة اإلســامية فــي الشــارقة أمثلــة 
رائعــة علــى المؤسســات الثقافيــة التاريخيــة التــي تشــرف علــى 

ثــروة مــن المحتــوى التعليمــي الملهــم.

ومــع ذلــك، ال زلنــا فــي بدايــة المشــوار علــى صعيــد تطويــر المتاحف 
الثقافيــة التــي تثيــر االهتمــام والحمــاس. ولدينــا عــدد ال بــأس بــه 
مــن صــاالت العــرض والمعــارض الفنيــة التــي تعرض الفــن المعاصر، 
ولكننــا ال نملــك الكثيــر مــن الصــاالت والمعــارض التــي تحتفــي 

بالثقافــة بكافــة أشــكالها.

أعتقــد أن متحــف “اللوفــر أبوظبــي” معلــم مذهــل لمشــهد المتاحف 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويجلــب هــذا المتحــف حضــورًا 
متزايــدًا بفضــل عامتــه الشــهيرة، وهــو أمــر بالــغ األهميــة لتوســيع 
شريحة المهتمين بالفن. فهو متحف عالمي يعرض أعمااًل فنية من 

HE Noura Al Kaabi with Sheikha Nawar Al Qassimi, Development Manager, Sharjah Art Foundation. © MCKD.

more people interested in art. It is also a universal museum 
in the sense that it showcases art from all over the world and 
highlights the shared cultures and civilizations. I am excited 
for upcoming plans for the National Sheikh Zayed Museum 
and the Guggenheim on Saadiyat Island.  

You have made it clear in several speeches that you 
wish to see the UAE move away from oil dependency 
and capitalise on the digital revolution. How do you 
envision culture and knowledge contributing to  
this transition?
The UAE continues to strive to diversify its economy into new 
industries. The creative industries would have a big impact 
in this diversification and we are very focused on growing 
and nurturing the culture and creative industries along with 

شتى أصقاع المعمورة، ويسلط الضوء على الثقافات والحضارات 
المشتركة. أتطلع بشوق إلى الخطط المرتقبة لمتحف الشيخ زايد 

الوطنــي ومتحــف جوجنهايــم في جزيرة الســعديات.

لقــد أوضحــِت فــي كلمــات كثيــرة أنــك ترغبيــن فــي رؤيــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة تنتقــل مــن االعتمــاد علــى النفــط 
وتســتفيد مــن الثــورة الرقميــة. كيــف تتصوريــن مســاهمة 

الثقافــة والمعرفــة فــي هــذا التحــول؟
تواصــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســاعيها الدؤوبــة لتنويــع 
اقتصادهــا إلــى قطاعــات جديــدة. وتتمتــع القطاعــات اإلبداعيــة 
بإمكانيــات كبيــرة إلحــداث تأثيــر ملمــوس فــي هــذا الصــدد، إذ نركز 

HH Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, HE Noura Al Kaabi, HE Reem bint Ibrahim Al Hashimy, Minister of State for International Cooperation, HE Jameela bint Salem 
Al Muhairi, Minister of State for General Education, HE Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Al Mehairi, UAE Minister of State for Future Food Security and other senior officials at the 
Future of Culture retreat held in Lourve Abu Dhabi. © MCKD.

HE Noura Al Kaabi and HE Yousef Al Otaiba, UAE Ambassador to the USA, 
attend the 3rd Annual AAM Awards Dinner. © Joy Asico.

HE Noura Al Kaabi with HE Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, Chairperson of Shurooq 
at the Paris Book Fair. © MCKD.
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 The UAE continues 
to strive to diversify 

its economy into new 
industries. The creative 
industries would have 

a big impact in this 
diversification. 

 تواصل اإلمارات العربية 
المتحدة مساعيها الدؤوبة 

لتنويع اقتصادها إلى 
قطاعات جديدة. وتتمتع 

القطاعات اإلبداعية 
بإمكانيات كبيرة إلحداث أثر 

. كبير في هذا الصدد 

HE Noura Al Kaabi signed an MoU with HE Hessa bint Essa Buhumaid, Cabinet Member and Minister of Community Development with a view of strengthening partnership between the 
two sides. © MCKD.

the people, infrastructure, regulations and financing that 
the ecosystem requires. 

In February, we hosted a Future of Culture retreat where we 
discussed with all relevant partners in the country strategic 
initiatives to grow the creative industries. As an outcome of 
the retreat, we launched two projects that are relevant to 
this growth. The first is a cultural development fund that 
will provide creative entrepreneurs with funding for their 
projects. The second project launched was announcing the 
first index in the region that would measure the contribution 
of the creative industries through a creative economy index. 

Creative industries will definitely continue to shape the 
diversification of our economy, and as a ministry we 
are continually developing and implementing policies 
towards the growth of digital technology, arts and culture 
entrepreneurship. 

علــى تنميــة ورعايــة الثقافــة والصناعــات اإلبداعيــة إلــى جانــب 
والتشــريعات  التحتيــة واألنظمــة  والبنيــة  باإلنســان  االهتمــام 

والتمويــل الــازم لخلــق نظــام أعمــال متكامــل. 

لقــد اســتضفنا فــي فبرايــر الماضــي خلــوة “مســتقبل الثقافــة” 
حيــث ناقشــنا مــع جميــع الشــركاء المعنييــن فــي الدولــة مبــادرات 
اســتراتيجية لتنميــة القطاعــات اإلبداعيــة. وكان مــن ثمــار الخلــوة 
إطاق مشروعين على صلة وثيقة بهذا النمو. األول هو “صندوق 
التنميــة الثقافيــة” لتوفيــر المــوارد الماليــة لتمويــل مشــاريع رواد 
األعمــال المبدعيــن. أمــا المشــروع الثانــي، فــكان إطاق أول مؤشــر 
فــي المنطقــة لقيــاس مســاهمة الصناعــات اإلبداعيــة فــي الناتــج 
اإلجمالي المحلي للدولة. ال شك بأن القطاعات اإلبداعية ستواصل 
رســم مامح تنويع اقتصادنا، ونحرص كوزارة على وضع وتنفيذ 
سياسات تهدف لتعزيز دمج التكنولوجيا الرقمية وريادة األعمال 

فــي الفــن والثقافــة.

Which foreign culture has fascinated you in recent years 
and left a lasting impression on you? Why was that? 
Japan, has been an incredible culture that I have admired 
and been fascinated by for years. The culture is so rich with 
stories of their ancestors that they cherish and respect and 
have been able to evolve into modern and even futuristic 
forms. They have an impeccable eye for detail and take such 
pride in workmanship and artistry that translates into strong 
work ethic and high values of respect for others. I am also 
fascinated by how history, heritage and technology melds 
so seamlessly in much of the Japanese artwork and designs. 

Lastly, we are exploring the idea of “culture” globally 
as it relates to individuals from different walks of life. 
Could you tell us what culture means to you?
Culture is entertainment, art, theater, film, dance, design, 
and so on. Culture can be any aspect of creative expression, 
modernity, or history that speaks to you through a given 
medium, like this magazine. Culture is also a combination 
of personal background, traditions, beliefs, and practices. 
Everything we do in the cultural sector should highlight both 
an individual’s creativity and his or her ability to relate with 
audiences. Creatives can use art to represent their background 
and perspectives, which then becomes a tool for learning 
and growth. As a result, we become more compassionate and 
empathetic. That is the ultimate goal of culture. .

أي ثقافــة مــن الثقافــات األجنبيــة ســحرتك فــي األعــوام 
األخيــرة وتركــت انطباعــًا راســخًا لديــك؟ ومــا االنطباع الذي 

تركتــه؟ 
تمتــاز اليابــان بثقافــة مذهلــة ســاحرة، وأنــا أكــّن لهــا التقديــر منــذ 
ســنوات. ولــم تتطــور ثقافتهــم الزاخــرة بقصــص أســافهم التــي 
يقدرونهــا ويعتــزون بهــا، إلــى أشــكال عصريــة فحســب، بــل إلــى 
أشكال تستشرف المستقبل أيضًا. لديهم عين ال تخطئ التفاصيل، 
تفتخــر بالحرفيــة والمهــارة الفنيــة التــي تتحــول إلــى أخــاق عمــل 
وقيــم راقيــة تحتــرم اآلخريــن. لقــد ُســحرت أيضــًا بكيفيــة تســلل 
التاريــخ والتــراث والتكنولوجيــا إلــى كثيــر من األعمــال والتصاميم 

الفنيــة اليابانيــة. 

أخيــرًا، نحــن نستكشــف فكــرة “الثقافــة” عالميــًا مــع ارتباطهــا 
باألفــراد مــن مختلــف المهــن والتخصصات. هــّا أخبرتنا ماذا 

تعنــي “الثقافــة” لكم؟
الثقافة هي الترفيه والفن والمسرح والسينما والرقص والتصميم 
وغيرها. وقد تكون الثقافة أي جانب من جوانب التعبير اإلبداعي 
أو الحداثــة أو التاريــخ الــذي يخاطبــك مــن خــال وســيط محــدد 
كهــذه المجلــة مثــًا. فالثقافــة تجمــع بيــن الخلفيــة الشــخصية 
والتقاليــد والمعتقــدات والممارســات. وينبغــي لــكل شــيء نفعلــه 
فــي قطــاع الثقافــة أن يســلط الضــوء علــى إبــداع الفــرد وقدرتــه 
على االرتباط بالجمهور وإثارة اهتمامه، ويمكن للمبدعين تسخير 
الفــن فــي تمثيــل خلفياتهــم ووجهــات نظرهــم، وتحويلــه إلــى أداة 
للتعلم والنمو. وســنغدو، نتيجة لذلك أكثر تعاطفًا وتســامحًا، وهو 

الهــدف األســمى للثقافــة. .

A rendering of Saadiyat's cultural district. © TDIC.

  While women are
 being given more

 opportunities to play
 increasingly important
 roles at the most senior
 levels of the UN, I am
 not alone in believing
 that women are still
 under-represented

across the institution. 


