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الفريق سمو الشيخ/ سيف بن زايد آل نهيان،
 نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

الرئيس الفخري للجمعية
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قادتنا االستشرافيون :
أقوال في المستقبل

إن تعليم الناس وتثقيفهم في حّد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، 
 فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي..

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة

إن االستراتيجية التنموية بالدولة اعتمدت مبدأ التوازن وتفعيل 
كل اإلمكانات المتوافرة دون استثناء، واألهم من ذلك أن هذه 

االستراتيجية أخذت على عاتقها مواكبة حركة التطور والتحول 
التي يعرفها االقتصاد العالمي وما يمثله ذلك من تحديات.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة "حفظه اهلل"

علينا أن ننظر للقادم و نتطلع إلى المستقبل كي تظل دولتنا 
في الريادة وفي مقدمة الدول األفضل على مستوى العالم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه اهلل"

اإلمارات بقيادة خليفة لديها رؤية بعيدة المدى لضمان مواصلة 
التنمية المستدامة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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االفتتاحية

أهل الفضل
عند الحديث عن جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبل، 
يجب أن ننسب الفضل ألصحابه، حيث إن ملهمنا عند طلب إنشاء الجمعية في 
عام 20١0 هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
كيفية  فينا  زرع  من  فهو  اهلل،  رعاه   ، دبي  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة، 
تعلم التخطيط االستراتيجي من خالل إطالقه لبرامج التميز في الدولة، فسموه 
نبراس التخطيط االستراتيجي واالستشراف في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
حيث إن برامج التميز » الجيل الرابع« التي أقرها سموه تلزم المؤسسات االتحادية 
مؤسسية  استشرافية  استراتيجية  خطط  وجود  بضرورة  والخاصة  والمحلية 

وشخصية للموظفين بشكل عام.

زايد  بن  الشيخ سيف  يتكرم سيدي سمو  بأن  الشرف  لها  الجمعية كان  أن  كما 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية،  برئاستها الفخرية ،  حيث إن 
سموه هو الموجه لنا طوال مسيرة الجمعية، وقد ظل دائمًا يؤكد على ضرورة 
نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي في الدولة لجميع الفئات، وهذا ما وضعناه 
دولة  مواطني  من  عدد  أكبر  تثقيف  يتم  بحيث  الجمعية،  أهداف  أولية  في 
مجال  في  عالية  علمية  معرفة  لديهم  تكون  حتى  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
المجالس  التنسيق بشأنه مع  التخطيط االستراتيجي واالستشراف، وهذا ما تم 

التنفيذية في إمارات الدولة.

إن الجمعية وفقًا لخطتها االستراتيجية، ستكون حريصة على نشر ثقافة التميز 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، في أوساط المؤسسات كافة واألفراد، وفقًا 
أو  الدولة  الجامعات، سواء في  أرقى  به من جانب  االعتراف  يتم  لنهج علمي 
القطاعات  اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع  خارجها، وذلك بحكم ما وقعته من 

المعنية داخل الدولة وخارجها.

وإن هذا سيتحقق بإذن اهلل في ظل وجود كوكبة من المختصين وأصحاب الخبرة 
كأعضاء في مجلس إدارتها.

غدًا«   »اإلمارات  مجلة  بها  جاءت  التي  المضافة  القيمة  أن  إلى  نشير  أن  يبقى 
ولعلها  المستقبل،  استشراف  صحافة  هي  جديدة،  صحفية  رؤية  تقديم  هي 
ستكون صحافة مبتكرة وريادية ترصد وتحلل الواقع المنظور وما سيحدث في 

السنوات المقبلة، بداًل عن صحافة ما حدث.

      واهلل الموفق في خدمة هذا الوطن المعطاء،،،،

د/ عبد القدوس العبيدلي

رئيس التحرير
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عن الجمعية
وطنيـة،  جمعيـة  هـي  المسـتقبل  واستشـراف  االسـتراتيجي  للتخطيـط  اإلمـارات  جمعيـة 
شـبه حكوميـة، ذات نفـع عـام، تأسسـت عـام 20١0م مـن أجـل نشـر وتعزيـز ثقافـة التخطيـط 
االسـتراتيجي وتعميـق الوعـي والتفكيـر االستشـرافي داخـل مجتمـع دولـة اإلمـارات العربيـة 
المتحـدة، وكذلـك تقديـم االستشـارات اإلداريـة فـي المجـال، فضـاًل عـن دعم األجنـدة الوطنية 

للدولـة والتبشـير بأهدافهـا.

آعضاء مجلس إدارة

جمعية اإلمارات للتخطيط 
االستراتيجي واستشراف المستقبل

الفريق سمو الشيخ/ سيف بن زايد آل نهيان،
 نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

الرئيس الفخري للجمعية: 
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اللواء الدكتور/
عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي      

 رئيس مجلس اإلدارة

محمد حميد بن دلموج الظاهري                           
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ/ محمد بن عبد اهلل المعال                            
أمين السر العام 

مريم الحمادي                                           
عضو مجلس اإلدارة

منصور القرقاوي                                      
عضو مجلس اإلدارة

فيصل أحمد الخميري                                  
المدير المالي

د. سرحان حسن المعيني                              
عضو مجلس اإلدارة

عمر بالعبيدة السويدي                                 
عضو مجلس اإلدارة

د. فيصل الشعيبي                                        
عضو مجلس اإلدارة
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التصميم  واإلنتاج والتسويق

هاتف: 026444241
 www.spotlightuae.net :الموقع

اإلخراج
سعيد منصور

رئيس التحرير: 
د. عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي

المشرف العام
الشيخ محمد بن عبداهلل المعال

مدير التحرير 
د. محمد عبد القادر سبيل

جميع  المواد المنشورة في 
المجلة ال تمثل بالضرورة رأي جمعية 
االستراتيجي  للتخطيط  اإلمارات 
ذكر  إذا  إال  المستقبل  واستشراف 

عكس ذلك بوضوح.

       حقوق النشر محفوظة .
مادة  اقتباس  أو  نشر  إعادة  يجوز 
أو أكثر من المجلة شريطة أن يذكر 

اسم المصدر.

المراسالت على:
ص ب 83838  الشارقة

دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 5548810 06

   info@espa.org.ae                     : إيميل
espa_uae@yahoo.com                        
 www.emiratestomorrow.org :الموقع
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عن التخطيط االستراتيجي 
واستشراف المستقبل

إضاءات

الشارقة: اإلمارات غدًا
جميع  االعتبار  في  المدى،يأخذ  بعيد  تخطيط  كل  هو  االستراتيجي  التخطيط 
المتغّيرات الخارجّية والداخلّية للمنظمة " شركة أو جمعية أو دولة أو مدرسة إلخ"، 
المنافسة.  لطرق  المستهدفة،إضافًة  والقطاعات  الشرائح  جميع  بتحديد  ويقوم 
أن  نريد  ماذا  أو  نحن ماضون؟  أين  إلى  السؤال  باإلجابة عن  التخطيط  ويقوم هذا 
نكون مستقباًل، آخذًا في االعتبار )الرؤية( المستقبلّية للمنظمة وعالقات التكامل 
التي  المختلفة  األنشطِة  إلى  إضافًة  المنظمة،  بين جميع جوانب هذه  واالرتباط 

تقوم بها والعالقة التي تربط المنظمة بالبيئة المحيطة بها.
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مـن  واحـداً  التخطيـط  مـن  النـوع  هـذا  يعتبـر 
االسـتراتيجّية،  لـإدارِة  األساسـّية  املكّونـات 
ويعتمد على التبّصر بوضع املؤسسة مستقباًل، 

ثـم العمـل علـى االسـتعداد لـه.

 أهمّية التخطيط االستراتيجي:
 من ميزات التخطيط االستراتيجي أنه يعمل 
على توضيح األهداف العامة للمنظمة، حيث 
مجال  العديدة يف  انبثاق اخلطط  عنه  ينتج 
العام  الهدف  تكّون  والتي  واإلدارة  العمل 
الذي يضبط جميع القرارات االستراتيجية، 
كما يوحد هذا التخطيط هدف العاملني يف 
التوّصل  املراد  األهداف  لتحقيق  املؤسسة 
املغاير  التخطيط  هذا  أهمّية  وتكمن  إليها، 

للتخطيط التقليدي فيما يلي:
الـذي 	  والهـدف  بالغايـة  املبـادرة  تزويـد   

لتحقيقـه. تسـعى 
 تزويـد املسـؤولني بآلّيـة التفكيـر بشـكٍل 	 

عـام بشـأن هـذه املبـادرة. 
املبادرة 	  االستراتيجي  التخطيط  يزّود 

بجميع التوقعات بشأن التغييرات يف البيئة 
احمليطة، وكيفّية التأقلم مع هذه التغييرات. 

كمـا أنـه يقـدم املسـاعدة علـى تخصيـص 	 
جميـع املـوارد املتاحـة. 

فضاًل عن املساهمة يف زيادة الوعي بني 	 
واإلملـام  التغييـر،  ريـاح  بشـأن  األعضـاء 
بجميـع التهديـدات والفـرص احمليطـة. 

والتخطيط االستراتيجي يعمل على تقدمي 	 
منطق سليم يف عملّية تقييم املوازنات. 

ويـؤدي إلـى تنظيـم عملّيـة التسلسـل يف 	 
مجمـل اجلهـود التخطيطّيـة عبـر جميـع 

اإلدارّيـة.  املسـتويات 
املديـر 	  جعـل  علـى  العمـل  إلـى  ويقـود 

مبتكـراً وخاّلقـاً، إضافـًة إلـى مبادرتـه يف 
تلقيهـا.  وليـس  األحـداث  صناعـة 

علـى 	  يعمـل  التخطيـط  فهـذا  وأخيـراً 
كافـة  أمـام  املؤسسـة  صـورة  توضيـح 

واملصالـح.  الشـأن  أصحـاب 

بعض مالمح التخطيط 
االستراتيجي: 

يعتبر التخطيط االستراتيجي نظاماً متكاماًل 
يتـّم بخطـواٍت متعـارف عليهـا. ويحـّدد مسـار 
املبـادرة مسـتقباًل، بحيـث يتضمن رسـالة تلك 
املبادرة وأهدافها واخلطوات الالزمة لتحقيق 
هـذا األمـر، إضافًة إلى حتديد جميع اجلهود 
املوجهـة يف عملّيـة تخصيـص املـوارد. يتـّم من 
خـالل هـذا التخطيـط حتديـد املجـاالت التـي 
متّيـز املبـادرة مسـتقباًل، إضافـًة إلـى حتديـد 
جميـع األنشـطة واألعمـال املتعلقـة باملبـادرة 
مسـتقباًل. ويعتبر التخطيط االسـتراتيجي رد 
فعـل جلميـع نقـاط الضعف والقـّوة يف طريقة 
أداء املبـادرة، إضافـًة إلـى جميـع التهديـدات 
البيئّيـة والفـرص املتاحـة بهـا، وذلـك بهـدف 
والتمّيـز  التنافـس  مجـاالت  وتطويـر  تنميـة 
املتاحة أمام املبادرة يف املستقبل. والتخطيط 
االسـتراتيجي هـو أسـلوب عمـل علـى جميـع 
املسـتويات، بحيـث يعمـل علـى حتديـد ومتييز 
مسـاهمات ووظائـف كل مسـتوى علـى حـدة. 

استشراف المستقبل:
تبنـي  »عمليـة  هـو  املسـتقبل  استشـراف 
املنهجيـات واألسـاليب العلميـة حملاولـة فهـم 
املسـتقبل،  يف  سـتحدث  التـي  التطـورات 
وتقليـل نسـبة الغمـوض وعـدم اليقـني بغـرض 
االسـتعداد والتخطيـط لتلـك التطـورات ملـدة 

. عامـاً  عشـرين  علـى  تزيـد 
مجرد  من  املستقبل  استشراف  حتّول  لقد 
الصحفية  املقاالت  يف  ترديده  يتم  مصطلح 
مناهجه  له  علم  إلى  العامة  واحلوارات 

وأسسه ومبادئه  بل وضرورته  القصوى.

ريادة راند
منــذ  العلــم  لهــذا  النظــري  اإلطــار  تأســس 
عملــه  وارتبــط  املنصــرم،  القــرن  أربعينــات 
التحــق  ثــم  العســكري  باملجــال  األمــر  أول  يف 
يف  األولــى  املؤسســة   ،RAND مبؤسســة 

التخطيط 
االستراتيجي 

يعمل على 
توضيح األهداف 

العامة

 ٦   
أدوات منهجية 

تستخدم في 
مجال االستشراف 
وعلوم المستقبل
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6 أدوات
وعموماً فثمة سـت أدوات تسـتخدم يف مجال 
االستشـراف وعلـوم املسـتقبل، بينهـا أسـلوب 
عبـارة  وهـي  »احلرجـة«  املفاجئـة  البطاقـات 
عـن قاعـدة أساسـية ومهمـة ملعرفـة األحـداث 
حدوثهـا،  تهديـد  نسـب  لتقليـل  احملتملـة، 
واالسـتعداد لهـا بحلـول ممكنة، وإعـداد ردود 
جمـع  عمليـة  يتطلـب  وهـذا  محكمـة،  فعـل 
بشـكل  دوريـاً  وحتليلهـا  متطـورة  ملعلومـات 

تفصيلـي.
وهنالك أيضا نظرية حتليل التأثير املتقاطع، 
وهـي عبـارة عـن منهجيـة تعمـل علـى حتديـد 
املسـتقبلية،  األحـداث  بـني  العالقـات  مـدى 
والتأثيـرات الناجتـة من تلـك األحداث واحلد 
أداة  وثمـة  املسـتقبل،  يف  اليقـني  عـدم  مـن 
حتليـل اجتـاه األثـر، وهـو نهـج بسـيط للتنبـؤ 
األخـذ  مـع  الزمنيـة  السالسـل  باسـتخدام 
ومسـاهمتها  املسـتقبلية  األحـداث  باالعتبـار 
يف تغييـر اسـتقراءات الظاهـرة املعنية، وتكون 
خاليـة مـن املفاجـأة ويف توليـد حتليـل اجتـاه 
األثـر، ثـم يتـم إنشـاء قاعدة بيانـات لألحداث 
حصولهـا،  »احتمـاالت  احملتملـة  الرئيسـية 

تأثيرهـا«.  واحتمـاالت 

العالــم يف مجــال البحــث العلمــي وطــرق 
طــرق  وتوجــد  املســتقبل،  استشــراف 
عــدة ميكــن اســتخدامها الستكشــاف مــا 
علــى  القــدرة  وتاليــاً  املســتقبل،  يخبئــه 
وضــع حلــول وســن سياســات وتشــريعات 
تتماشــى مــع املســتقبل، ومــن أبــرز الطــرق 
استشــراف  يف  فاعليتهــا  ثبــت  التــي 
تخطيــط  همــا:  طريقتــان  املســتقبل، 
 Scenario أو  البديلــة  الســيناريوهات 
 ،Delphi »دلفــي  وطريقــة   Planning
أحــد  جيــوس«،  دي  »أري  اشــتهر  وقــد 
رواد التعلــم املؤسســي باســتخدم أســلوب 
ــرة يف شــركة  ــة بكث الســيناريوهات البديل
اســتخدام  يشــيع  كمــا  للبتــرول،  »شــل« 
طريقــة »دلفــي« يف مختلــف دول العالــم 
التــي قطعــت شــوطاً كبيــراً يف التخطيــط 
املســتقبلي، وال يخلــو برنامــج تدريبــي يف 
هــذا املجــال مــن شــرح طريقــة »دلفــي«، 
الباحثــني  علــى  االعتمــاد  يعــد  كمــا 
إحــدى  مباشــراً  اعتمــاداً  واخلبــراء 
طــرق االستشــراف، وقــد بــدأت فئــة مــن 
العلمــاء واملنظريــن يف الظهــور حتت اســم 

»مســتقبليون«.

تبنـي  »عمليـة  هـو  المسـتقبل  استشـراف 
لمحاولـة  العلميـة  واألسـاليب  المنهجيـات 
فـي  سـتحدث  التـي  التطـورات  فهـم 
المستقبل، وتقليل نسبة الغموض وعدم 
اليقيـن بغـرض االسـتعداد والتخطيط لتلك 
التطـورات لمـدة تزيـد علـى عشـرين عامـًا .

لقـد تحـّول استشـراف المسـتقبل مـن مجـرد 
مصطلـح يتـم ترديـده فـي المقـاالت الصحفيـة 
والحوارات العامة إلى علم له مناهجه وأسسه 

مبادئـه  بـل وضرورتـه  القصـوى.

إضاءات

نظرية تحليل 
التأثير المتقاطع: 
وهي عبارة عن 
منهجية تعمل 
على تحديد 
مدى العالقات 
بين األحداث 
المستقبلية، 
والتأثيرات الناتجة 
من تلك األحداث
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عام التعايش وحوار الشعوب على أرض الدولة

20١9 الستدامة التسامح 
في مستقبل اإلمارات

الشارقة: مدير التحرير
خمسة  على  التركيز  سيشهد  اإلمارات،  في  التسامح"  "عام  20١9م  العام  هذا 
محاور رئيسية لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، أولها تعميق قيم التعايش السلمي 
واالنفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع اإلماراتي من خالل التركيز على 
قيم التسامح لدى األجيال الجديدة .. وثانيها ترسيخ مكانة دولة اإلمارات عاصمة 
هذا  في  الكبرى  والمشاريع  المبادرات  من  مجموعة  خالل  من  للتسامح  عالمية 
اإلطار منها المساهمات البحثية والدراسات االجتماعية والثقافية المتخصصة في 
خالل  من  الثقافي  التسامح  وثالثها  والحضارات،  الثقافات  وحوار  التسامح  مجال 
مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة، ورابعها طرح تشريعات 
واالجتماعي،  والديني  الثقافي  التسامح  قيم  مأسسة  إلى  تهدف  وسياسات 

وأخيرًا تعزيز خطاب التسامح وتقبل اآلخر من خالل مبادرات إعالمية هادفة.

الشيخ  السمو  صاحب  أعلن  وقد 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه اهلل« هذا العام 2019 يف دولة 
اإلمارات »عاماً للتسامح« يرسخ الدولة 
عاصمة عاملية للتسامح، وتأكيد قيمته، 
مستداماً  مؤسسياً  عماًل  باعتبارها 
التشريعات  من  مجموعة  خالل  من 
قيم  تعميق  إلى  الهادفة  والسياسات 
التسامح واحلوار وتقبل اآلخر واالنفتاح 
لدى  املختلفة خصوصاً  الثقافات  على 
آثاره  تنعكس  مبا  اجلديدة  األجيال 

اإليجابية على املجتمع بصورة عامة..
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وأشار 
بناء  يف  الدولة  مساهمة  أهمية  إلى 
واحلوار  التسامح  تعتمد  مجتمعات 

منهجاً .. 
حتمل  اإلمارات  »دولة  إن  سموه  وقال 
رسالة عاملية ومهمة حضارية يف ترسيخ 

هذه القيمة إقليمياً ودولياً« .

خليفة بن زايد: 
دولة اإلمارات 
تحمل رسالة 

عالمية ومهمة 
حضارية في 
ترسيخ هذه 

القيمة إقليميًا 
ودوليًا

الموضوع الرئيس
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مأسسة واستدامة
من جهته شدد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
على  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
التطرف  ونبذ  التسامح  قيم  إرساء  ضرورة 
كتوجه  والشعوب  الثقافات  على  واالنفتاح 
مجتمعي عام تنخرط فيه فئات املجتمع كافة 

مبا فيها القطاعني احلكومي واخلاص ..
وقال سموه »نسعى لتحويل قيمة التسامح 
باخلير  يعود  مستدام  مؤسسي  عمل  إلى 

على شعوبنا«.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأضاف 

راشد آل مكتوم ..
التسامح  ترسخ  حكومية  سياسات  »نريد 
مبادئ  لنشر  معمقة  مجتمعية  ودراسات 

التسامح لدى األجيال اجلديدة«.
»اإلمارات غداً« استطلعت رأي نخبة من املواطنني 
حول مغزى هذه املبادرة الرئاسية وتأثيرها على 

مستقبل شعب اإلمارات فكان حصادنا التالي:

200 جنسية
مرمي حسن البلوشي، عضو جمعية اإلمارات 
للتخطط االستراتيجي واستشراف املستقبل 

تقول:
جميعاً  الناس  فيه  يتسابق  وطن  يف  نحن 
واألعراق  واألطياف  الشرائح  كافة  من 
يزيد عددها على 200  التي  واجلنسيات 
جنسية لكي  تتعايش وتتخاطب وتتواصل 
يف سيمفونية بشرية جميلة ألنها استمدت 
التي تقوم  الفكرية  من إرث زايد  األبعاد 
على التسامح واإلنسانية واالحترام وتقبل 
طيب اهلل ثراه«  اآلخر ....   فالشيخ زايد 
خلق دولة وطيدة األركان عظيمة األسس 
والبنيان  تقوم على التسامح بني مواطني 
الذين  فيها   املوجودين  واملقيمني  الدولة 
عاشوا فيها  وكأنها بالدهم  بل إن منهم 

من أحبها أكثر من بلده األم . 
الدين  من   املستمد  الديني  الدولة  إرث  إن 
األخالقي  زايد  وإرث  احلنيف   اإلسالمي 
جعل من دولة اإلمارات  العربية املتحدة دولة 
لها صيت عاملي يف التسامح العاملي ، وأكبر 
دليل على اهتمام دولتنا بهذا النهج األخالقي 
راشد  بن  محمد  جائزة  إطالق  هو  الرفيع  
أن  تؤمن  السياسية  القيادة  كون  للتسامح  
التسامح مسلك حضاري كفيل بنهضة األمم  

وتقدمها على أقرانها . 
سمة  اإلماراتي  التسامح  إن  مرمي:  وتضيف 
مشهود لها عاملياً اليوم وأغلب شعوب العالم 
تعي من خالل املؤشرات العاملية واستطالعات 
الرأي والتقارير العاملية  الصادرة من جهات 
أممية و عاملية مشهود لها بالصدق والواقعية 
أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تتصدر دول 
العالم قي تطبيق مفهوم التسامح على أرض 

الواقع ويف حياتنا املعاصرة واليومية. 
 

أهمية استثنائية
الشاعر والكاتب هزاع املري، يقول حول أهمية 
التسامح ومكانته بني القيم اإلنسانية السامية:

محمد بن راشد: 
نريد سياسات 
حكومية ترسخ 
التسامح ودراسات 
مجتمعية معمقة 
لنشر مبادئ 
التسامح لدى 
األجيال الجديدة«

الموضوع الرئيس
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اإلنسانية  القيم  أحد  التسامح  مبدأ  يعد 
التي  للمجتمعات  يضمن  الذي  العليا 
أصبحت متعددة ومتنوعة، التعايش والسلم 
واألمان، مبا يخلقه من فضاءات حرة للتعدد 

وللتباين والتغاير،
والتزمت  التعصب  يصبح  غيابه  ظل  ويف 
ومآل،  عاقبة  والدمار  واإلحتراب  حال، 
تضعف فيه الدول وتنهار. فالدول التي يغيب 
مخيفة  بيئة  تصبح  والتعايش  التسامح  فيها 
وطاردة، إذ ال ميكن نشوء حضارة وتنمية يف 

أرض ملغومة باخلوف وبعدم االستقرار .
ولكن ماهي توقعات هزاع ملستقبل التسامح 
على  وانعكاسته  اإلمارات  مجتمع  يف 

االستقرار والتنمية والسعادة يف الدولة؟
يقول: التسامح يف دولة اإلمارات ليس وليد 
ومتظهرات  جتليات  دوماً  له  كان  بل  اليوم 
من  الدولة  دأبت  فقد   . القدم  منذ  عديدة 
وقت نشأتها على فتح ذراعيها وقلبها جلميع 
األجناس واألعراق والثقافات، للعيش الكرمي 
اإلماراتي  واملجتمع  املباركة،  أرضها  على 
وهذا  ومتعايش،  متسامح  مجتمع  بطبيعته 
جعل  وشعباً  حكومة  به  نؤمن  الذي  املبدأ 
للفرص  وأرضاً  للجميع   واحة  اإلمارات 
عاماً   2019 عام  اختيار  وما   ، واألحالم 
، يف ظروف  له  وترسيخ  تأكيد  إال  للتسامح 
ان  اإلسالمية  التيارات  بعض  فيه  حتاول 
أنني  وتوقظ  والتشدد،  توظف التعصب 

الفرقة والفنت.

الفهم واالعتراف
من  املري  هزاع  اإلماراتي  املثقف  ويقترح 
الوسائل واألدوات والفعاليات التي من شأنها 
والتعايش  التسامح  قيم  انتشار  وزيادة  اثراء 

السلمي بني كافة شرائح املجتمع فيسرد:
أواًل: ولكي ال يكون التاريخ حكراً على دعاة 
اإلنغالق والتشدد، فال بد من الرجوع للتاريخ 
التي  املشرقة  اللحظات  وإبراز  اإلسالمي 
برزت فيه قيم التعايش والتسامح ، فالتسامح 

وإن كان مفهوماً  ومصطلحاً غربياً حديثاً إال 
أن ذلك ال يعني أنه لم يكن هناك الكثير من 
التعدد  فيها   ازدهر  التي  املضيئة  احملطات 

واإلختالف واحلواريف تاريخنا. 
ثانيًا: تكريس مبدأ الفهم املتبادل ألنه يف ظل 
 ، التسامح  يستحيل  واإلنصات  الفهم  غياب 
واخلطاب  واإلعالم  الدراسية  املناهج  فعلى 
على  تنفتح  أن  الديني  واخلطاب  الثقايف 
واستيعاب  فهم  سبل  وتعزز  املختلف  اآلخر 
وكرافد  كقيمة  عليه  والتأكيد  االختالف 

للثراء املعريف واإلنساني.
ثالثًا: مراجعة مفهوم الهوية وطبيعتها يف 
اجلغرافية  احلواجز  فيه  أسقطت  عصر 
أصبح  اآلخر  حيث  الثقافية،  واملتاريس 
يسكننا ويتخللنا وكما يقول أمني معلوف 
»أنا هو ذاك«، إن الفهم واالعتراف اصبح 
األمن  إلحالل  األكيد  الضامن  اليوم 

واألمان واالستقرار .
رابعًا: نبذ ثقافة التعالي واإلصطفاء النرجسي 
والتأكيد على نسبية احلقيقة واالعتراف بحق 
املشترك  عن  والبحث  االختالف،  يف  اآلخر 
اإلنساني بني األديان من خالل احلوار الذي 
ينطلق من أن خصوصيتك.،  فإذا كان اإللغاء 
واملصادرة فاحتة للتعصب والعنف، فإن الفهم 

واالعتراف فاحتة للسلم والتعايش.

مريم البلوشي:  
200 جنسية 

تشكل سيمفونية 
إنسانية في وطننا
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قوة أخالقية
اهلل  عبد  زينل  سامية  والكاتبة  اإلعالمية 
كبيرة  أهمية  ذات  قيمة  التسامح  أن  ترى 
مجتمعات  بناء  يف  لدوره  ذلك  البشر،  بني 
لها  السالم،  وتعشق  للخير،  مترابطة، محبة 
توجهات إيجابية تصب يف البناء واإلستثمار، 

وكل ما فيه نفع اإلنسان. 
لذا فالتسامح يف نظر سامية زينل له أبعاد 
مهمة، فهي قوة ال تضاهيها قوة يف الوجود، 
ألنه يوفر البيئة لبناء اإلنسان، وتأسيس منط 

حياته األفضل األعز. 
ومتضي قائلة: التسامح رادع فعلي وحقيقي 
منها  تعاني  التي  السلوكيات  من  للكثير 
البشرية يف عصرنا هذا، إن حتلى به العالم 
الطائفية،  العنصرية،  موجة  من  النتهينا 

والتعصب والسلوكيات غير األخالقية. 
مبثابة  هو  التسامح  عام  أن  سامية  وتؤكد 
إنعاش لهذه القيم التي تربى عليها اإلماراتي 
يف صغره، كيف ال وهو من مشى على خطى 

املغفور له الشيخ زايد، رحمه اهلل.
يكون  أن  اإلماراتية  اإلعالمية  وتتوقع 
الروح  ألن  بالعطاء  ومليئاً  باهراً  املستقبل 
التي يحملها املجتمع اإلماراتي مشبعه بحب 
يف  القيم  هذه  نشرنا  كلما  الغير. وتضيف: 
وأخالقياتنا  سلوكياتنا  خالل  من  املجتمعات 
كلما تركنا إنطباعاً بأننا مختلفون، وباالختالف 
الدور  له  مما  نحونا،  العالم  نظرة  ستختلف 
يف فتح آفاق نحقق من خاللها فرص كثيرة 
وكبيرة باالستثمار والبناء والتنمية ونشر كل 
ما هو فيه مفاد ألمتنا العربية واإلسالمية.. 

قيم نتوارثها
مداخلتها  تبتدر  علي،  ميرا  اإلعالمية   
العصور  مر  على  احِللُم  ظل  بالقول:  لقد 
كقيمة  والتسامح  األخالق،  سيد  واألزمان 
إنسانية عليا لم يخرج إال من عباءة األخالق، 
بني  ومكانته  التسامح  أهمية  فإن  هنا  ومن 
لقول اهلل  باإلصالح  السامية مرتبطة  القيم 
على  فأجره  وأصلح  عفا  )ومن   : وجل  عز 
اهلل(، فاإلصالح رديف العفو والذي ال يكون 

إال بالتسامح ولنا أن نقيس على ذلك. 
أما عن مستقبل التسامح يف اإلمارات فتقول 
ميرا: إن اإلماراتيني قد خططوا يف املاضي 
املسلم  وقيمه  بالتسامح  احلالي  ملستقبلهم 
وما  جيل،  بعد  جياًل  األجيال  تتوارثها  بها، 
وزارة  أوجدت  قد  الرشيدة  قيادتنا  دامت 
هو  مثقف  شيخ  رأسها  على  كاملة  احتادية 
الشيخ نهيان بن مبارك، وطاملا دولتنا الفتية 
تخصص عاماً إلعالء شأن التسامح وترسيخه 
يقع يف صميم جهد  ذلك  وكل  يف مجتمعنا، 
التي  الثمرات  أن  بد  فال  املعافى  الغد  بناء 
مميزة  ستكون  ومجتمعنا  دولتنا  ستجنيها 
ورائعة يف املستقبل إن شاء اهلل تعالى، سواء 

هزاع المري: 
اإللغاء فاتحة 
للتعصب والتفهم 
فاتحة للسلم 
االجتماعي.

 سامية زينل: 
التسامح قوة 
بناءة ورادعة 
لسلبيات التعصب 
والتطرف.

الموضوع الرئيس

يناير  2019العدد ١اإلمارات غدًا 16



املستقبل القريب أو املتوسط أو بعيد األمد، 
ودليل  قوي  مؤشر  ورعايته  اليوم  غرس  ألن 
مبقدماتها  فاألمور  الغد  ثمرة  على  ناصع 

حتماً كما يقولون.
وبخصوص الفعاليات املعززة لقيمة التسامح 
فتقترح ميرا أن تكون انشطة وبرامج تسعى 
جميعها إلى دحر ثقافة اإلقصاء لآلخر ، ويف 
وأمان  سالم  يف  التعايش  إلى  تدعو  املقابل 
على  تشتمل  فعاليات  تنظيم  إلى  دعت  كما 
املشاركات اجلماعية وإظهار احترام اآلخرين 

يف ظل تباين الثقافات واخلصوصيات. 

تجربتنا عالمية
تبتدر الكاتبة واملؤلفة املوسيقية الشابة إميان 
الهاشمي مشاركتها بتعريف مفهوم التسامح 
وجهة  من  اإلماراتي  املجتمع  يف  ومكانته 

نظرها بالقول: 
يستطيع  وال  اجتماعي،  حي  كائن  اإلنسان 
العيش منفرداً، فإذا لم تكن ثقافة التسامح 
معهم،  والتسامح  اآلخرين  تقبل  على  مبنية 
ألن  األساس،  من  مجتمع  هناك  يكون  فلن 
األفراد،  من  مجموعة  عن  عبارة  املجتمع 
التفكير  بنفس  واحد  شخص  مجرد  وليس 
واللون  والفكري  العلمي  واملستوى  واملعتقد 

والعرق والدين. 
مجتمع  يف  التسامح  ملستقبل  إميان  تتوقع 
على  اإليجابية  شديدة  انعكاسات  اإلمارات 

االستقرار والتنمية والسعادة يف الدولة.
تقول: اإلمارات دولة التسامح منذ نشأتها على 
يد املغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، »طيب اهلل ثراه«، وعام التسامح ليس 
وتسعى  به  وتقوم  تؤمن  ما  تأكيدا على  سوى 

إليه طوال الوقت وإلى ما ال نهاية. 
 وجتيب إميان الهاشمي عن السؤال:إلى أي 
اإلنسانية  القيمة  هذه  استثمار  مدى ميكننا 

للمساعدة يف بناء مستقبل أفضل؟
زرع  أن نحقق ذلك من خالل  فتقول: ميكن 
واحلرص  القادمة  األجيال  يف  الفكرة  هذه 

وترسيخها  جيل  إلى  جيل  من  تناقلها  على 
مواطنني  من  املجتمع  أفراد  جميع  لدى 

ومقيمني وحول العالم ككل. 
ولكن يف نظر إميان، ماهي الوسائل واألدوات 
والفعاليات التي ميكن تنفيذها من أجل إثراء 
بني  السلمي  التعايش  قيم  انتشار  وزيادة 
كافة شرائح املجتمع اإلماراتي يف ظل تعدد 

الثقافات واجلاليات؟
بأن  بنفسه،  يبدأ  أن  الفرد  على  أوالً  تقول: 
يكون قدوة صاحلة ومثاالً فعاالً لهذه املبادرة 
الطيبة، ومن ثم يتعني عليه العمل على نشر 
مفهومها وبث معانيها يف محيطه، فإذا عمل 
كل فرد بذلك فقد ضمن كل العالم السالم 
املستقبل  فلنجابه حتديات  تعالى،  اهلل  بإذن 

وفرصه باألخالق خير زاد. 

إيمان الهاشمي: 
تجربتنا 

التسامحية 
تستحق أن تعمم 

عالميًا.

ميرا علي: 
القيادة الرشيدة 

تؤسس لمستقبل 
معافى ثمراته 

منتظره.
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١. مجتمع متالحم محافظ على هويته
ــى مجتمــع متالحــم  ــى احلفــاظ عل ــة إل ــدة الوطني تطمــح األجن
يعتــز بهويتــه وانتمائــه مــن خــالل توفيــر بيئــة شــاملة تدمــج يف 
نســيجها مختلــف فئــات املجتمــع وحتافــظ علــى ثقافــة اإلمــارات 

وتراثهــا وتقاليدهــا وتعــزز مــن تالحمهــا املجتمعــي واألســري.

2. مجتمع آمن وقضاء عادل
تســعى األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات 2021 إلــى أن تكــون 
دولــة اإلمــارات البقعــة األكثــر أمانــاً علــى املســتوى العاملــي من 
خــالل تعزيــز شــعور كافــة أفــراد املجتمــع باألمــان والوصــول 
ــات  ــى اخلدم ــاد عل ــة يف االعتم ــب متقدم ــى مرات ــة إل بالدول

3. اقتصاد معرفي تنافسي
كبيــرة عامليــاً،  اقتصاديــة  املقبلــة حتــوالت  الســنوات  ستشــهد 
تكــون  أن   2021 اإلمــارات  لرؤيــة  الوطنيــة  األجنــدة  وتهــدف 
دولــة اإلمــارات يف قلــب هــذه التحــوالت وأن تكــون العاصمــة 
االقتصاديــة والســياحية والتجاريــة ألكثــر مــن 2 مليــار نســمة، 
ــى  ــال إل ــة اإلمــارات جهودهــا يف االنتق ــذا تواصــل حكومــة دول ل
اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة، عبــر تشــجيع االبتــكار والبحــث 
الرئيســية،  للقطاعــات  التنظيمــي  اإلطــار  وتعزيــز  والتطويــر، 
وتشــجيع القطاعــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة مبــا يطــور مــن 

4. نظام تعليمي رفيع المستوى
العلــم أســاس تقــدم األمم، وأهــم اســتثمار يف جيــل املســتقبل، 
لــذا كان البــد لألجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات 2021 مــن 
التركيــز علــى تطويــر نظــام تعليمــي رفيــع املســتوى حيــث 
ستشــهد الســنوات املقبلــة حتــوالً كامــاًل يف أنظمــة التعلــم 
ــع  ــون جمي ــة أن تك ــدة الوطني ــذا تســتهدف األجن ــم. ل والتعلي
مزوديــن  الطــالب  وجميــع  مجهــزة  واجلامعــات  املــدارس 

5. نظام صحي بمعايير عالمية
ســتعمل الدولــة وبالتعــاون مــع كافــة الهيئات الصحيــة بالدولة 
ــة واخلاصــة وفــق  ــى اعتمــاد كافــة املستشــفيات احلكومي عل
معاييــر وطنيــة وعامليــة واضحــة مــن ناحيــة تقــدمي اخلدمــات 

وجــودة وكفايــة الــكادر الطبــي.

٦. بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
تعمــل حكومــة دولــة اإلمــارات علــى ضمان اســتمرارية التنمية 
املســتدامة وتســعى إلــى حمايــة البيئــة وحتقيــق التــوازن بــني 

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
لــذا تســعى األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات 2021 لتحقيــق 
بيئــة مســتدامة مــن حيــث جــودة الهــواء، واحملافظــة علــى 

تضمنـــت األجندة التي عمـــل عليها 

أكثـــر مـــن 300 مســـؤول مـــن أبناء 

وبنات الوطن مـــن 90 جهة حكومية 

الفتـــرة  خـــالل  ومحليـــة  اتحاديـــة 

الماضيـــة مجموعـــة مـــن األهـــداف 

التعليمية  القطاعات  والمشاريع في 

والشـــرطية  واالقتصاديـــة  والصحيـــة 

وفي مجال اإلســـكان والبنية التحتية 

الحكومية.  والخدمـــات 

الوطنية  األجندة 
اإلمـارات  لــدولــة 
العربية المتحـدة

إنفوجراف
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كمــا تطمــح األجنــدة الوطنيــة ألن تكــون دولــة اإلمــارات مــن أفضــل الــدول يف العالــم يف مؤشــر 
التنميــة البشــرية وأن تكــون مــن أكثــر الــدول ســعادة، ليتمكــن كل مواطــن مــن التعبيــر عــن فخــره 
بهــذا االنتمــاء مبختلــف الوســائل، وميثــل وطنــه يف احملافــل الدوليــة واملنافســات العامليــة مبــا 

ــة.  ــة والعاملي ــة يف البطــوالت األوملبي يضاعــف مــن اإلجنــازات وامليداليــات للدول

ــاة  ــى حي ــى ســالمة الطــرق حرصــاً عل ــة حلــاالت الطــوارئ مــع احلفــاظ عل الشــرطية واجلاهزي
ســكان الدولــة.

كمــا حتــرص األجنــدة الوطنيــة علــى تعزيــز عدالــة القضــاة واالســتمرار يف ضمــان حقــوق األفــراد 
ــدول يف  ــني أفضــل ال ــون ب ــة ألن تك ــي فاعــل، يصــل بالدول ــن خــالل نظــام قضائ واملؤّسســات م

العالــم يف كفــاءة النظــام القضائــي. 

بيئــة األعمــال ويعــزز مــن جاذبيــة الدولــة لالســتثمارات. كمــا تهــدف األجنــدة الوطنيــة إلــى أن تكــون الدولــة 
مــن أفضــل دول العالــم يف مجــال ريــادة األعمــال، حيــث تواصــل دورهــا يف إطــالق إمكانــات املواطنــني 
ليقــودوا عجلــة التطويــر االقتصــادي مــن خــالل تشــجيع املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة يف القطــاع اخلــاص، 
وغــرس ثقافــة ريــادة األعمــال يف اجلامعــات واملــدارس، لتخريــج أجيــاٍل تتمتــع بــروح الريــادة واإلبــداع 
واملســؤولية والطمــوح، مبــا يعــزز حصــول الدولــة علــى مراكــز متقدمــة يف مؤشــرات ســهولة ممارســة 

األعمــال والتنافســية العامليــة واالبتــكار وريــادة األعمــال والتنميــة والتركيــز علــى البحــث والتطويــر.
وحيــث أن احلكومــة تهــدف إلــى توفيــر احليــاة الكرميــة للنــاس وليــس فقــط حتقيــق مراكــز متقدمــة يف 
التقاريــر الدوليــة، لــذا تهــدف األجنــدة الوطنيــة إلــى وضــع اإلمــارات يف قائمــة أفضــل الــدول يف نصيــب الفــرد 
مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي، إضافــة إلــى رفــع نســبة التوطــني يف القطــاع اخلــاص خــالل الســنوات القادمــة. 

باألجهــزة واألنظمــة الذكيــة وأن تكــون املناهــج واملشــاريع واألبحــاث عبــر هــذه األنظمــة الذكيــة. 
كمــا ســيتم مضاعفــة االســتثمار خــالل الســنوات القادمــة لتعزيــز اإللتحــاق بريــاض األطفــال كونهــا 

تشــكل أهميــة كبــرى يف تشــكيل شــخصية الطالــب ومســتقبله.
كمــا تتطلــع األجنــدة الوطنيــة إلــى وضــع طلبتنــا ضمــن أفضــل طلبــة العالــم يف اختبــارات تقييــم املعرفــة 
واملهــارات يف القــراءة والرياضيــات والعلــوم، إضافــة إلــى رفــع نســبة التخــرج مــن املرحلــة الثانويــة مبــا 
يتناســب مــع املعــدالت العامليــة. وتهــدف األجنــدة أن تكــون جميــع املــدارس متميــزة بقيــادات ومعلمــني 

جميعهــم مرخصــني وفقــاً للمعاييــر الدوليــة وأن يكــون طلبتنــا فيهــا متقنــني للغــة العربيــة. 

كمــا تتطلــع األجنــدة الوطنيــة إلــى ترســيخ اجلانــب الوقائــي وتخفيــض معــدل األمــراض املتعلقــة 
بنمــط احليــاة كالســكري والقلــب وأمــراض الســرطان لتحقيــق حيــاة صحيــة وعمــر مديــد، إضافــة 
إلــى تقليــل مســتوى انتشــار التدخــني، وتطويــر جاهزيــة النظــام الصحــي للتعامــل مــع األوبئــة 

واملخاطــر الصّحيــة، لتكــون اإلمــارات مــن أفضــل الــدول يف جــودة الرعايــة الصحيــة. 

ــى الطاقــة النظيفــة وتطبيــق التنميــة اخلضــراء. ــادة االعتمــاد عل ــة، وزي املــوارد املائي
وعلــى صعيــد البنيــة التحتيــة، تتطلــع األجنــدة الوطنيــة إلــى أن تصبــح الدولــة األولــى عامليــاً يف 
ــاء  ــر الكهرب ــز جــودة توفي ــى تعزي ــئ والطــرق، إضافــة إل ــة للمطــارات واملوان ــة التحتي جــودة البني

ــة. ــدول يف اخلدمــات الذكي ــة يف مقدمــة ال ــح الدول واالتصــاالت لتصب
ولتحقــق املزيــد مــن االرتقــاء يف جــودة حيــاة املواطــن فقــد ركــزت األجنــدة الوطنيــة أيضــاً علــى 

توفيــر الســكن املالئــم للمواطنــني املســتحقني ضمــن وقــت قياســي. 
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 تمثل النموذج الديناميكي المستدام 
لمدن القرن الحادي والعشرين 

مدينة مصدر... 
المستقبل ينبض بقلب أبوظبي

أبوظبي: اإلمارات غدًاً
فـي قلـب العاصمـة اإلماراتيـة أبوظبـي تتخـذ مدينـة مصـدر مقـرًا لهـا علـى بعـد 
17 كيلومتـرًا مـن وسـط المدينـة بالقـرب مـن مطار أبوظبـي الدولي، وهـي مدينة 
متكاملـة بـكل معنـى الكلمـة وتمثـل بحـق إحـدى أكثـر مـدن العالـم اسـتدامة، 
وواحـدة مـن أكثـر المجتمعـات الحضريـة فـي العالـم التـي تحافـظ علـى أسـلوب 
حيـاة بـال تلـوث، فالمدينـة تتضمن مجمعـًا متناميـًا منخفض الكربـون وقائمًا على 
التقنيـات النظيفـة، ومنطقـة حـرة، ومنطقـة سـكنية، ومطاعـم ومتاجـر تجزئـة، 
العمرانيـة  للتنميـة  خضـراء"  "بصمـة  مصـدر  مدينـة  وتشـكل  خضـراء.  ومتنزهـات 
المسـتدامة، مقدمـًة حلـواًل واقعيـة فـي مجـال الميـاه وكفاءة اسـتخدام الطاقة 

والحـد مـن النفايـات وواعـدة بمسـتقبل أفضـل لألجيـال القادمـة.

وقـد جـاء تأسـيس مدينـة مصـدر يف عـام 
احلكيمـة  الرؤيـة  مـع  متاشـياً   ،2008
لقيادتنا الرشـيدة التي تستشـرف املسـتقبل 
وتسـعى دائمـاً لتحقيـق التميـز حيـث تتوقـع 
األشـخاص  معـدل  ارتفـاع  املتحـدة  األمم 
الذيـن يعيشـون يف املناطـق احلضريـة مـن 
 ،  2050 عـام  يف   %70 إلـى  اليـوم   %50

وعليـه انطلقـت عمليـات إنشـاء املدينـة يف 
رحلـة جريئـة نحـو تطويـر واحـدة مـن أكثـر 

العالـم. يف  اسـتدامًة  املـدن 

فنون العمارة
جتمـع مدينـة مصـدر بـني فنـون العمـارة 
احلديثـة.  والتقنيـات  القدميـة  العربيـة 
الشـمس  أشـعة  مـن  املدينـة  وتسـتفيد 
مـن  محليـاً  النظيفـة  الكهربـاء  إلنتـاج 
الشمسـية  الطاقـة  محطـة  خـالل 
ميجـاواط   10 بطاقـة  الكهروضوئيـة 
وتنتـج  املدينـة.  داخـل  واملوجـودة 
احملطـة 17500 ميجـاواط مـن الطاقـة 
الكهربائية النظيفة سـنوياً، وتسـاهم يف 
تفـادي إطـالق 15 ألف طن من انبعاثات 
الكربـون سـنوياً وهـو يعـادل مـا ميتصـه 
400 ألـف هكتـار مـن أشـجار الغابـات.

أكبـر مجمعـات  املدينـة واحـدة مـن  وتضـم 
لتشـكل  العالـم،  يف  األداء  عاليـة  املبانـي 
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ودراسـة  لرصـد  واقعيـاً  مختبـراً  بذلـك 
يف  املـوارد  ومشـاركة  اسـتهالك  كيفيـة 
املـدن، وبفضـل تصميمهـا الذكـي، ينخفـض 
الطاقـة  مـن  املدينـة  يف  املبانـي  اسـتهالك 
معاييـر  وفـق   %40 تفـوق  بنسـبة  وامليـاه 
يشـترط  حيـث   )Estidama/ASHRAE(
حتقـق  أن  اجلديـدة  املبانـي  جميـع  علـى 
احلـد األدنـى تصنيـف 3 آللـئ وفـق معاييـر 
الذهبيـة(  ليـد  شـهادة  )تعـادل  "اسـتدامة" 
باسـتخدام  املدينـة  يف  املبانـي  إنشـاء  ويتـم 
واأللومنيـوم  الكربـون  منخفـض  االسـمنت 
إلـى  باإلضافـة   ،%90 بنسـبة  تدويـره  املعـاد 
مـن  اسـتقدامها  يتـم  معتمـدة  أخـرى  مـواد 
السـوق احمللية، وقد سـاهمت املدينة بخفض 
االنبعاثـات الكربونيـة الناجمـة عـن األنشـطة 

%40 بنسـبة  املعتـادة  واألعمـال 

تحديات المستقبل 
تكتسـب مدينـة مصـدر زخمـاً متزايـداً، كونهـا 
مـن أوائـل املـدن املسـتدامة يف العالـم، وقـد 
مشـروعاً  إنشـائها  عنـد  املدينـة  اعتبـرت 

أولـى  آنـذاك  وكانـت  مألـوف  وغيـر  جريئـاً 
تتبنـى  التـي  العاملـي  املسـتوى  علـى  املـدن 
معاييـر االسـتدامة، إال أن املدينـة اليـوم تعتبر 
كونهـا  عـن  لالسـتدامة فضـاًل  منوذجـًا حيـاً 
املسـتدامة  للتقنيـات  واقعيـاً  مختبـراً  تشـكل 
الكهربـاء  توليـد  محطـة  تضـم  إنهـا  حيـث 
 10 بقـدرة  الكهروضوئيـة  األلـواح  بواسـطة 
ميجـاواط وتوفـر احملطـة الكهربـاء النظيفـة 

مصـدر.  ملدينـة 
ومـن الناحيـة العمرانية، تعكس مدينة مصدر 
احلضـارة العمرانيـة اإلماراتية الفريدة برؤية 
مسـتقبلية، لتمثـل النمـوذج الديناميكـي ملـدن 
مـع  احلديثـة  والعشـرين  احلـادي  القـرن 
االرتـكاز علـى مبـدأ االسـتدامة الـذي يدخـل 
باملدينـة  البنـاء اخلاصـة  أبسـط عناصـر  يف 
ليشـمل املـواد املسـتخدمة يف تشـييد املبانـي، 
واإلضـاءة،  والتوجيـه،  التصميـم  وطريقـة 
الهـواء،  وتكييـف  امليـاه  تسـخني  وأنظمـة 
املفتوحـة،  واملسـاحات  املظللـة  واملناطـق 
حتفـل  التـي  والترفيهيـة  التعليميـة  واملرافـق 

مصـدر.  مدينـة  بهـا 

 المباني منشأة 
باألسمنت 

منخفض الكربون 
واأللومنيوم 

المعاد تدويره 
بنسبة %90

تقنيات توفر 
54% من استهالك 

المياه و5١% من 
استهالك الكهرباء
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ميزات اقتصادية
مبانيهـا  يف  مصـدر  مدينـة  تسـتخدم  كمـا 
امليـاه،  اسـتهالك  يف  مبتكـرة  ذكيـة  أنظمـة 
حيـث توفـر التقنيـات املتطورة املسـتخدمة يف 
هـذه املبانـي 54% مـن اسـتهالك امليـاه و%51 
باملعـدل  مقارنـًة  الكهربـاء،  اسـتهالك  مـن 
مـن   %30 نسـبة  وتأتـي  الدولـة،  يف  السـائد 
الكهربـاء التـي تسـتهلكها مدينـة مصـدر مـن 
األلـواح الشمسـية الكهروضوئيـة املثبتـة علـى 
الــ %70  نسـبة  تأتـي  بينمـا  املبانـي،  أسـطح 
املتبقيـة مـن محطـة توليـد الطاقـة الشمسـية 
يف مدينـة مصـدر، لتحصـل املباني بذلك على 
كامـل احتياجاتهـا مـن الكهربـاء مـن الطاقـة 
املتجـددة. كمـا يتـم توفير 75% من احتياجات 
امليـاه احلـارة عـن طريق لواقـط حرارية مثبتة 

علـى أسـطح املبانـي.

أبرز المشاريع
 والمبادرات المستقبلية 

شـهدت أعمال البناء يف املدينة منواً متسـارعاً 
أكثر من أي وقت مضى خالل السنوات العشر 
املاضية، وتواصل املدينة التزامها بجعل مدينة 
مصـدر منوذجـاً يحتـذى بـه للتنميـة احلضريـة 
أكثـر  املسـتدامة. وفيمـا تضـم مدينـة مصـدر 
مـن 260 ألـف متـر مربـع مـن املبانـي املنجـزة 
واملؤجـرة بالكامـل، هنـاك 700 ألـف متـر مربع 
من املشـاريع مت االتفاق على تطويرها ويشـمل 
ذلـك مـدارس ومكاتـب وفنـادق ومتاجـر جتزئـة 

ومطاعـم ومنازل سـكنية.

تضـم املدينـة قرابـة 2000 شـقة إمـا مكتملـة 
البنـاء أو قيـد التطويـر أو يف مرحلـة التصميـم 
مـن خـالل "مصـدر" أو عبر جهات اسـتثمارية. 
مـن  أكثـر  حاليـاً  مصـدر  مدينـة  وحتتضـن 
1300 شـخص يعيشـون فيهـا، ومـن املتوقـع أن 
يرتفـع هـذا العـدد إلـى ثالثـة أضعـاف بحلـول 
عـام 2020 مـع االنتهـاء مـن املبانـي السـكنية 
اجلديـدة.  كمـا أنـه من من املتوقع ارتفاع عدد 
املوظفـني يف املدينـة مـن حوالـي 2000 اليـوم 

إلـى أكثـر مـن 5000 بحلـول 2019/2018. 

النقل المستدام
تعتبـر "مصـدر" يف طليعـة الشـركات الفاعلـة 
يف مجـال النقـل املسـتدام، وذلـك متاشـياً مـع 
اسـتراتيجيتها الرامية إلى تخفيض التكاليف 
وحتسـني نوعيـة احليـاة داخـل مدينـة مصـدر 
يف أبوظبـي. وتتوفـر يف املدينـة خيـارات نقـل 
عـام متكاملـة ونظيفـة، منها وجـود احلافالت 

الكهربائيـة واملركبـات ذاتيـة القيـادة.
أول  رسـمياً  مصـدر  مدينـة  اعتمـدت  وقـد 
مركبـة "نافيـا أوتونـوم" ذاتيـة القيـادة ضمـن 
شـبكتها للتنقـل الذاتـي، ليكـون ذلـك مبثابـة 
نقلـة نحـو املرحلـة التاليـة مـن تطوير وتوسـيع 
نظـام التنقـل املسـتدام ضمـن املدينـة.  حيـث 
تعاونـت كل مـن شـركة "مصـدر" ودائـرة النقل 
أبوظبـي وشـركة نافيـا الفرنسـية الرائـدة يف 
علـى  القيـادة  ذاتيـة  املركبـات  تطويـر  مجـال 
تصميـم املركبـة املخصصـة ملا يعرف بتنقالت 
امليـل األول واألخيـر، والتـي تنقـل الـركاب مـن 
مركبـة  وهـي  النقـل.  وسـائل  محطـات  وإلـى 
ذاتيـة القيـادة بالكامـل، وتضـم ثمانيـة مقاعد 
وتصـل  راكبـاً،   12 اسـتيعاب  علـى  قـادرة 

سـرعتها القصـوى إلـى 25 كلـم/س.  

"نافيا" على الكورنيش
مـن جهـة أخـرى جتـري مناقشـات بـني شـركة 
"مصـدر" ودائـرة النقـل يف أبوظبـي لدراسـة 
علـى  اجلديـدة  املركبـة  تشـغيل  إمكانيـة 

توفر المدينة 
خيارات نقل 
نظيفة تشمل 
حافالت كهربائية 
ومركبات ذاتية 
القيادة
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كورنيـش أبوظبـي، فيمـا يتوقع أن تضم مدينة 
مصـدر بحلـول عـام 2020 نحـو 7 مركبـات 
"نافيـا أوتونـوم"، مما يوفر وسـيلة تنقل خالية 
واملقيمـني  واملوظفـني  للـزوار  االنبعاثـات  مـن 
حـول مسـاحة تقـدر بسـتة كيلومتـرات مربعة. 
مركبـات  لتزويـد  محطـة  افتتـاح  وسيشـكل 
خاليـا الوقـود الهيدروجينية يف مدينة مصدر 
إجنـازاً  املقبـل  العـام  مـن  األول  النصـف  يف 
مهمـاً كونهـا ثانـي محطـة مـن نوعهـا يف دولـة 
واألعمـال.  للسـكن  جتمـع  ضمـن  اإلمـارات 
وسـتكون احملطـة قـادرة علـى خدمـة العديـد 
وسـيتم  معـدودة،  دقائـق  يف  املركبـات  مـن 
إنشـاء احملطـة كجـزء مـن اتفـاق التعـاون بـني 
ليكيـد"  و"إيـر  "أدنـوك"  مـن  وكل  "مصـدر" 
سـيارات  تـوزع  التـي  للسـيارات  والفطيـم 
إنتـاج  إدارة  علـى  احملطـة  وسـتعمل  تويوتـا. 
الهيدروجـني  واسـتخراج  املوقـع،  يف  الوقـود 

الكهربـاء.  باسـتخدام  املـاء  مـن 

استمرارية التنمية المستدامة
املسـتدامة  رؤيتهـا  عبـر  املدينـة  تسـاهم 
ومشـاريعها املبتكـرة يف حتقيـق رؤيـة اإلمـارات 
بضمـان  يتعلـق  فيمـا   ،2071 ورؤيـة   2021
اسـتمرارية التنميـة املسـتدامة وحمايـة البيئـة 
االقتصاديـة  التنميـة  بـني  التـوازن  وحتقيـق 
بجهـود  حاليـاً  "مصـدر"  وتقـوم  واالجتماعيـة. 
نهضـة عمرانيـة  إلـى حتقيـق  تهـدف  طموحـة 
التوسـع  اسـتيعاب  للمـدن  تتيـح  خضـراء 
العمرانـي السـريع مـع خفـض تأثيراته السـلبية 
حيـث تقـدم مدينـة مصـدر مثـاالً لواحـدة مـن 
أكثر املدن تقدماً واسـتدامة يف العالم، وحتقق 
أكبـر قـدر مـن الكفـاءة بأقـل قـدر مـن املـوارد.
االسـتدامة  بركائـز  مصـدر  مدينـة  وتلتـزم 
االجتماعيـة  االسـتدامة  يف  املتمثلـة  الثـالث 
واالقتصادية والبيئية، تساهم املدينة يف إطار 
رؤيـة أبوظبـي األوسـع نطاقـاً بـدور فاعـل يف 
حتويـل العاصمـة اإلماراتيـة إلـى مدينـة رائدة 
عامليـًا يف مجـال التخطيـط احلضـري الذكي، 

فـي  ملحوظـًا  تطـورًا  حاليـًا  مصـدر  مدينـة  تشـهد 
يتـم  حيـث  المشـاريع،  مـن  بعـدد  اإلنشـائية  األعمـال 
باإلضافـة  سـكنية،  شـقة   800 ونحـو  فنـدق،  تطويـر 
إلـى 1600 شـقة سـكنية يتـم تطويرهـا عبـر شـركات 
تطوير خاصة. وسـيجري افتتاح مشـروع مركز التسوق 
تطويـره  تباشـر  الـذي  مصـدر"،  سـنتر  سـيتي  "مـاي 
"ماجـد الفطيـم" بالمدينـة، بحلـول أبريـل 2019. كمـا 

تـم تطويـر نظـام زراعـي صديـق للبيئـة.

والطاقـة النظيفـة، واالسـتدامة، حيـث تضـم 
مجمعـات  أكبـر  مـن  واحـدة  مصـدر  مدينـة 
املبانـي منخفضـة الكربـون يف العالـم. وتلتـزم 
متطلبـات  بتحقيـق  املدينـة  داخـل  املبانـي 
تصنيـف "3 آللـئ" كحـد أدنـى مبوجـب نظـام 
 "PBRS" للمبانـي  اللؤلـؤ  بدرجـات  التقييـم 
التابع لبرنامج "استدامة" لتصنيف املجمعات 

العمرانيـة. 

الوعي االستدامي
التوعيـة  مدينـة مصـدر يف جهـود  تسـاهم  كمـا 
حيـث  باالسسـتدامة  يتعلـق  فيمـا  والتثقيـف 
مـدارس  مـن  الطلبـة  آالف  سـنوياً  تسـتضيف 
علـى  لالطـالع  الدولـة  وجامعـات  وكليـات 
عناصـر االسـتدامة املنتشـرة يف مختلـف أركان 
املدينـة، باإلضافـة إلـى إقامة فعاليات مؤسسـية 
ومجتمعية تسـهم بشـكل كبير يف إتاحة الفرصة 
احليـاة  أمنـاط  وعيـش  الختبـار  اجلميـع  أمـام 
املسـتدامة وتلهمهـم لتبنيهـا يف حياتهـم اليوميـة. 

واحة تقنيات 
مبهرة تجمع 

بين تراث العمارة 
العربية والتقنيات 

الحديثة
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مؤسسة دبي للمستقبل..
حاضنات استشراف 

واستراتيجيات لصناعة الغد
دبي: اإلمارات غدًاً

استشـراف المسـتقبل وبنـاؤه، فـي نظـر صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن راشـد آل 
مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكم دبـي، لم يعـد مفهوًما 
ـا، بـل هـو عامـل أساسـي يضمـن بقـاء الـدول فـي دائـرة التنافسـية العالميـة.  نظرّيً
ويقـول سـموه: “صناعـة المسـتقبل ال تبنـى علـى االحتمـاالت واألرقـام، بقـدر مـا 

تبنـى علـى وضـوح الرؤيـة والتخطيـط والعمـل والتنفيـذ.

تجارب ملهمة
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مت إطـالق “مؤسسـة دبـي للمسـتقبل” بهـدف 
املسـتقبل  استشـراف  يف  محـوري  دور  أداء 
بإمـارة دبـي متاشـًيا مـع إطـالق أجنـدة دبـي 
املسـتقبل لتكـون خارطـة طريـق تسترشـد بهـا 

املؤسسـة يف استشـراف مسـتقبل القطاعـات 
وطويـل  متوسـط  املـدى  علـى  االسـتراتيجية 
األجل، وذلك بالتعاون مع العديد من اجلهات 

واملؤسسـات يف القطاعـني العـام واخلـاص.

قيادة المؤسسة:
يتكـون مجلـس أمنـاء مؤسسـة دبـي للمسـتقبل مـن نخبـة شـخصيات قياديـة يف الدولـة بينهـم وزراء 
ورؤسـاء دوائـر محليـة، ويجـيء يف مقدمـة فريـق القيـادة سـمو الشـيخ حمـدان بـن محمـد بـن راشـد آل 
مكتـوم، ولـي عهـد دبـي، رئيـس املجلـس التنفيـذي، رئيـس مجلـس أمناء املؤسسـة. ومعالـي/ محمد عبد 
اهلل القرقـاوي، وزيـر شـؤون مجلـس الـوزراء واملسـتقبل، نائـب رئيـس مجلـس األمنـاء العضـو املنتـدب، 

بينمـا يتولـى منصـب الرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة سـعادة/ خلفـان بالهـول.
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فعاليات المستقبل:
وخارجيـة  داخليـة  تفاعليـة  معـارض  تنظيـم 

كافـة. القطاعـات  مسـتقبل  علـى  للتعـرف 

شركاء المستقبل: 
بالتعاون مع شبكة ممتدة من الشركاء العامليني، 
الشراكات  تأسيس  على  املؤسسة  تركز 
املتخصصة، وإطالق املبادرات املستقبلية املشتركة.

مدن المستقبل:
سـوف  احلكوميـة  اجلهـات  مـع  بالتعـاون 
االسـتراتيجيات  مـن  العديـد  املؤسسـة  تطلـق 
بهـدف  التجريبيـة  واملشـاريع   ، التخصصيـة 
املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  مكانـة  ترسـيخ 

العالـم. مسـتوى  علـى  رائـدة  كدولـة 

بناء المستقبل:
تأسـيس قطاعـات جديـدة ذات قيمـة مضافـة 
املختلفـة،  املبـادرات  إطـالق  خـالل  مـن 

وقـف  وصنـدوق  املسـتقبل«  »حاضنـات  مثـل 
اعتمـاده  مت  الـذي  االسـتثماري  املسـتقبل« 

درهـم. مليـار  بقيمـة 

األفراد:
يهـدف محـور األفـراد ضمـن أجنـدة املسـتقبل 
إلـى بنـاء قـدرات األفراد مبـا يضمن إعدادهم 

الستشـراف املسـتقبل وبنائه.

المؤسسات:
املؤسسـات  متكـني  إلـى  احملـور  هـذا  يهـدف 
علـى نحـو يضمـن املزيـد مـن االبتـكارات يف 

املختلفـة. القطاعـات 

القطاعات:
أجنـدة  ضمـن  القطاعـات  محـور  يهـدف 
تلعبـه  الـذي  الـدور  دعـم  إلـى  املسـتقبل 
الوطنـي  االقتصـاد  يف  املسـتقبل  قطاعـات 

املتحـدة. العربيـة  اإلمـارات  لدولـة 

وفيما يلي أهم المحاور االستشرافية التي تقوم عليها المؤسسة:

أول مكتب مطبوع 
بتكنولوجيا الطباعة 
ثالثية األبعاد في 
العالم استغرقت 
طباعة المبنى ١7 
يوًما وتم تركيبه 
في يومين

مكتب 
 المستقبل

تجارب ملهمة
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متحف المستقبل:
يهـدف متحـف املسـتقبل وهـو تابـع ملؤسسـة 
أهـداف   8 حتقيـق  إلـى  للمسـتقبل،  دبـي 
تبنـي  يف  الدولـة  مكانـة  تعزيـز  يف  تتمثـل 
األفـكار واملبـادرات واالختراعات املبتكرة يف 

املجـاالت. مختلـف 
علـى  قائـم  اقتصـاد  بنـاء  يف  واملسـاهمة 
املسـتقبلي.  والتفكيـر  واالبتـكار  املعرفـة 
لألفـكار  حاضنـة  منصـة  إنشـاء  وكذلـك 
محفـزة  بيئـة  تطويـر  تدعـم  واالبتـكار 
لالبتـكار، وتشـّكل مصـدر إلهـام للمبتكريـن، 
ووجهـة للمخترعـني والـرواد مـن كل أنحـاء 
العالـم، إضافـة إلـى حتقيـق متطلبـات اجليل 
املسـتقبل  مـدن  يف  اخلدمـات  مـن  اجلديـد 
الذكيـة، وتطويـر حلـول تنمويـة طويلـة املـدى 

املسـتقبل. مـدن  تواجـه  التـي  للتحديـات 
وتعزيـز التوعيـة املجتمعيـة بأهميـة االبتـكار 

جانـب  إلـى  املسـتقبل،  متطلبـات  ملواكبـة 
اإلسـهام يف حتفيـز االختراعـات واالبتـكارات 
بـكل أشـكالها وأنواعهـا علـى املسـتوى احمللـي 
التفكيـر  وتشـجيع  والدولـي،  واإلقليمـي 

واالبتـكارات. لالختراعـات  املسـتقبلي 
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عزيمة عيال زايد على سطح المريخ في 2021

"خليفة سات" و"مسبار األمل" 
ذراعان ترفعان طموحات اإلمارات للسماء

اإلمـارات يف  دولـة  أطلقـت 
نوفمبـر  املتحـدة  العربيـة 
يف  قاعـدة  مـن  املاضـي 
الصناعـي  القمـر  اليابـان، 
يحملـه  الـذي  سـات"،  "خليفـة 
 )H-IIA( الصـاروخ اليابانـي
ويعتبـر األول الذي صنع 

إماراتيـة. بأيـٍد 

أربعـة  الصناعـي  القمـر  تصنيـع  واسـتغرق 
والتدريـب  واالسـتعداد  التجهيـز  مـن  أعـوام 
لفريـق عمـل جـرى إعـداده يف مركـز محمـد 

للفضـاء. راشـد  بـن 
يتـم  صناعـي  قمـر  أول  هـو  سـات"  "خليفـة 
تطويـره داخـل الغـرف النظيفـة يف مختبـرات 
تقنيـات الفضـاء يف مركـز محمـد بـن راشـد 

اختـراع. بـراءات   5 وميتلـك  للفضـاء، 

دبي: اإلمارات غدًاً
طموحـات وعزائـم القيـادة الرشـيدة لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ال تتوقـف 
عنـد حـد، حتـى أنهـا تصـل بأسـباب االستشـراف ومناهـج التخطيـط االسـتراتيجي 

إلـى عنـان السـماء  لتطـاول الكواكـب واألنجـم الزواهـر.

مشاريع الفضاء
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وسـيقدم القمـر صـوراً فضائيـة عالية اجلودة 
تقـدمي  لإمـارات  يتيـح  أنـه  كمـا  والوضـوح، 
خدمـات تنافسـية يف قطـاع الصـور الفضائية 

علـى مسـتوى العالـم.
وقال صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد 
آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلس 
الـوزراء حاكـم دبـي »رعـاه اهلل«، "يـوم تاريخي 
"خليفـة  إطـالق  اإلمـارات..  لدولـة  جديـد 
سـات" أول قمـر صناعـي عربـي مصنـوع بأيد 

إماراتيـة %100
وأضـاف، يف تغريـدة علـى »تويتـر«، "محطـة 
وطنيـة أثبـت فيهـا أبنـاء اإلمـارات قدرتهـم.. 
ونضجهم.. وعلمهم .. وهمتهم التي يسابقون 

بهـا العالـم... رأسـنا اليـوم يف السـماء..".
بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو  صاحـب  وأكـد 
زايـد، ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائد األعلى 
إماراتـي غيـر  املسـلحة،  أنه "إجنـاز  للقـوات 
''خليفـة  قمـر صناعـي  أول  بإطـالق  مسـبوق 

إماراتيـة". بسـواعد  سـات'' 
الفضـاء  معانقـة  "أحالمنـا يف  قائـاًل  وأردف 
الذيـن  شـبابنا  يصنعهـا  حقيقـة  أصبحـت 
التحـدي  مـن  جديـدة  مرحلـة  يسـطرون 
العلمـي.. نفخر بشـباب اإلمارات..عيال زايد 
وبإجنازاتهـم التـي تبرهـن أن العـرب قـادرون 

والريـادة". املنافسـة  علـى 

أول مسبار عربي:
وقـد دخلـت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 
الستكشـاف  العاملـي  السـباق  رسـمي  بشـكل 
صاحـب  مرسـوم  عبـر  اخلارجـي،  الفضـاء 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولـة "حفظـه اهلل"، بإنشـاء وكالـة اإلمـارات 
إرسـال  مشـروع  علـى  العمـل  وبـدء  للفضـاء، 
كوكـب  إلـى  وإسـالمي  عربـي  مسـبار  أول 
األمـل".  "مسـبار  اسـم  عليـه  أطلـق  املريـخ، 
لتكـون الدولـة بذلـك واحدة من بني تسـع دول 

الكوكـب. فقـط تطمـح الستكشـاف هـذا 
 ،2020 عـام  مهمتـه  يف  املسـبار  وسـينطلق 

ومـن املخطـط أن يصـل إلـى املريـخ بحلـول 
عـام 2021، تزامنـاً مـع ذكرى مرور خمسـني 
اإلمـارات  دولـة  احتـاد  قيـام  علـى  عامـاً 
التخطيـط  ويجـري  املتحـدة.  العربيـة 
واإلدارة والتنفيـذ ملشـروع املسـبار علـى يـد 
فريـق إماراتـي  يعتمد أفـراده على مهاراتهم 
ذات  املعـارف  الكتسـاب جميـع  واجتهادهـم 
الصلـة بعلوم استكشـاف الفضـاء وتطبيقها، 
علـى  للفضـاء  اإلمـارات  وكالـة  تشـرف  إذ 
يطـور  حـني  يف  بالكامـل،  ومتولـه  املشـروع 
املسـبار  للفضـاء  راشـد  بـن  محمـد  مركـز 

دوليـني. شـركاء  مـع  بالتعـاون 
بشرية  موارد  بناء  يف  املهمة  أهداف  وتتجلى 
إماراتية عالية الكفاءة يف مجال تكنولوجيا الفضاء، 
والتطبيقات  العلمية  واألبحاث  املعرفة  وتطوير 

الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية.

لحظة انطالق 
القمر الصناعي 
»خليفة سات«، 

الذي يحمله 
 )H-IIA( الصاروخ

ويعتبر األول 
الذي صنع بأيٍد 

إماراتية.
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علـى  مبنـي  مسـتدام  القتصـاد  والتأسـيس   
االبتـكار،  وتشـجيع  التنويـع  وتعزيـز  املعرفـة 
واالرتقـاء مبكانـة اإلمـارات يف سـباق الفضـاء 
جهـود  وتعزيـز  الفوائـد،  نطـاق  لتوسـيع 
العلميـة،  االكتشـافات  مجـال  يف  اإلمـارات 
الفضـاء  قطـاع  يف  دوليـة  شـراكات  وإقامـة 
لتعزيـز مكانـة دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وكالة اإلمارات للفضاء:
وكالـة اإلمـارات للفضـاء هـي هيئـة احتاديـة 
شـأن  يف   2014 سـنة  إنشـاؤها  مت  عامـة، 
ويشـمل  للفضـاء،  اإلمـارات  وكالـة  إنشـاء 
القطـاع الفضائـي جميـع األنشـطة واملشـاريع 
اخلارجـي  بالفضـاء  العالقـة  ذات  والبرامـج 

لـألرض. اجلـوي  الغـالف  يعلـو  الـذي 

اختصاصات الوكالة:
السياسـات  باقتـراح  الوكالـة  تختـص 
مبجـال  املتعلقـة  واخلطـط  واالسـتراتيجيات 
مجلـس  مـن  واعتمادهـا  الفضائـي  القطـاع 
الـوزراء، وتقـدمي املشـورة واإلرشـاد للبرامـج 
الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات 
والدراسـات  البحـوث  ودعـم  تواجههـا،  التـي 
اخلاصـة  والتطبيقيـة  النظريـة  املجـاالت  يف 
بالفضـاء، وتوثيـق املعلومات ونشـرها، والعمل 
علـى تنميـة الكـوادر البشـرية ودعـم األنشـطة 
واسـتقطاب  الفضـاء  مجـال  يف  التعليميـة 
الكفـاءات الوطنيـة للقطـاع الفضائـي، وتوفير 
الفـرص والبعثـات العلميـة يف مجـال القطـاع 
الفضائي، بالتنسـيق مع اجلهات املختصة يف 
الدولة وخارجها، والعمل على إنشـاء مشـاريع 
الفضائـي  القطـاع  مجـال  يف  اسـتثمارية 

اقتصاديـة. أسـس  علـى  وإدارتهـا 
منـح  الوكالـة،  اختصاصـات  ضمـن  ويأتـي 
التراخيـص املتعلقة مبجـال القطاع الفضائي، 
وفق األنظمة والضوابط التي تقترحها الوكالة 
ويصـدر بهـا قـرار مـن مجلس الـوزراء، وإقامة 
الشـراكات الدوليـة لتنميـة القطـاع الفضائـي 
واملسـاهمة يف نقـل املعرفـة يف مجـال تقنيـات 
الفضـاء، واالشـتراك يف املشـروعات الدوليـة 
وذلـك  الفضائـي  القطـاع  مبجـال  املتعلقـة 

وكالة اإلمارات 
للفضاء  توفر 
الفرص والبعثات 
العلمية في 
القطاع الفضائي

المسبار تشرف 
عليه وكالة 
اإلمارات للفضاء 
ويطوره مركز 
محمد بن راشد
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تشمل أهداف وكالة اإلمارات للفضاء:
بمـا 	  الوطنـي  الفضائـي  القطـاع  وتطويـر  تنظيـم 

المسـتدام. الوطنـي  االقتصـاد  دعـم  فـي  يسـاهم 
القطـاع 	  لدعـم  الوطنيـة  الكـوادر  وتنميـة  إعـداد 

تطويـره. فـي  والمسـاهمة 
دعـم مفهـوم البحـث والتطوير واالبتـكار في مجال 	 

تقنيـات وعلوم واستكشـاف الفضاء.
الفضائيـة 	  الخريطـة  علـى  الدولـة  دور  وإبـراز  تعزيـز 

وعالميـًا. إقليميـًا 

بعـد موافقـة مجلـس الـوزراء، ومتثيـل الدولـة 
الدوليـة  واحملافـل  والبرامـج  االتفاقيـات  يف 
املتعلقـة مبجـال القطـاع الفضائـي وذلـك بعـد 
الدولـة،  يف  املختصـة  اجلهـات  مـع  التنسـيق 
ومراقبـة التـزام املرخـص لهـم مـن القطاعـني 
العـام واخلاص بشـروط وضوابـط الترخيص، 
بهـا،  إللزامهـم  املناسـبة  اإلجـراءات  واتخـاذ 
وإصدار النشـرات وإعـداد البرامج اإلعالمية 

للتوعيـة بأهميـة القطـاع الفضائـي.

مركز محمد بن راشد للفضاء:
مؤسسـة علميـة متخصصـة يف علـوم الفضـاء 
والتقنيـات املتقدمـة تسـهم يف تأسـيس قطـاع 
الفضـاء الوطنـي يف اإلمـارات كأحـد دعائـم 

اقتصـاد املعرفـة علـى أرضيـة راسـخة.
مت إنشـاء املركـز مـن قبـل حكومـة دبـي ليكـون 
أحد الدعائم الرئيسية للدفع باجتاه تأسيس 
اقتصـاد املعرفـة والتنميـة املسـتدامة يف دولـة 
اإلمـارات، وهـو مؤسسـة علميـة متخصصـة 
يف علـوم الفضـاء والتقنيـات املتقدمـة، يطلـق 
املشـاريع العلمية الطموحة يف قطاع الفضاء، 
اإلماراتيـني  املهندسـني  مـن  أجيـاالً  ويُؤهـل 

وفـق أعلـى املسـتويات العلميـة.
يتطلـع مركـز محمـد بـن راشـد للفضـاء إلـى 
الفضـاء  علـوم  يف  جديـدة  إضافـات  حتقيـق 
املعرفـة  إثـراء  بهـدف  املتقدمـة  والتقنيـات 

بدعـم  واملسـاهمة  اإلنسـانية  واخلبـرات 
املعرفـة والتطـور العلمـي علـى مسـتوى العالـم 
والتقنيـات  الفضـاء  قطـاع  تخصصـات  يف 
املتقدمـة كافـة، ويتمتـع املركـز بعالقات وثيقة 
املؤثـرة  املؤسسـات  مـع  العالـم  علـى مسـتوى 
يف قطـاع الفضـاء عامليـاً ويبنـي عالقـات مـع 
وكاالت الفضـاء وأعـرق اجلامعـات والكليـات 
العلمية العاملية املتخصصة يف علوم الفضاء.
بدعـم  للفضـاء  راشـد  بـن  محمـد  مركـز  يقـوم 
خطـط حكومـة دبي الهادفـة إلى تأهيل األجيال 
والباحثـني  واملهندسـني  اخلبـراء  مـن  اجلديـدة 
اإلماراتيني الذين يقودون مرحلة بناء وتأسـيس 
اقتصـاد املعرفـة خـالل املرحلـة املقبلـة، ويعمـل 
علـى حتقيـق االسـتراتيجية الوطنية لالبتكار يف 

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

مؤسسة علمية 
متخصصة في 
علوم الفضاء 
وُيؤهل أجيااًل 

من المهندسين 
اإلماراتيين وفق 

أعلى المستويات 
العلمية.
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هـذا اإلجنـاز العلمـي البـد أنـه سـيوفر زاداً 
يعزز املعلومات واخلبرات التي تدعم مشروع 
اإلمـارات » مسـبار األمـل« الرتيـاد املريـخ يف 
2021 الذكـرى الذهبيـة مليـالد احتـاد الدولة.

مركبتـني  مـن  »ماركـو«  البعثـة  وتتكـون 
فضائيتـني صغيرتـني، يُطلَق عليهما االسـمان 
بـي«،  و»ماركـو-  إيـه«  »ماركـو-  الرسـميان 
الـذي قـام  الهندسـي  الفريـق  إال أن أعضـاء 
عليهمـا  يطلقـوا  أن  يفضلـون  بتصميمهمـا 

ئـي«. و»وول-  »إيـف«  لقبـي 
»ماركـو«  البعثـة  أطلقـت  قـد  »ناسـا«  كانـت 
للـدوران حـول املريـخ ألول مـرة يف عـام 2016، 
الفضـاء  يف  مهمـة  أول  آنـذاك  اُعتُِبـَر  فيمـا 
السـحيق تضطلـع بهـا مركبـات فضائية صغيرة 
مـن نوعيـة »كيـوب سـات«، وهو نوع من مركبات 
حيـث  وكلفتـه،  حجمـه  بصغـر  يتميـز  الفضـاء 
معيـاري صغيـر  علـى منـوذج  يجـري تصميمـه 

متطـورة. تقنيـات  باسـتخدام  احلجـم 

الحدث يوفر لإلمارات معلومات وفرصًا تدعم مشاريع الفضاء

»ناسا« تتسلم أول صورة 
 للمريخ يبثها التوأم »ماركو«  

ترجمة: سيد صالح 

تسلمت »ناسا« أول صورة لكوكب المريخ ترسلها البعثة »ماركو«/ »MarCO«، والتي 
 Cube Mars« /»اختارت لها الوكالة هذه التسمية اختصارًا لالسم »مارس كيوب وان
One«، ويعني أنها أول بعثة ترسلها الوكالة للدوران حول المريخ باستخدام مركباتها 

.»CubeSat« /»الفضائية ذات الحجم الضئيل، والتي ُتعَرف باسم »كيوب سات
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املتقدمـة  التقنيـة  الكليـات  طلبـة  وقـد صنـع 
العشـرات مـن مركبـات »كيـوب  العالـم  حـول 
سـات«، وخاصـة طلبـة مختبـر الدفـع النفـاث 
»كاليفورنيـا«  بواليـة  »باسـادينا«  مبدينـة 
كاليفورنيـا  معهـد  يديـره  والـذي  األميركيـة، 
للتقنيـة حلسـاب »ناسـا«، وهـو نفـس املختبـر 
الـذي تولـى تصنيـع املركبتـني التـوأم »ماركـو- 
إيـه« و»ماركـو- بـي«، وهـو أيضـاً الـذي يتولـى 
يف  »ماركـو«  البعثـة  تشـغيل  عـن  املسـؤولية 

املريـخ.  حـول  مهمتهـا 
هـذه  مـن  العديـد  إطـالق  بالفعـل  وجـرى 
أن  إال  األرض،  حـول  مـدارات  يف  املركبـات 
»ناسـا« رغبـت يف إطـالق »كيـوب سـات« نحـو 
الفضـاء ألول مـرة، وذلـك بُغيـة الوقـوف علـى 
النوعيـة علـى  مـدى قـدرة املركبـات مـن هـذه 
»ماركـو-  املركبتـني  فأطلقـت  الفضـاء،  ارتيـاد 
إيـه« و»ماركـو- بـي« ضمـن البعثـة »ماركـو« يف 
مارس 2016 من قاعدة »لفاندبرغ« اجلوية يف 
»كاليفورنيـا«، بينمـا بـدأت املركبتـان بالتحليـق 

.2016 سـبتمبر  األحمـر يف  الكوكـب  حـول 

نجاح المهمة:
جنحـت املركبتـان يف مهمتهمـا وأثبتتا إمكانية 
االعتمـاد علـى املركبـات الفضائيـة الصغيـرة 
زهيـدة الكلفـة مـن نوعيـة »كيـوب سـات« يف 
التـوأم  املركبتـان  وقطعـت  فضائيـة.  بعثـات 
يف رحلتهمـا إلـى الكوكـب األحمـر حتـى اآلن 
مسـافة إجماليـة تبلـغ 248 مليـون ميـل »399 

كيلومتـر«. مليـون 
التـي  بالصـورة  جناحهمـا  املركبتـان  وكللـت 
التقطتهـا »ماركـو- بي« للمريخ، لتكون السـابقة 
األولـى التـي تُلتََقـط فيها صورة للكوكب األحمر 

باسـتخدام مركبـة مـن نوعيـة »كيـوب سـات«.
يف  الصـورة  هـذه  بـي«  »ماركـو-  التقطـت 
تاريـخ الثانـي مـن أكتوبـر 2018، مـن مسـافة 
ميـل  ماليـني   8 حوالـي  املريـخ  عـن  تبعـد 
كاميـرا  باسـتخدام  كيلومتـر«،  »12.8مليـون 
سـطحها. علـى  مثبتـة  واسـعة،  زاويـة  ذات 

هـذه  التقـاط  يف  الكاميـرا  تنجـح  ولكـي 
الصـورة، احتـاج الفريـق املسـؤول عـن تشـغيل 
البعثـة »ماركـو« يف مختبـر الدفـع النفـاث إلـى 
تـدور  بحيـث  بـي«  »ماركـو-  املركبـة  برمجـة 
حـول املريـخ يف وضـع يجعـل سـطحها موجهـاً 

الكاميـرا. َسـًهَل مهمـة  إليـه، مـا 

عدة محاوالت:
»ماركـو« يف  البعثـة  مديـر  كولـي،  كـودي  وقـال 
مختبر الدفع النفاث: »انتظرنا سـتة أشـهر كي 
نضـع البعثـة »ماركـو« يف مدارهـا حـول املريخ«.

وأضـاف قولـه: »مرحلـة الطـواف صعبـة دوماً 
ترضـى  فإنـك  لـذا،  فضائيـة.  بعثـة  أي  يف 
بكافـة املكاسـب الصغيـرة التـي جتنيهـا خالل 
هـذه املرحلـة، إال أن مشـاهدة املريـخ يف نهاية 

األمـر هـي بالقطـع مكسـب كبيـر للفريـق«.

مزيد من الصور:
ويأمـل أعضـاء الفريق فـي أن تنجح البعثـة »ماركو« 
فـي التقـاط المزيد من الصور للمريخ، حينما اقتربت 
المركبتـان مـن الكوكب بتاريـخ 26 نوفمبر الماضي، 
بالتزامن مع محاولة البعثة »انسـايت« الهبوط على 
سـطحه. وُتَعٌد »انسـايت« أول مهمة تطلقها »ناسـا« 

بغرض اكتشـاف البنيـة الداخلية للمريخ.

صور  الكوكب 
األحمر التقطت 

بمركبات »كيوب 
سات« زهيدة 

التكلفة.

املصدر: املوقع الشبكي لوكالة »ناسا«
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أنشطة ومبادرات 
نوعية للجمعية 

خالل 2018
نظمـت جمعيـة اإلمـارات للتخطيط االسـتراتيجي واستشـراف المسـتقبل خالل عام 
2018 مجموعـة متنوعـة وفعالـة مـن األنشـطة والفعاليـات القـت رواجـًا وتثمينـًا 
عاليـًا مـن قبـل وسـائل اإلعـالم المقـروءة والمسـموعة والمرئية فضاًل عـن تناقلها 
بواسـطة مواقـع التواصـل االجتماعـي لمـا اتسـمت به مـن تأثير وتميـز، وذلك في 
إطـار نشـر وتجذيـر ثقافـة االستشـراف وتعميـق الوعـي االسـتراتيجي لدى شـرائح 

المجتمـع كافـة ومـن بيـن تلـك األنشـطة النوعية:

استراتيجيات الشيخ زايد 
حتت رعاية الفريق سـمو الشـيخ سـيف بن زايد 
آل نهيـان، نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء، وزيـر 
الداخليـة الرئيـس الفخـري جلمعيـة اإلمـارات 
اجلمعيـة  نظمـت  االسـتراتيجي  للتخطيـط 
املعرفـة  وتنميـة  الثقافـة  وزارة  مـع  بالتعـاون 

كامـل  شـهر  مـدى  علـى  محاضـرات  سلسـلة 
امتـد مـن 8 أكتوبـر وإلـى 4 نوفمبر 2018 حتت 
عنـوان »اسـتراتيجيات الشـيخ زايـد« احتضنتها 
مراكـز الثقافـة يف عـدة إمـارات وذلـك بهـدف 
إبـراز اسـتراتيجيات املغفـور لـه الشـيخ زايد بن 

سـلطان آل نهيـان »طيـب اهلل ثـراه« .
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وقـال اللـواء الدكتـور عبدالقـدوس العبيدلـي 
رئيـس اجلمعيـة يف هـذه املناسـبة »نسـتذكر 
سـيرة  احملاضـرات  سلسـلة  خـالل  مـن 
ونتعلـم  اهلل«  »رحمـه  العطـرة  زايـد  الشـيخ 
لدولـة  كمؤسـس  وإجنازاتـه  مبادئـه  منهـا 
ونسـتخلص  رؤاه  علـى  ونتعـرف  اإلمـارات 
بينهـم  احملاضـرون  وحتـدث  حكمتـه«.  منهـا 
االسـتاذ محمـد الدرمكـي والدكتـور عبـداهلل 
الدرمكـي عـن األهـداف األساسـية لسلسـلة 
احملاضـرات عـن اسـتراتيجيات الشـيخ زايـد 
تسـلط  أنهـا  إلـى  مشـيرين  اهلل«  »رحمـه 
الضـوء علـى اإلجنـازات التـي حتققـت بفضـل 
اسـتراتيجياته  واسـتذكار  احلكيمـة  رؤيتـه 
خـالل »عـام زايـد 2018«. يذكـر أن مبـادرة 
مبـادرة  ثمـرة  زايـد  الشـيخ  اسـتراتيجيات 
تقدمـت بهـا وأشـرفت على تنفيذها االسـتاذة 
مـرمي البلوشـي عضـو اجلمعيـة محققـة احـد 
أبـرز األنشـطة الوطنيـة يف عـام زايـد والتـي 

كبيـراً.. استحسـاناً  القـت 

موكب القراءة
فعاليـة  تنظيـم  املاضـي  مـارس  شـهر  شـهد 
جمعيـة  بهـا  شـاركت  التـي  القـراءة  موكـب 
اإلمارات للتخطيط االسـتراتيجي واستشـراف 
املستقبل، يف شهر القراءة الذي أعلنه صاحب 
السـمو الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولـة، حفظـه اهلل، فعاليـة »موكـب القـراءة«، 
يف إطـار االسـتراتيجية الوطنيـة للقراءة 2026 
اجلمعيـة،  إدارة  مجلـس  أعضـاء  مبشـاركة 
يتقدمهـم سـعادة اللـواء الدكتـور عبـد القـدوس 
العبيدلي القائد العام املسـاعد لشـؤون الريادة 
والتميـز يف شـرطة دبـي رئيـس مجلـس اإلدارة، 
والشـيخ محمـد بـن عبـد اهلل املعـال أمني السـر 

ونخبـة مـن املهتمـني واملتطوعـني.
جانـب  مـن  كبيـراً  إقبـاالً  الفعاليـة،   والقـت 
الكتـب،  تنـوع موضوعـات  اجلمهـور، يف ظـل 
مبـا يسـتوعب شـرائح املجتمـع واهتماماتهـم 
املتنوعـة، حيـث جـرى خـالل الفعاليـة توزيـع 

اجلمهـور،  علـى  مجانـاً  الكتـب  مـن  املئـات 
املعرفـة  وزيـادة  االطـالع  لعـادة  تعزيـزاً 
2026م. الوطنيـة  االسـتراتيجية  ولتحقيـق 
 وأكـد سـعادة اللـواء عبـد القـدوس العبيدلي، 
أهميـة التفاعـل اإليجابـي مـع شـهر القـراءة، 
شـعار  أن  إلـى  مشـيراً  اجلميـع،  جانـب  مـن 
اإلمـارات  تقـرأ  »اإلمـارات  املبـادرة  هـذه 
ترقـى«، ينطـوي علـى معـان سـامية ومشـجعة 
ينبغـي االسـتجابة لهـا، بـروح بنـاءة تستشـرف 

. العزيـز  مسـتقباًل أفضـل لوطننـا 

منتدى استراتيجيات المعرفة 
K4D من أجل التنمية

سـيف  الشـيخ  سـمو  الفريـق  رعايـة  حتـت 
رئيـس مجلـس  نائـب  نهيـان،  آل  زايـد  بـن 
الـوزراء، وزيـر الداخليـة، شـهد عـام 2018 
العربـي  الوطـن  تقـام يف  دورة  أول  تنظيـم 
للمنتـدى العاملـي » املعرفـة من أجل التنمية 
K4D  ، حيـث قامـت اجلمعيـة بدعوة نخبة 
مـن اخلبـراء العامليـني والوطنيـني والعـرب 
املعرفـة  اسـتراتيجيات  »منتـدى  حلضـور 
مـن أجـل التنميـة« الـذي احتضنتـه دبـي يف 
شـهر مايـو املنصـرم، ويف مسـتهل الفعاليـة 
القـدوس  عبـد  الدكتـور  اللـواء  حتـدث 
العبيدلـي رئيـس اجلمعيـة عـن أهميـة نقـل 
واالسـتفادة  البيانـات  وتصنيـف  املعـارف 
العمـل  تطويـر  يف  املواطنـة  اخلبـرات  مـن 
اهتمـام  مثمنـاً  عـام،  بشـكل  احلكومـي 
آل  زايـد  بـن  سـيف  الشـيخ  سـمو  الفريـق 
نهيـان، نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر 
الداخليـة، بتمكـني الكفـاءات املواطنـة مـن 
املعـارف وإتاحـة الفـرص لنقلهـا مبـا يواكب 

العالـم. يف  املتسـارعة  التطـورات 
وأشـار اللـواء العبيدلـي خـالل املنتـدى الـذي 
رئيـس  براندنـر  أندريـاس  الدكتـور  حضـره 
مركـز املعرفـة النمسـاوي، املهندسـة عـزة بـن 
سـليمان، عضـو املجلـس الوطنـي االحتـادي.
مبجـال  واملختصـني  اخلبـراء  مـن  وعـدد 

نظمت الجمعية
منتدى 

استراتيجيات 
المعرفة 

من أجل التنمية 
K4Dبحضور خبراء 

عالميين
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مؤسسة الطاقة النووية
املعرفـة  اسـتراتيجيات  منتـدى  هامـش  علـى 
توقيـع  مت  دبـي  يف  اجلمعيـة  نظمتـه  الـذي 
مذكـرة تفاهـم بني جمعية اإلمـارات للتخطيط 
االسـتراتيجي واستشـراف املسـتقبل ومؤسسة 
اإلمـارات للطاقـة النووية بهدف تبادل املعارف 
الفعاليـات  تنظيـم  عـن  فضـاًل  واخلبـرات، 
التخطيـط  مجـال  يف  املشـترك  والعمـل 

الوطنيـة. لألجنـدة  دعمـاً  االسـتراتيجي 

دورات توعوية
الوعـي  لرفـع  دورات  عـدة  اجلمعيـة  نظمـت 
استشـراف  ثقافـة  وتعميـق  االسـتراتيجي 
املسـتقبل، حيـث قـدم سـعادة اللـواء الدكتـور 
عبدالقـدوس العبيدلـي رئيـس مجلـس اإلدارة 
دورة يف وادي احللـو ، فضـال عـن املشـاركة 
يف نـدوة االبتـكار باملجلس االستشـاري إلمارة 

الشـارقة.
اجلمعيـة  بـني  تفاهـم  مذكـرة  إطـار  ويف 
واملعهـد العربـي للمحاسـبني والقانونيـني نظم 

خبـراء  مـع  التعـاون  أهميـة  إلـى  املعرفـة 
يف  االسـتراتيجي  والتخطيـط  املعرفـة 
مـن  عـدد  يف  اخلبـراء  مـن  وعـدد  النمسـا 
الـدول املختلفـة، فضـاًل عـن خبـراء املعرفـة 
العمـل جـار يف  بدولـة اإلمـارات، وقـال إن 
عامليـة  منظمـة  لتأسـيس  احلاضـر  الوقـت 

باملعرفـة. تعنـى 
توجهـاً  هنـاك  إن  العبيدلـي  اللـواء  وقـال 
يف  املتخصصـني  مـن  مجموعـة  لتكويـن 
وإعـادة  الضخمـة  البيانـات  مـع  التعامـل 
ونقلهـا  منهـا  االسـتفادة  لضمـان  نشـرها 
للقيـادة، مـا يسـهم يف اتخـاذ القرار ويضمن 
آليـة للتطبيـق الصحيـح علـى كافـة الصعـد، 
الرابـع اجليـل  متطلبـات  مـع  يتماشـى  مبـا 

سـليمان،  عـزة  املهندسـة  أكـدت  مـن جانبهـا 
خـالل محاضـرة بعنـوان »املعرفـة يف املجلـس 
اسـتراتيجية  أهميـة  االحتـادي«  الوطنـي 
السـنوات  خـالل  تضاعفـت  التـي  املعرفـة 
ككل  والعالـم  الـدول  حتـول  بسـبب  األخيـرة 

املعرفـة. علـى  قائـم  اقتصـاد  إلـى 

العمل جار في 
الوقت الحاضر 
لتأسيس منظمة 
عالمية تعنى 
بالمعرفة
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بفنـدق كونـراد   2018 يوليـو  املعهـد دورة يف 
يف دبـي حـول برنامـج » مستشـار التخطيـط 
االسـتراتيجي واستشـراف املسـتقبل« شـارك 
مجـال  يف  املختصـني  مـن  العشـرات  فيهـا 

االسـتراتيجية. اإلدارة 

تعاون مع المعهد 
HRCI األميريكي

للتخطيـط  اإلمـارات  جمعيـة  وقعـت 
االسـتراتيجي واستشـراف املسـتقبل مؤخـراً 
مذكـرة تفاهـم مـع املعهـد األميركـي للمـوارد 
البشـرية يف مجال التأهيل لشـهادات الزمالة 
يف  املتقدمـة  املهنيـة  والشـهادات  الدوليـة 

البشـرية. املـوارد  تنميـة  مجـال 
سـعادة  اجلمعيـة  جانـب  عـن  وقـع  وقـد 
الـرزاق  عبـد  القـدوس  عبـد  الدكتـور  اللـواء 
العبيدلـي رئيـس مجلـس اإلدارة، ومـن جانـب 
الرئيـس  دوفريـن،  إميـي  األمريكـي  املعهـد 
التنفيـذي للمعهـد  الـذي يقـع مقـره يف مدينـة 
 ، األميركيـة  املتحـدة  بالواليـات  اإلسـكندرية 
الشـرق  املعهـد مبنطقـة  فـرع  يقـوم  أن  علـى 

األوسـط وأفريقيـا مـن خـالل مقـره يف دبـي 
بتقـدمي خدمـات التأهيـل والتدريـب واإلعداد 
والتـي  الدولـي  الطابـع  الشـهادات ذات  لنيـل 
تكتسـب قيمتهـا اخلاصـة مـن املكانـة العلميـة 
املنتشـر   )HRCI  ( ملعهـد  الواسـعة  والسـمعة 

العالـم. انحـاء  بفروعـه يف معظـم 
ملنتسـبي  واسـعة  فرصـاً  االتفاقيـة  تتيـح 
االسـتراتيجي  للتخطيـط  اإلمـارات  جمعيـة 
علـى  للحصـول  املسـتقبل  واستشـراف 
مؤهـالت وبرامـج تدريبيـة ذات اعتراف دولي 
برسـوم ميسـرة علـى ثالثـة مسـتويات ضمـن 
شـهادة  هـي:  البشـرية  املـوارد  إدارة  مجـال 
الزمالة املهنية، وشـهادة االحترافية املتقدمة، 
ذلـك  وبجانـب  العامليـة.  املهنيـة  والشـهادة 
للتواصـل اإللكترونـي  واسـعة  سـتفتح فرصـاً 
املذكـورة  الشـهادات  علـى  احلاصلـني  بـني 
العامليـني  اخلبـراء  ومجموعـات  جانـب  مـن 
املرتبطـني بشـبكات معهـد )HRCI( والواسـعة 
مـن  املزيـد  اكتسـاب  ألجـل  آخـر  جانـب  مـن 
الدعـم واالستشـارات وتوسـيع املعـارف عبـر 
جناحـاً. األكثـر  العامليـة  والتجـارب  النمـاذج 

 

د./ عبد القدوس 
العبيدلي:

هنالك توجه 
لتكوين فريق 

من المتخصصين 
لتوظيف البيانات 
الضخمة الناجمة 
عن التكنولوجيا  

لدعم القرار.
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مشاريع وابتكارات تواكب الثورة الصناعية الرابعة 

مستقبل التعليم في اإلمارات.. 
نقالت نوعية مرتقبة

أبوظبي: اإلمارات غدًاً
المـدارس  جميـع  تكـون  أن   )2021 اإلمـارات  رؤيـة   ( الوطنيـة  األجنـدة  تسـتهدف 
والجامعـات مجهـزة وجميـع الطلبة مزوديـن باألجهزة واألنظمـة الذكية وأن تكون 
المناهـج والمشـاريع واألبحـاث عبـر هـذه األنظمـة الذكيـة. كمـا تتطلـع األجنـدة 
الوطنيـة إلـى وضـع طلبتنا ضمـن أفضل طلبة العالم في اختبـارات تقييم المعرفة 
والمهـارات فـي القـراءة والرياضيـات والعلـوم، إضافـة إلـى رفـع نسـبة التخـرج مـن 
المرحلـة الثانويـة بمـا يتناسـب مـع المعـدالت العالميـة. وتهدف األجنـدة أن تكون 
جميـع المـدارس متميـزة بقيـادات ومعلميـن جميعهـم مرخصيـن وفقـًا للمعاييـر 

الدوليـة وأن يكـون طلبتنـا فيهـا متقنيـن للغـة العربيـة.

»اإلمارات غداًً« اسـتطلعت رأي بعض املختصني 
بالشأن التعليمي يف إطار رؤية الدولة املستقبلية 

لهذا القطاع فكان هذا احلصاد:

طلبة المستقبل: 
أشـاد الدكتـور عبداللطيـف الشامسـي مديـر 
مجمـع كليـات التقنيـة العليـا، يف بدايـة هـذا 
لدولـة  احلكيمـة  القيـادة  برؤيـة  التحقيـق 
التعليـم  اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف وضـع 
االهتمـام  انصـب  وأوضـح:  قصـوى.  أولويـة 
تتحملهـا   التـي  الوطنيـة  املسـؤولية  حـول 
مؤسسـات التعليـم العالـي يف الدولـة واملتعلقة 
نوعيـة  كمخرجـات  املسـتقبل  طلبـة  بإعـداد 

. والتطويـر  التغييـر  إحـداث  علـى  قـادرة 
كما حتدث الدكتور الشامسـي عن التحديات 
املسـتقبلية التـي تواجـه عمليـة إعـداد طلبـة 
التحديـات يف  تتمثـل هـذه  املسـتقبل. وقـال: 
املتغيـرات واملسـتجدات العامليـة، يف إطـار مـا 
بـات يعـرف بالثـورة الصناعيـة الرابعـة، والتي 
يجمـع اخلبـراء علـى قـرب حلولهـا خاصـة مع 
والنمـو  املتالحقـة  التكنولوجيـة  التطـورات 

املذهـل يف الـذكاء االصطناعـي. والـذي نـراه 
يف السـيارات ذاتيـة القيـادة والطائـرات بدون 
طيـار، والطباعـة ثالثيـة األبعـاد وتكنولوجيـا 

النانـو وغيـر ذلـك.  

البيانات الضخمة
إلـى  ماسـبق  كل  يأتـي  الشامسـي:  وأضـاف 
الضخمـة«  »البيانـات  بــ  يعـرف  مـا  جانـب 
وهـي البيانـات التـي تتولـد نتيجـة اسـتخدام 
األفـراد املتزايـد لألجهـزة الرقميـة واألدوات 
اإلنترنـت  شـبكة  علـى  الرقميـة  واملنصـات 
والتـي تشـكل كلهـا جـزءاً كبيـراً مـن البيانـات 
الضخمـة، والتـي تسـاهم عمليـة حتليلهـا يف 
وضـع اخلطـط واتخـاذ القـرار يف العديـد مـن 
املجـاالت مبـا فيهـا التعليـم. وذكـر الشامسـي 
أنه ميكن أن تسـاهم هذه البيانات يف حتديد 
املجـاالت األنسـب للفـرد مـن أجـل دراسـتها 
ميولـه  معرفـة  خـالل  مـن  فيهـا  واإلبـداع 
إلـى  واسـتطرد  ومهاراتـه.  تفكيـره  وطريقـة 
جانـب هـذا توجـد حتديـات تتعلـق باملصـادر 
الرقميـة املتعلقـة بالكتـب واملكتبـات الرقميـة 

 لن ترتبط خدمة 
التعليم بمكان 
ونسبة رقمنة 
االمتحانات 
ستصبح %100 
مستقباًل

ريادة وابتكار
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رقميـة  إلـى  سـتتحول  التـي  واالمتحانـات 
بنسـبة 100% ، كذلـك تطـور خدمـات التعليـم 

باملـكان. مرتبطـة  غيـر  مسـتقباًل  لتصبـح 
مـن  نواجهـه  مـا  كل  أن  وأوضـح يف حديثـه: 
الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  نتيجـة  حتديـات 
والتطـورات التكنولوجيـة املتسـارعة سـيترك 
أثـره علـى سـوق العمـل، حيث سيسـاهم  ذلك 
وظائـف  علـى  القضـاء  يف  تدريجـي  بشـكل 
موجـودة بسـبب األمتتة، ليخلـق لدينا وظائف 
التعليـم  مؤسسـات  يجعـل  وهـذا  جديـدة، 
تواجـه حتديـاً كبيـراً يتمثـل يف إعـداد طالبنـا 

الحقـاً. سـتوجد  لوظائـف 
الـرؤى  العليـا،  التقنيـة  كليـات  تعـي  وقـال: 
التحديـات  وكذلـك  الوطنيـة،  والطموحـات 
الصناعيـة،  الثـورة  عـن  الناجتـة  واملتغيـرات 
ولهـذا توجهـت نحـو وضـع اسـتراتيجية جديـدة 
للمرحلـة املقبلـة حملـت اسـم ) اجليـل الثانـي 
وطنيـة  كفـاءات  إعـداد  هدفهـا   )2021/2017
األكادمييـة  واخلبـرة  باملعرفـة  تتمتـع  نوعيـة 
وكذلـك املهـارات املهنية االحترافية التي تتطور 
املتغيـرة عامليـاً. العمـل  احتياجـات سـوق  وفـق 

التعليم الهجين
اعتمـدت  الرؤيـة  هـذه  لتحقيـق  وأضـاف: 
كليات التقنية العليا منوذجها املبتكر »التعليم 
الهجـني« الـذي حقـق  الربـط بـني الدراسـة 

واملهـارات  العملـي  والتدريـب  األكادمييـة 
الوظيفيـة، وكذلـك ريـادة الكليـات يف  ربـط 
برامجهـا األكادمييـة بالشـهادات االحترافيـة 
أن  للطلبـة  يضمـن  مـا  هـو  وتابـع  العامليـة. 
يكونوا على إطالع دائم باملستجدات العاملية، 
يف املهـارات املتعلقـة بتخصصاتهـم ليتخرجوا 
بشهادتني، شهادة أكادميية من كليات التقنية 
العليـا، وأخـرى احترافيـة معتـرف بهـا دوليـاً 

مـن اجلهـة العامليـة املانحـة لهـا.

الذكاء االصطناعي: 
قـال راميـش جاجاناثـان، نائـب عميـد جامعـة 
األعمـال  ريـادة  لشـؤون  أبوظبـي  نيويـورك 
الهندسـة،  قسـم  عميـد  ومسـاعد  واالبتـكار، 
دي«:   إيـه  »سـتارت  ملنصـة  العـام  واملديـر 
أصبـح مـن الواضـح للجميـع األثـر اإليجابـي 
الـذكاء  مجـال  يف  املبتكـرة  التقنيـات  لبعـض 
االجتماعـي  التقـدم  علـى  االصطناعـي 
واالقتصـادي الهائـل. ووفقـاً لتقريـر »برايـس 
تصـل  أن  املمكـن  فمـن  كوبـرز«   ووترهـاوس 
يف  االصطناعـي  الـذكاء  مسـاهمة  نسـبة 
تعزيـز النـاجت احمللـي اإلجمالـي العاملـي إلـى 
14% بحلـول عـام 2030، أي مبـا يعـادل 15.7 

أمريكـي.   دوالر  تريليـون 
هـذا  يف  النوعـّي  االبتـكار  ميتـاز  وأوضـح: 
املجـال بقدرتـه علـى إبداع منتجـات وخدمات 

د.عبداللطيف 
الشامسي: 

أوجدنا »التعليم 
الهجين« بهدف 
إعداد كفاءات 

وطنية 

البيانات الضخمة 
المتولدة عن 

تكنولوجيا 
المعلومات تدعم 

الخطط واتخاذ 
القرار 
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الوقـت  يف  تتواجـد  ال  مسـتقبلية  ألسـواق 
احلاضـر. وبجانـب حتقيـق قفـزات نوعيـة يف 
والتعلـم  الـذكاء االصطناعـي  السـوق، يسـهم 
ضمـن  احليـاة  أسـاليب  تعزيـز  يف  اآللـي 
مجتمعاتنـا. وأضـاف: نالحـظ انطـالق ثـورة 
يف األجهـزة مفتوحـة املصـدر، يف ظـل قيـادة 
البرمجيـات مفتوحـة املصـدر مسـيرة  قطـاع 
التغييـر التـي تشـهدها االقتصـادات العامليـة، 
وقد تكّشـفت مالمحها يف »شـنزن« الصينية.
وقـال جاجاناثـان:  يف ظـل اجلـدل املسـتمر 
حـول مـدى تأثيـر الـذكاء االصطناعـي علـى 
التعليـم  برامـج  تسـهم  أن  نتوقـع  املجتمـع، 
املعـززة بالـذكاء االصطناعـي يف إضفـاء طابع 
لإنسـان.  التعليـم باعتبـاره حقـاً  كبيـر علـى 

منصة »ستارت إيه دي«  
اإلمـارات  دولـة  تعتبـر  جاجاناثـان:  وقـال  
عامليـة  لقطاعـات  موطنـاً  املتحـدة  العربيـة 
والشـحن،  والطاقـة،  الطيـران،  مثـل  مهمـة 
متميـزة  فرصـة  ومتتلـك  والتمويـل؛  والنقـل، 
منـو  مسـيرة  يف  متقـدم  ريـادي  مركـز  لتبـوء 
قـرار  يعتبـر  وأضـاف:  االصطناعـي.  الـذكاء 
تعيـني وزيـر للـذكاء االصطناعـي يف اإلمارات 
تأكيـداً علـى االلتـزام احلكومـي بريـادة هـذا 
املجال. وتابع: من موقعنا يف جامعة نيويورك 
أبوظبـي، وبفضـل الدعـم الـذي حتظـى به من 
أبوظبـي،  حلكومـة  التابعـة  »متكـني«  شـركة 
الشـركات  دي«   إيـه  »سـتارت  منصـة  تـزّود 
احللـول  البتـكار  الالزمـة  بـاألدوات  الناشـئة 
يف  وأوضـح:  القطـاع.   رواد  مـع  التجريبيـة 
الوقـت ذاتـه، تتيـح للشـركات فرصـاً باالبتكار 
فيمـا حتقق الشـركات الناشـئة قفـزات نوعية 
يف مجاالتهـا. وقـد جنحـت »سـتارت إيـه دي«  
اجلهـات  كبـرى  مـع  قّيمـة  شـراكات  بإبـرام 
للطيـران«  املنطقـة مثـل »االحتـاد  املعنيـة يف 
و«أدنـوك للتوزيـع«  وشـركة »اإلمارات العربّية 
املتحـدة للصرافـة« وغيرهـا. وذكر: هي قادرة 
على تسـريع خطى النجاح لكل من الشـركات، 

الناشـئة.    والشـركات 
إيـه  »سـتارت  أن  إلـى  جاجاناثـان   وأشـار 
دي« أطلقـت منصـة االبتـكار وريـادة األعمـال 
بجامعـة نيويـورك أبوظبـي، برنامـج مشـاريع 
نسـخته  يف  لهـا  التابـع  االصطناعـي  الـذكاء 

األولـى.
لنمـو  مسـرعاً  البرنامـج  هـذا  يعـّد  وقـال: 
الشـركات بشـكل مكثـف ميتـد علـى مـدار 10 
أيـام ليسـاعد املشـاركني علـى تطوير مشـاريع 
مـن  بكفـاءة  تتمتـع  والتوسـيع  للتطبيـق  قابلـة 
لقـد  وأضـاف:  املـال.  ورأس  التكلفـة  حيـث 
مت تخصيـص البرنامـج السـتقبال الشـركات 
الناشـئة بقطـاع الـذكاء االصطناعـي وإنترنت 
األشـياء )IoT( مـن دولـة اإلمـارات ومختلـف 

العالـم.   أنحـاء 

نيويورك  جامعة  عميد  نائب  جاجاناثان،  راميش  قال 
أبوظبي لشؤون ريادة األعمال واالبتكار: شكل هذا 
فرصًة  الشركات  لنمو  مسرعًا  يعتبر  الذي  البرنامج 
العالم  مستوى  على  الناشئة  للشركات  هامة 
استثمارات  واستقطاب  اإلماراتية،  للسوق  للدخول 
في  األساسيين  الالعبين  من  واعدة  محتملة 
المنطقة. ويشجع البرنامج بشكل عام الفرق العاملة 
في قطاع التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين 
المطارات  إدارة  وعمليات  التنظيمية  والتكنولوجيا 
والصيانة التنبؤية وكفاءة استهالك الوقود وحلول 

إدارة المنشآت اعتمادًا على الذكاء االصطناعي.

 راميش جاجاناثان: 
مساهمة الذكاء 
االصطناعي %14 
من الناتج العالمي 
في 2030

ريادة وابتكار
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   تحليل

استراتيجية الجدران 
دوائرنـا  جميـع  فـي  االسـتراتيجي  التخطيـط  مفهـوم  تطـور 
ومؤسسـاتنا خـالل السـنوات األخيرة، حيث تسـارعت األقالم في 
الحديثـة فـي هـذا  النظريـات  واعتمـاد  الناجحـة،  التجـارب  نقـل 
المجـال، وقامـت الدوائر الحكومية بعقـد الخلوات واالجتماعات 
بهـا، علـى مسـتويات عاليـة  الخاصـة  الخطـة  الخاصـة العتمـاد 

وبطـرق محترفـة .

علـى  سـواء  التخطيـط  ودور  أهميـة  عـن  أحـد  واليغفـل   
المسـتوى الشـخصي أو المؤسسـي ، ولكـن الكثيـر يتوقـع أن 
تنتهـي مهمة التخطيط باعتماد الخطة االسـتراتيجية فحسـب، 

التخطيـط.... مابعـد  لمرحلـة  واليخطـط 

التـي  االسـتراتيجيات  مـن   %10 مـن  أقـل  أن  الدراسـات  تؤكـد 
، أمـا باقـي  التخطيـط لهـا يتـم تنفيذهـا فعـاًل وبفعاليـة  تـم 
نشـاهد  مـا  وكثيـرًا   ، األدراج  حبيسـة  فتظـل  االسـتراتيجيات 
االسـتراتيجيات الرنانـة والتي أخذت تطلقهـا المنظمات والدوائر 
والمؤسسـات الحكوميـة  فـي األونـة األخيـرة ولكـن عند ظهور 
النتائـج ال نـرى أي تحسـن فـي أداء تلـك الدوائـر ... فماهـو تأثيـر 

االسـتراتيجية؟.

وقـد تجـد مـن الجهات من يسـتعين باستشـاريين وبيـوت خبرة 
لتضع له اسـتراتيجيات ، حتى تحسـب ضمن الدوائر المخططة! 
، بينما يصبح مصير االسـتراتيجية إلى مجرد بروشـرات مؤطرة 
و مزخرفـة، ال يتعـدى شـأنهاع هـذا الحـد، إنهـا )اسـتراتيجية 
الجـدران( ، ومـن هنـا تكمـن أهميـة مرحلـة مابعـد التخطيـط 
والرقابـة وذلك لضمان تحويل العبارات االسـتراتيجية المنتقاة 
إلـى واقـع عملـي مـدروس ونتائـج مسـتدامة مخطـط لهـا، 
علميـة  بصـورة  لـه  واالسـتعداد  التنبـؤ  تـم  مسـتقبل  وإلـى 

ومنهجية.

فيصل أحمد الخميري
عضو مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتخطيط 

االستراتيجي واستشراف المستقبل
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اإلمارات مستعدة لمواجهة التحديات

هؤالء جيل ألفا وتلك 
وظائفهم الشاغرة عام 2040 

أكـدت العديـد مـن الدراسـات العلميـة اجلادة 
حالّيًـا  القائمـة  الوظائـف  مـن  كثيـرا  أن 
سـتختفي يف املسـتقبل، حيث سـيكون لألمْتتة 
تأثيـٌر جلـي علـى الوضـع الوظيفـيِّ الراهـن.. 
املـرء سـوى أن يتسـاءل: هـل  وهنـا ال ميلـك 
بإمكاننـا توفيـر بدائـل ملاليـني البشـر الذيـن 
مـن  ومـا شـابهها  الروبوتـات  َمحلهـم  سـتَحل 
ألن  الفرصـة  تسـعنا  املؤمَتتة؟هـل  األنظمـة 

جديـدة؟! أدواًرا  لهـؤالء  نوجـد 

يجيـب سـليمان  الكعبـي    الرئيـس التنفيـذي 
أبوظبـي  يف  املسـتقبل  استشـراف  ملؤسسـة 
بالقول: حقيقة األمر أن التكنولوجيا ستوجد 
وظائـف أكثـر مـن تلـك التـي سـتقضي عليهـا. 
فكمـا سيتالشـى كثيـر مـن الوظائـف احلالية، 
ستسـهم التكنولوجيا بشـكل مباشـر يف إيجاد 
شـركة  لتقاريـر  ووفًقـا  جديـدة.  وظائـف 
الوظائـف  ثلـث  فـإن   McKinsey  ) ماكنـزي 
املتحـدة  الواليـات  نشـأت يف  التـي  اجلديـدة 

أبوظبي: اإلمارات غدًاً
جيـل ألفـا )Alpha Generation( مصطلـح أطلقـه العلمـاء علـى أبنائنـا المولوديـن 
بعـد عـام 2010 ، فهـؤالء سـتكون حياتهـم مختلفـة عنـا نوعيـًا، ولهـم مسـتقباًل 
الكعبي،الرئيـس  وظائـف جديـدة يؤدونهـا غيـر وظائفنـا. يقـول سـليمان محمـد 

التنفيـذي لمؤسسـة استشـراف المسـتقبل بأبوظبـي:

سيعاد تصميم 
المدن لتتناسب 
مع شدة  انتشار  
الطائرات بدون طيار
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خـالل اخلمـس والعشـرين سـنة املاضيـة لـم 
تكـن موجـودة مـن قبـل يف مجـاالت تتضمـن: 
وتصنيـع  املعلومـات،  تكنولوجيـا  تطويـر 
نُظـم  وإدارة  التطبيقـات،  وإنشـاء  األجهـزة، 

املعلومـات. تكنولوجيـا 
ويقـول الكعبـي: إن االدعـاءات بـأن الروبوتات 
ستسـيطر متاًمـا علـى املشـهد املسـتقبلي هـي 
محـض أوهـام ال أسـاس لهـا مـن الصحـة، إذ 
علـى  تنطـوي  التـي  الوظائـف  أمتتـة  تصُعـب 
التفكيـر اإلبداعـي. وال ميكننـا قـط أن نتخيل 
شـيء،  كل  علـى  األمتتـة  فيـه  تسـيطر  عاملًـا 

وتلغـى فيـه احلاجـة للعنصـر البشـري.

وظائف عام 2040م
مثلمـا ُكتـب لبعـض القطاعـات والتخصصـات 
أُذن  األنظـار،  عـن  بعيـًدا  تتـوارى  أن  املهنيـة 
بحلـول  النـور  تـرى  أن  جديـدة  لتخصصـات 
مـا  إنـكار  قـط  ميكننـا  ال  وإذ  العـام2040. 
أحدثته التكنولوجيا من استحواذ على معظم 
التـي كانـت موجـودة منـذ عقديـن  الوظائـف 
مـن الزمـان، إال أن التكنولوجيـا يف املقابل قد 
القطاعـات  مـن  العديـد  أسـفرت عـن ظهـور 
موجـودة حتـى  تكـن  لـم  التـي  والتخصصـات 
آفاًقـا  بدورهـا  فتحـت  التـي  قريـب،  عهـد 

األعمـال. وواعـدة يف عالـم  جديـدة 
)وحلسـن احلـظ فـإن  اإلمـارات كانـت تتهيـأ 

بجديـة ملواجهـة حتديـات هـذه املرحلـة(.

الروبوتات الشخصية :
يف عام 2040 ، لم تعد الروبوتات حكًرا على 
بالتكنولوجيـا فحسـب،  األغنيـاء واملهووسـني 
بشـكل  مندمجـة  الروبوتـات  أصبحـت  وإمنـا 
واسـع االنتشـار يف حياتنـا اليوميـة، حتـى أن 
وأينمـا  بـه.  ـا  خاّصً روبوًتـا  ميتلـك  معظمنـا 
ولَّيـت وجهـك ستشـاهد الروبوتـات من حولك 
قطاعـاِت  يف  مختلفـة  أدواًرا  تـؤدي  وهـي 
م فيـه تقنيـات الـذكاء  شـتى. ويف عالـم تتقـدَّ
االصطناعـي بـال هـوادة، يبـدو أن الروبوتـات 

الكثيـر  عـن  للكشـف  طريقهـا  يف  ماضيـة 
مـن املفاجـآت التـي مـا فتئـت أفـالم اخليـال 
العلمـي تعرضهـا. وقـد باتـت الروبوتات تتمتع 
مبقـدرة هائلـة علـى إحـداث حتـوالت كبيـرة 
السـابقة  التقنيـات  جميـع  علـى  بهـا  ق  تتفـوَّ
ومنهـا اإلنترنـت. إننـا يف عـام 2040 نعيـش 
فيـه  تنفتـح  باإلثـارة،  مفعمـاً  جديـًدا،  عاملًـا 
املرتبطـة  واملهـن  للتوظيـف  جديـدة  آفاًقـا 

بالروبوتـات.

ومن أهم تلك الوظائف:
صيانة الروبوتات. 	
مراقبة الروبوتات. 	
تقنيو تشغيل الروبوتات. 	
موردو الروبوتات. 	
مبرمجو الروبوتات. 	
املستخدمني  	 وجتارب  واجهات  خبراء 

)XU/IU( اخلاصة بالروبوتات
بناء  	 أخالقيات  مراعاة  يف  استشاريون 

الروبوتات.
مطورو األعمال اخلاصة بالروبوتات. 	
جّراح الّتجميل للّروبوتات. 	
مطورو مهارات التواصل للروبوتات. 	
وكالء السفر للروبوتات. 	
منظمو عروض وفعاليات للروبوتات. 	

البيانات الضخمة:
القـرن احلـادي  أربعينـات  بعـد أن دخلنـا يف 
البيانـات  عصـر  نعيـش  صرنـا  والعشـرين، 
الضخمـة التـي غيـرت كيفيـة عـالج األطبـاء 
للكـوارث  اإلغاثـة  موظفـي  ـع  لألمراض،وتوقُّ
وحتديـد  لهـا،  واسـتجابتهم  الطبيعيـة 
باتـت  كمـا  املسـتهلكني.  لرغبـات  الشـركات 
املـدن واحلكومـات أقـدر علـى حتقيـق أقصـى 
املتاحـة عـن  البيانـات  مـن مختلـف  اسـتفادة 
كانـت  سـواء  حولنـا  مـن  واألشـياء  األجهـزة 
عناصر بنية حتتية أو حركة للسكان أو حركة 
ز مـن أسـلوبها يف  السـيارات، األمـر الـذي يعـزِّ

سليمان الكعبي: 
االدعاء بأن 
الروبوتات 
ستسيطر 

على المشهد 
المستقبلي 
محض أوهام
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تصميـم السياسـات وتنفيذها، والذي ينعكس 
بصـورة إيجابيـة علـى سـعادة أفـراد املجتمـع. 
ومـن ثـم؛ فقـد أدركـت الشـركات واملؤسسـات 
–علـى نحـو متزايـد- مـدى أهميـة حاجتهـا 
فـازداد  وحتليلهـا  البيانـات  هـذه  جمـع  إلـى 
الطلـب علـى املتخصصـني يف علـوم البيانـات. 
وفيمـا يلـي عـدٌد مـن أهـم الفـرص الوظيفيـة 
التـي ظهـرت بفضل تلك التكنولوجيا الرائدة.

علماء بيانات. 	
محققون يف مجال البيانات. 	
مستخرجو بيانات. 	
محللو بيانات. 	
مراقبو بيانات. 	
أخصائيون يف اجلانب القيمي أو األخالقي  	

حلفظ البيانات واستخدامها.
وكالء االئتمان اخلاص بالبيانات. 	
وسطاء بيانات. 	

طواقم لقيادة 
الطائرات بدون طيار:

يف عام 2040، أعيد تصميم املدن لتتناسب 
بـدون طيـار  انتشـار أجهـزة الطائـرات  مـع 
بأعـداد هائلـة  باتـت حتلـق يف اجلـو  التـي 
ومتزايـدة بعـد أن تناقصـت تكلفتهـا بدرجـة 
الهائلـة  التطـورات  أكسـبتها  كمـا  مذهلـة، 

يف مجـال احلوسـبة قـدرات مالحيـة ذاتيـة 
دون  مـن  الطائـرات  باتـت  لقـد  جديـدة. 
مـن  شـيء،  كل  تغييـر  وشـك  علـى  طيـار 
الطريقـة التـي تنتهجهـا أجهـزة الشـرطة يف 
لألفـالم  تصويرنـا  وكيفيـة  األمـن،  تطبيـق 
تغطيـة  إلـى  والتلفزيونيـة  السـينمائية 
األحـداث الرياضيـة، مـروًرا بكيفيـة توصيل 
الطلبـات ونقـل البضائـع للزبائـن، ومكافحة 
الشـاهقة،  والبنايـات  الغابـات  حرائـق 
إضافـة  والغـاز،  النفـط  أنابيـب  ومراقبـة 
إلـى نقـل األدويـة والـدم بشـكل آمـن وفـوري 
أسـهم يف  الـذي  األمـر  للحـاالت احلرجـة. 
توفيـر مئـات اآلالف مـن فـرص العمل، التي 
سـيتم إيجادهـا ملراقبـة احلمـوالت املنقولـة 
واألنظمـة املسـيرة آلّيًـا وتنظيم حركة املرور 

الطائـرات.  لتلـك  اجلويـة 

ومن أهم تلك الوظائف:
موظفو مركز قيادة الطائرات بدون طيار. 	
مهندسو النظم الطائرة. 	
»بدون  	 الطائر  للتاكسي  األرضي  الطاقم 

طيار«.
صيانة الطائرات بدون طيار وتصليحها. 	
فرق العمل اخلاصة باألمن اجلوي. 	
مصممو الطائرات بدون طيار. 	
مبرمجو الطائرات بدون طيار. 	
مشغلو أجهزة االستشعار. 	
وكالء مبيعات للطائرات بدون طيار. 	

خبراء في الصحة الشخصية:
يف عـام 2040، بتنـا نعيـش يف عالـم يـكاد 
يخلـو من املستشـفيات مبفهومهـا التقليدي، 
نظـًرا للتطـورات املذهلـة التـي مت حتقيقهـا 
والتعويضـات  التجـددي،  الطـب  مجـال  يف 
تكنولوجيـا  عبـر  املطبوعـة  االصطناعيـة 
الطباعـة ثالثيـة األبعـاد، وتعديـل اجلينـات 
متيكـن  يعنـي  مـا  »كريسـبر«،  بتقنيـة 

لقـد سـاعدنا الـذكاء االصطناعـي كثيـًرا علـى تغيـر 
الجسـم،  فحـص  وطريقـة  لألمـراض  فهمنـا  طبيعـة 
وكيـف صرنـا قادريـن علـى تحقيـق الالمركزيـة فـي 
«الزائـرة،  الطبيـة  »الروبوتـات  عبـر  الصحيـة  الرعايـة 
التـي تسـهم مـن خـالل أجهـزة التصويـر الخاصـة بها 
فـي تشـخيص العلـل واألمـراض بسـهولة، كمـا أنهـا 
بالمضـادات  وتحقنهـم  األدويـة  للمرضـى  تصـرف 
الحيويـة، وتعطيهـم توصيات ألنظمة صحية مثالية. 
وال أسـتبعد أننـا علـى وشـك إجـراء عمليـات جراحية 

عـن بعـد فـي منازلنـا بواسـطة الروبوتـات.

ندخل عصر البيانات 
الضخمة التي 
تغير كيفية عالج 
األطباء لألمراض 
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البيولوجيـا  يف  التحكـم  مـن  التكنولوجيـا 
حيـاة  نعيـش  يجعلنـا  نحـو  علـى  البشـرية 
أفضـل. نحـن اآلن علـى وشـك القضـاء على 
األمـراض القلبيـة الوعائيـة، كما بتنا نشـهد 
زيـادة كبيـرة يف مـدى العمـر. وعلـى الرغـم 
الـذكاء  وأنظمـة  الروبوتـات  سـيطرة  مـن 
الوظائـف  مـن  العديـد  علـى  االصطناعـي 
اخلاصـة بقطـاع الرعايـة الصحيـة، إال أنـه 
ويف املقابـل ظهـر العديـد مـن الوظائف التي 
تخـدم تلـك التطـورات الهائلة التي يشـهدها 

القطـاع. ذلـك 

 ومن أبرز تلك الوظائف ما يلي:
مختصون يف مجال مكافحة الشيخوخة. 	
مختصون يف تعزيز الصحة العقلية. 	
ممرضون. 	
مساعدو كبار السن. 	
منظمو جينات. 	
أخصائيو عالج من خالل التخلق املتعاقب   	

.Epigenetic
العصبي  	 التحفيز  مجال  يف  أخصائيون 

للدماغ.
التعديل  	 مجال  يف  ومهندسون  مصممون 

اجليني.

أنظمة الذكاء االصطناعي 
زة للبشر – الموظفين  المعزِّ

ين: المستقِلّ
يف عام 2040 ، صرنا ندرك قيمة االستثمار 
البشـر  قـدرات  وتعزيـز  العقـول  تنميـة  يف 
بأنظمـة ذكيـة، بحيـث يصبحـون قادريـن علـى 
تأديـة وظائفهـم بكفـاءة عاليـة. كمـا تطـورت 
خاصيـة التعلـم العميـق بشـكل مذهـل، األمـر 
الـذي أتـاح للـذكاء االصطناعـي القـدرة علـى 
حيـث  مـن  البشـري  الدمـاغ  وظائـف  تعزيـز 
التفكير وابتكار احللول واسـتخالص النتائج. 
ومـع التطـورات املذهلـة التـي شـهدتها أنظمـة 
الـذكاء االصطناعـي وإتاحتهـا لكـم هائـل مـن 

157 وظيفة شائعة 
تناسب أجهزة 

وتطبيقات وأسلوب 
الحياة الجديد حتى 

عام 2040

البيانـات التـي تتعلـق بـكل شـيء مـن حولنـا، 
ازداد الطلـب كثيـًرا علـى مواهـب قـادرة علـى 
الـذكاء  أنظمـة  حتقيـق أقصـى اسـتفادة مـن 
البشـرية.  القـدرات  تعزيـز  يف  االصطناعـي 
األمـر الـذي فتـح املجـال أمـام ظهـور فـرص 
ومـن  القطـاع،  ذلـك  تخـدم  جديـدة  وظيفيـة 

أهمهـا:
بقدرات  	 معززون  مستقلون  ومشرفون  مدربون 

الذكاء االصطناعي.
ُكتاب معززون بقدرات الذكاء االصطناعي. 	
موسيقيون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي. 	
فنانون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي. 	
محاسبون معززون بقدرات الذكاء االصطناعي. 	
بقدرات  	 معززون  اإللكتروني  األمن  يف  خبراء 

الذكاء االصطناعي.
خبراء يف الذكاء االصطناعي معززون بقدرات  	

الذكاء االصطناعي.

بقية الوظائف يف األعداد القادمة
عـن  صـادر  تقريـر  مـن  مقتبسـة  املعلومـات 

بأبوظبـي املسـتقبل  استشـراف  مؤسسـة 
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اإلمارات مركز عالمي للذكاء 
االصطناعي في 2030

 

الـذكاء االصطناعـي هـو برمجـة اآللة  وإكسـابها مزايا تجعلها قـادرة على محاكاة 
العقل البشـري وطريقة عمله، مثل قدرته على التفكير، واالكتشـاف واالستفادة 
مـن التجـارب السـابقة، ومنـذ التطـّور الـذي شـهده الحاسـوب فـي منتصـف القـرن 
ه باسـتطاعته القيام بمهمات أكثر تعقيدًا مما اعتقدنا،  العشـرين، تَمّ اكتشـاف أَنّ
حيـث يمكنـه اكتشـاف اإلثباتـات للنظريـات الرياضيـة المعقـدة باإلضافـة لقدرتـه 

علـى لعب الشـطرنج بمهـارة كبيرة. 
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ويف مجال احلياة املنزلية فقد بات باإلمكان 
الهاتف  البيوت من خالل  التحكم يف إضاءة 
دون احلاجة إلى حتّرك الشخص من مكانه، 
خروج  بعد  تلقائياً  األبواب  غلق  يتم  كما 
األشخاص من املنزل، إضافة إلى استخدام 
منظمات حرارة مبرمجة مسبقاً مبا يناسب 
حرارة  بتنظيم  تقوم  املطلوبة  احلرارة  درجة 

املنزل على الوجه الذي يرغبه الشخص. 
الذكاء  استخدام  مت  فقد  الطب  يف  وأما 
الطبية  السجالت  إدارة  يف  االصطناعي 
لهم،  املرضي  التاريخ  ومعرفة  للمرضى 
نتيجة  حتليل  يف  الستعماله  باإلضافة 

الفحوصات املختلفة بسرعة و دقة.
ويف هذا العدد األول من مجلتنا الفتية، رأينا 
أن نخصص فاحتة امللفات التي ستنتظم تباعاً 
إن شاء اهلل، لقضية الذكاء االصطناعي الذي 
ينطوي  ملا  اليوم،  الناس  ويشغل  الدنيا  ميأل 
عليه من مكنونات ما تزال االبتكارات ترتادها 
وتسعدنا بقدراتها اخلارقة، وال غرو أن تكون 
اإلمارات يف مقدمة دول املنطقة أخذاً بأسباب 
هذا الثورة التكنولوجية املتفجرة اختراعاً بعد 

اختراع، كل يوم وكل ساعة.
 فماذا حتقق يف هذا املجال احليوي 

لـ »اإلمارات غداً«؟..

ومـع ذلـك وبالرغـم مـن إيجابياتـه الكثيرة من 
سـرعة يف املعاجلـة وسـعة تخزينيـة عاليـة إال 
باسـتطاعته  برنامـج  أي  اليوجـد  حتـى  أنـه 
خصوصـاً  البشـري  العقـل  مرونـة  مجـاراة 
تتطلـب  التـي  باملهمـات  بقيامـه  يتعلـق  مبـا 
يتـم  ملـا  التلقائيـة  اليوميـة  االسـتنتاجات 
التعـرض لـه. مـن ناحيـة أخـرى هنـاك بعـض 
تضاهـي  أن  اسـتطاعت  التـي  التطبيقـات 
بالقيـام  واحملترفـني  اخلبـراء  أداء  مسـتوى 
التطبيقـات  هـذه  ومـن  محـددة،  مبهمـات 
احملـدودة التـي اسـتطاع الـذكاء االصطناعـي 
القيـام بهـا هـي التشـخيص الطبي،محـركات 
علـى  التعـرف  يف  وقدرتـه  احلاسـوب  بحـث 

اليدويـة.  والكتابـة  الصـوت 
ثمـة تطبيقـات للـذكاء االصطناعي يف التعليم، 
حيـث تسـتخدم العديـد مـن الشـركات تقنيـات 
أفضـل  علـى  للحصـول  االصطناعـي  الـذكاء 
توفيـر  املمكـن  فمـن  التعلـم،  عمليـة  يف  نهـج 
لـكل  التعليـم  عمليـة  يخصـص  تعليمـي  نظـام 
طالـب بنـاء علـى قدراتـه ومهاراتـه، باإلضافـة 
الطـالب  مسـتوى  لتحديـد  املعلـم  ملسـاعدة 
هنـاك  وأيضـاً  لديهـم،  النجـاح  معـدل  وزيـادة 
برامج تسـاعد يف  تصحيح اإلجابات وحتديد 
الدرجـات ممـا يوفـر الوقـت واجلهـد للمعلّـم. 

اليوجد أي برنامج 
باستطاعته مجاراة 

مرونة العقل 
البشري خصوصًا 

فيما يتعلق 
بقيامه بالمهمات 

التي تتطلب 
االستنتاجات 

اليومية التلقائية
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الدولة عينت أول وزير مختص بالمجال األحدث في العالم 

استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي 
أضخم مشروع ضمن رؤية 2071

معالي »عمر بن سلطان العلماء« وزير الدولة للذكاء االصطناعي

أبوظبي: محمد أمهادي
اختارت اإلمارات طريقًا الستحضار المستقبل عبر تطبيقات »الذكاء االصطناعي« التي 
ستغير وجهة الحياة على صعيد الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية 
في بالدنا، وبدأت الدولة استعداداتها المبكرة لالنتقال إلى الموجة الجديدة بعد 
الحكومة الذكية عبر إطالق استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي، والذي يعد 
للذكاء  دولة  وزير  أول  الدولة  2071، كما عينت  المئوية  أول مشروع ضخم ضمن 

االصطناعي في العالم لتسريع اإلنجاز على هذا الصعيد.

استجابة سريعة
محليـة  ودوائـر  احتاديـة  جهـات  وسـجلت 
اسـتجابة  اخلـاص  القطـاع  مـن  وشـركات 
سـريعة ومبكـرة ملواكبـة حركـة االنتقـال إلـى 
تطبيقـات الـذكاء االصطناعي عبـر تطبيقات 
طـورت مـن أجـل رفـع جـودة احليـاة يف الدولة 
مـن  اجلديـد  اجليـل  إلـى  االنتقـال  وتسـريع 

واملعامـالت. اخلدمـات 

أرض  علـى  املتوافـرة  املعطيـات  وتشـير 
التنميـة،  مؤشـرات  تترجمهـا  كمـا  الواقـع، 
املنطقـة  دول  أكثـر  مـن  اإلمـارات  أن  إلـى 
مسـتدامة  اسـتراتيجية  لتبنـي  اسـتعداداً 
للـذكاء االصطناعـي، بفضـل التطـور الفائـق 
للبنيـة التكنولوجيـة وسياسـات وبرامـج عمـل 
يف  الدولـة  اعتمدتهـا  تكنولوجيـة  متطـورة 

حتديـداً. األخيريـن  العقديـن 
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استراتيجية اإلمارات 
دولـة  حكومـة  أطلقـت   ،2017 أكتوبـر  يف 
للـذكاء  اإلمـارات  اإلمارات اسـتراتيجية 
املبـادرة  هـذه  ومتثـل   ،)AI(االصطناعـي
الذكيـة،  احلكومـة  بعـد  اجلديـدة  املرحلـة 
والتي ستعتمد عليها اخلدمات، والقطاعات، 
مبـا  الدولـة  يف  املسـتقبلية  التحتيـة  والبنيـة 
السـاعية   ،2071 اإلمـارات  ومئويـة  ينسـجم 
إلـى أن تكـون دولـة اإلمـارات األفضـل علـى 

كافـة.  املجـاالت  يف  العالـم  مسـتوى 
وتعـد هـذه االسـتراتيجية األولـى مـن نوعهـا 
يف املنطقـة والعالـم، وتهـدف مـن خاللها إلى:

حتقيـق أهـداف مئويـة اإلمـارات 2071، 	 
واملشـروعات  البرامـج  تنفيـذ  وتعجيـل 

املسـتقبل. لبلـوغ  التنمويـة 
يف 	  االصطناعـي  الـذكاء  علـى  االعتمـاد 

مبعـدل  البيانـات  وحتليـل  اخلدمـات 
.2031 عـام  بحلـول   %100

وتسـريع 	  احلكومـي  بـاألداء  االرتقـاء 
مبتكـرة. عمـل  بيئـات  وخلـق  اإلجنـاز 

يف 	  األولـى  اإلمـارات  حكومـة  تكـون  أن 
العالـم، يف اسـتثمار الـذكاء االصطناعـي 

احليويـة. قطاعاتهـا  مبختلـف 
املنطقـة 	  يف  واعـدة  جديـدة  سـوق  خلـق 

عاليـة. اقتصاديـة  قيمـة  ذات 
وزيـادة 	  اخلـاص  القطـاع  مبـادرات  دعـم 

قاعـدة  بنـاء  إلـى  باإلضافـة  اإلنتاجيـة، 
والتطويـر. البحـث  مجـال  يف  قويـة 

اسـتثمار أحـدث تقنيـات وأدوات الـذكاء 	 
االصطناعـي وتطبيقهـا يف شـتى مياديـن 

العمـل بكفـاءة رفيعـة املسـتوى.
اسـتثمار كل الطاقات على النحو األمثل، 	 

البشـرية  واإلمكانـات  املـوارد  واسـتغالل 
واملاديـة املتوافـرة بطريقـة خالقـة.

 القطاعات المستهدفة 
للـذكاء  اإلمـارات  اسـتراتيجية  تسـتهدف 
يف  حيويـة  قطاعـات  عـدة  االصطناعـي 

منهـا: الدولـة، 
قطـاع النقـل- مـن خـالل تقليـل احلوادث 	 

والتكاليف التشـغيلية
قطـاع الصحـة- مـن خـالل تقليـل نسـبة 	 

واخلطيـرة املزمنـة  األمـراض 
قطـاع الفضاء-بإجـراء التجـارب الدقيقة 	 

وتقليـل نسـب األخطـاء املكلفة
إدارة 	  عبـر  املتجـددة-  الطاقـة  قطـاع 

الذكـي واالسـتهالك  املرافـق 
التحليـل 	  إجـراء  املياه-عبـر  قطـاع 

املـوارد لتوفيـر  الدقيقـة  والدراسـات 
قطـاع التكنولوجيا-مـن خـالل رفـع نسـبة 	 

اإلنتـاج واملسـاعدة يف الصـرف العـام
مـن 	  التقليـل  خـالل  التعليم-مـن  قطـاع 

التعلـم يف  الرغبـة  وزيـادة  التكاليـف 
قطـاع البيئـة -عبر زيادة نسـبة التشـجير 	 

وزراعـة النباتات املناسـبة
وقائيـة 	  آليـات  املرور-تطويـر  قطـاع 

املـروري،  واالزدحـام  باحلـوادث  كالتنبـؤ 
فاعليـة. أكثـر  مروريـة  سياسـات  ووضـع 

المحاور
االصطناعـي  الـذكاء  اسـتراتيجية  تتضمـن 

هـي: محـاور  خمسـة 
االصطناعـي،  الـذكاء  عمـل  فريـق  بنـاء 
وتشـكيل مجلس الذكاء االصطناعي للدولة، 
وإنشـاء فـرق عمـل مـع الرؤسـاء التنفيذيـني 

االعتماد على 
الذكاء االصطناعي 

في الخدمات 
وتحليل البيانات 

بمعدل %100 
بحلول عام 2031
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وصياغـة  احلكوميـة،  اجلهـات  يف  لالبتـكار 
القمـة  يف  ونشـرها  االسـتراتيجية  اخلطـط 

للحكومـات. العامليـة 
تفعيـل العديـد مـن البرامج واملبـادرات وورش 
حـول  احلكوميـة  اجلهـات  جميـع  يف  العمـل 
االصطناعـي،  للـذكاء  التطبيقيـة  اآلليـات 
وإطـالق  سـنوية،  عامليـة  قمـة  وتنظيـم 
االصطناعـي. للـذكاء  احلكوميـة  املسـرعات 

تنميـة قـدرات القيـادات احلكوميـة العليـا يف 
مهـارات  ورفـع  االصطناعـي،  الـذكاء  مجـال 
جميع الوظائف املتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم 

دورات تدريبيـة للموظفـني احلكوميـني.
األول  اخلـط  خدمـات  مـن   %100 توفيـر 
االصطناعـي،  الـذكاء  خـالل  مـن  للجمهـور 
 %100 بنسـبة  االصطناعـي  الـذكاء  ودمـج 
اخلاصـة  واألمنيـة  الطبيـة،  اخلدمـات  يف 
بتحديـد الهويـة، وزيـادة االعتمـاد على الذكاء 

الروتينيـة.  الوظائـف  يف  االصطناعـي 
القيادة من خالل تعيني املجلس االستشاري 
قانـون  وإصـدار  االصطناعـي،  للـذكاء 
للـذكاء  اآلمـن  االسـتخدام  بشـأن  حكومـي 
عامليـة  وثيقـة  أول  وتطويـر  االصطناعـي، 
لالسـتخدام  الضامنـة  الضوابـط  لتحديـد 

االصطناعـي. للـذكاء  والسـليم  اآلمـن 

األولى من نوعها
تعـد هـذه االسـتراتيجية األولـى مـن نوعها يف 
املنطقـة والعالـم، لالرتقـاء بـاألداء احلكومـي 
وتسـريع اإلجنـاز وخلـق بيئـات عمـل مبدعـة 
مـن  وذلـك  عاليـة،  إنتاجيـة  ذات  ومبتكـرة 
خالل اسـتثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء 
مياديـن  شـتى  يف  وتطبيقهـا  االصطناعـي 
واسـتثمار  املسـتوى،  رفيعـة  بكفـاءة  العمـل 
كل الطاقـات علـى النحـو األمثـل، واسـتغالل 
املـوارد واإلمكانـات البشـرية واملادية املتوافرة 
البرامـج  تنفيـذ  ـل  تعجِّ خالقـة،  بطريقـة 

التنمويـة. واملشـروعات 
للـذكاء  اإلمـارات  اسـتراتيجية  تعـد  كمـا 
االصطناعـي األولـى مـن نوعهـا يف املنطقـة، 
مـن حيـث القطاعـات التـي تغطيهـا، ونطـاق 
الرؤيـة  وتكامليـة  تشـملها،  التـي  اخلدمـات 
تسـعى  حيـث  تستشـرفها،  التـي  املسـتقبلية 
أدوات  وتنظيـم  تطويـر  إلـى  األسـاس  يف 
تكنولوجيـا الـذكاء االصطناعـي، بحيـث تكـون 
جـزءاً ال يتجـزأ من منظومة العمل احلكومي.

أول وزير ذكاء 
لـو أننـا تعلمنـا مـن عثـرات الثـورة الصناعيـة 
محكمـة  خطـط  رسـم  مـن  بـد  فـال  شـيًئا، 
اإلمـارات  دولـة  تطمـح  مـا  وهـو  للمسـتقبل، 

حالًيـا. لتحقيقـه  املتحـدة  العربيـة 
التـي  دبـي،  مدينـة  يف  الدولـة  جهـود  تتركـز 
تُعـد منبًعـا ملشـاريع مسـتقبلية عديـدة منهـا: 
وضـع خطـط إلنشـاء »مدينـة املريـخ العلميـة« 
الواقـع  أرض  علـى  »هايبرلـوب«  وإنشـاء 
والسـيارات  املتجـددة  للطاقـة  برامـج  ووضـع 
لطائـرات  اختبـارات  وإجـراء  الكهربائيـة 
األجـرة باإلضافـة لبـدالت الطيـران، وأطلقت 
تسـريع  إلـى  يهـدف  مسـرعات  برنامـج  دبـي 
املختلفـة. املسـتقبلية  التقنيـات  تلـك  تطويـر 
ولـن تكتمـل اخلطـط املسـتقبلية دون دراسـة 
االصطناعـي  الـذكاء  سـيلعبه  الـذي  الـدور 
اإلمـارات  دولـة  قيـادة  قـررت  ولهـذا  فيهـا، 

اإلمارات ستصبح 
مركز الذكاء 
االصطناعي في 
العالم بحلول 
عام 2030 

ملف العدد
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العربيـة املتحـدة يف 19 أكتوبـر تعيـني »وزيـًرا 
للـذكاء االصطناعـي،« لتصبح بذلك أول دولة 
يف العالـم لديهـا وزيـر مـن احلكومـة يكـرس 

فقـط. للـذكاء االصطناعـي  وقتـه 
العلمـاء«  سـلطان  بـن  »عمـر  معالـي  ويشـغل 
-البالـغ مـن العمـر 27 عاًمـا- اليـوم منصـب 
وزيـر دولـة للـذكاء االصطناعـي وهـو املنصـب 
العلمـاء  العالـم. ويشـغل  نوعـه يف  مـن  األول 
أيًضـا منصـب مديـر مؤسسـة القمـة العامليـة 
الـوزراء  للحكومـات يف وزارة شـؤون مجلـس 
إدارة  يف  الدبلـوم  يحمـل  وهـو  واملسـتقبل، 
األمريكيـة  من اجلامعـة  والتميـز  املشـاريع 
إدارة  يف  البكالوريـوس  الشارقة وشـهادة  يف 

دبـي. يف  األمريكيـة  من اجلامعـة  األعمـال 
وكان صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد 
آل مكتـوم قـد أعلـن رسـمًيا عـن اسـتراتيجية 
والتـي  االصطناعـي،  للـذكاء  اإلمـارات  دولـة 

ًتعـد األولـى يف العالـم.
رائـًدا  دوًرا  تلعـب  أن  اإلمـارات  دولـة  تأمـل 
والتطويـر  االصطناعـي  الـذكاء  أبحـاث  يف 
فيوتشـرزم  ملوقـع  الُعلمـاء  وقـال  واالبتـكار. 
الـذكاء  إلـى  ننظـر  اإلمـارات  دولـة  يف  »نحـن 
إيجابيـة«  نظـرًة  إمكانياتـه  وإلـى  االصطناعـي 
وأضـاف »لدينـا قيـادة بصيـرة تسـعى لتطبيـق 
البشـرية،  وتسـخيرها خلدمـة  التقنيـات  تلـك 
ونطمـح ونحـن نحقـق ذلـك إلـى التغلـب علـى 
حتديـات الـذكاء االصطناعـي التـي تواجهنـا«.
تتضمـن اسـتراتيجية دولـة اإلمـارات تطويـر 
التقنيـات وتطبيقهـا يف تسـعة قطاعـات هـي: 
قطاعـات النقل والصحـة والفضاء والطاقات 
املتجـددة وامليـاه والتقنيـة والتعليـم باإلضافـة 

للبيئـة واملـرور.

مستقبل ذكي
مبادراتهـا  تكـون  أن  اإلمـارات  دولـة  تأمـل 
للـذكاء االصطناعـي مصـدر إلهـام لبقيـة دول 
الـذكاء  علـى  قائـم  مسـتقبل  لتصـور  العالـم 
االصطناعـي. وقـال العلمـاء »كل تقنيـة علـى 

وجـه األرض تعتمـد علـى كيفيـة اسـتخدامنا 
لهـا وتطبيقهـا، وعلـى كيفية تعاُمل احلكومات 
يف  يشـاركوا  أْن  النـاس  علـى  وأّن  معهـا.. 
النقـاش الدائـر حولـه، فالـذكاء االصطناعـي 
مـن التقنيـات التـي ال يقتصـر النقـاش فيهـا 

علـى فئـة مختـارة دون غيرهـا.

آثار اقتصادية
اآلثـار االقتصاديـة السـتثمار الدولـة يف تفعيـل 
تقنيـات اجليـل الرابــع مــن الثــورة الصــناعية 
وعلــى رأســها الـذكاء االصطناعي لن تنحصر 
علـى تقليـل التكلفـة وتغييـر أمناط االسـتهالك 
واإلنتــاج وحتسـني اإلنتاجيـة فقـط، بـل متتـد 
إلـى حتقيـق معـدالت منـو اقتصـادي مرتفعــة 
عبر االسـتثمار الذكي يف مختلـف القطاعـات، 
هـذا مـا أكدتـه وزارة االقتصـاد، مشـيرة إلـى 
أن  العامليـة  الدراسـات  مـن  العديـد  تقديـرات 
اإلمـارات سـتصبح مركـز الـذكاء االصطناعـي 

يف العالـم بحلـول عـام 2030.
وأضافـت الـوزارة يف تقريـر أعدته عن الذكاء 
االصطناعي يف الدولة أنه وطبقــًا لتقــديرات 
بعـض الدراسـات العامليـة فـإن تقنيـات الـذكاء 
االصطناعي سـتكون قادرة على حتفيز النمو 
يف النـاجت احمللـي اإلجمالـي للدولة بواقــع 35 
يف املئـة حتــى عـام 2031، وخفـض النفقـات 
احلكومية 50 يف املئة سنوياً سواء فيما يتعلق 
بخفض الهـدر فـي عدد املعامالت الورقية أو 
توفيـر ماليـني السـاعات التـي يجـري هدرهـا 

سـنوياً يف إجنـاز تلك املعامالت.

عديـدة  مسـتقبلية  لمشـاريع  دفـاق  منبـع  دبـي   
منهـا: وضـع خطـط إنشـاء »مدينـة المريـخ العلميـة« 
وإنشـاء »هايبرلـوب« على أرض الواقـع، ووضع برامج 
وإجـراء  الكهربائيـة  والسـيارات  المتجـددة  للطاقـة 
اختبـارات لطائـرات األجـرة باإلضافـة لبـدالت الطيـران، 
إلـى  برنامـج مسـرعات يهـدف  وقـد أطلقـت دبـي 
تسـريع تطوير تلك التقنيات المسـتقبلية المختلفة.

الـذكاء االصطناعي 
سيكون قادرًا على 

تحفيز النمو في 
الناتج المحلي 

اإلجمالي للدولة 
بواقـع 35 في 

المئة حتـى عام 
 2030
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انطلقت بإسعاد الناس وخدمتهم في أنحاء الدولة

واقع و مستقبل توظيف 
الروبوتات والدرون في اإلمارات

 إعداد: محمد ولد امهادي
فقط  تعيش  لإلنسان  ومساعدته  اآللي  الرجل  أو   ROBOT »الروبوت  فكرة  كانت 
في مخيلة ُصناع السينما في هاليوود و القصص المصورة خالل فترة معينة من 
القرن العشرين، لكن ما لبث أن أصبح هذا »الخيال العلمي« واقعًا معيشًا على أرض 
الواقع، حيث بدأت صناعة الروبوتات تتطور بسرعة كبيرة وتكتسب مهارات وأدوار 

في أسواق العمل والتنمية خالل العقدين الماضيين لتبلغ ذروتها اليوم.

إن تطــور »الروبوتــات« و دمجهــا يف احليــاة 
العلميــة واإلنتاجيــة بــدأ بالفعــل يف التأثيــر 
كان  وقــد  متعاظمــة،  بصــورة  البشــر  علــى 
أول تأثيــر واضــح للعيــان هــو فقــدان العديــد 
مــن النــاس وظائفهــم، فاإلنســان اآللــي يوفــر 
إلــى  إضافــة  أكثــر،  ومــاالً  طاقــة  و  جهــداً 

توفيــر أداء أكثــر دقــة.
دمــج  أن  يعتبــرون  اخلبــراء  بعــض  لكــن 
الروبوتــات يف الصناعــة سيســهم يف إيجــاد 
التــي  مــن  أكثــر  الوظائــف  مــن  العديــد 

خســارتها. يف  سيتســبب 
بــدأت عــدة شــركات عامليــة وجهــات  وقــد 
مختلفــة يف العالــم باســتبدال بعــض وظائــف 
البشــر بالروبوتــات خاصــة يف الصاناعــات 

امليكانيكيــة و اإللكترونيــة و العســكرية.
وقــد أقتصــر عمل الروبوتات يف البداية 
اخلطيــرة  أو  الوظائف الشــاقة  علــى 
البحــث عن األلغــام  مثــل  الدقيقــة،  أو 
والتخلــص من النفايــات املشــعة، أو األعمــال 
الروبوتــات  بــدأت  الدقيقة. كمــا  الصناعيــة 
بغــزو صناعــات أخــرى لــم يتخيــل أحــد أن 
خدمــة  و  كاملبيعــات  فيهــا  البشــر  ينافــس 
الفندقــة و املستشــفيات وحتــى  العمــالء و 

الرياضــة و غيرهــا.

العلميــة   ثورتهــا  اإلمــارات  بــدأت  أن  ومنــذ 
وتطورهــا بــدأ التفكيــر بشــكل جــدي يف أن تصبح 
الدولــة الفتيــة رائــدة يف مجــال دمــج الروبوتــات 
يف القطاعــات احليويــة اخلدميــة وهــو مــا مــن 

شــأنه تســهيل منــط احليــاة علــى الســكان.
 

كلمة »روبوت« تشيكية؟!
آلــة  اآللــي-  الرجــل  أو-   «  »الروبــوت 
عليهــا  يســيطر  إلكترونيــة  أو  ميكانيكيــة 
البشــر  ببرامــج حاســوبية لكــي تقــوم بأعمــال 
ــام بهــا، وبحســب  ــى اإلنســان القي يصعــب عل
موقــع العاملــي ويكيبيديــا فــإن كلمــة »روبــوت« 
هــي كلمــة تشــيكية، حيــث ظهــرت ألول مــرة 
عــام 1920، يف مســرحية الكاتب املســرحي 
التشــيكي كارل تشــابيك، التي حملــت عنــوان 
كلمــة  تعنــي  و   ، اآلليــة«  الروســوم  »رجــال 
أو  الشــاق  العمــل    ”Robota“ أو »روبوتــا« 

الســخرة. أو  العمــل اإلجبــاري 
ويعتبــر جوزيــف تشــابيك أخ كاتــب املســرحية 
هــو مــن ابتكرهــا يف مســاعدة منــه ألخيــه 
لتســمية اآلالت يف عملــه املســرحي، ومنــذ 
ــدأت  ــدأ اســتخدام الكلمــة  وب ــك احلــني ب ذل
القصــص  عبــر  الظهــور  يف  الروبوتــات 
املصــورة و املســرحيات، ثــم يف أفــالم اخليــال 
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العملــي قبــل أن يبــدأ اإلنســان بشــكل جــدي 
يف تطبيــق هــذه الفكــرة التــي أصبحــت جــزءاً 

أساســياً مــن حياتنــا.
 

ثورة الروبوتات في اإلمارات
تواصــل اإلمــارات خطواتهــا احلثيثة يف مجال 
صناعــة الروبوتــات وذلــك بدعمهــا و إعالنهــا 
ملبــادرات مــن شــأنها تأســيس وتأطيــر و دمــج 

هــذه الصناعة املســتقبلية.
هــذا  قيــادة  يف  مؤسســات  عــدة  وتســاهم 
ملدينــة  التابــع  »مصــدر«  كمعهــد  التوجــه 
ــر مصــادر  ــى تطوي ــز عل ــذي يرك مصــدر  وال
عــدة  عــن  أعلــن  كمــا  املتجــددة،  الطاقــة 
شــراكات مــع جهــات ومســتثمرين عامليــني يف 

الصناعــة. هــذه  تطويــر  مجــال 
وقــد بــدأت اإلمــارات الدخــول بســرعة يف 
مجــال صناعــة الروبوتــات و تشــغيلها وبــدأت 
عــدة جهــات حكوميــة يف توظيــف الروبوتــات 
يف عــدة مجــاالت، كمــا أن القطــاع اخلــاص 
بــدوره بــدأ بدمــج هــذه الصناعــة يف مجــاالت 

اجتماعيــة و صناعيــة عــدة.

مركز المستقبل
وقــد بــدأت هــذه املبــادرات مببــادرة مهمــة 
لســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس املجلــس 
ــن عــن مركــز املســتقبل  التنفيــذي، حيــث أعل
إلســعاد املتعاملــني التابــع لهيئة املاء والكهرباء 
يف دبــي والــذي يعــّد أول مركــز ذكــي متكامــل 
علــى  يعتمــد  املتعاملــني  إلســعاد  دبــي  يف 
ويوفــر  والروبوتــات،  االصطناعــي  الــذكاء 
جلميــع  واملبتكــرة  الذكيــة  خدماتهــا  جميــع 

املتعاملــني. فئــات 
عــن  ذلــك  بعــد  أعلنــت  الهيئــة  أن  كمــا 
توظيــف خمســة روبوتــات كموظفــني فعليــني 
ضمــن كادرهــا، وذلــك يف إطــار ســعيها إلــى 
استشــراف وصناعــة املســتقبل، عبــر تطويــر 
آليــات عمــل تثــري جتربــة املتعاملــني، وتســهم 
ــة مــن  ــى تقــدمي خدمــات نوعي يف الوصــول إل

فئــة »ســبع جنــوم« يف مراكــز إســعاد املتعاملني، 
بهــدف جعلهــا مراكــز لإبــداع والتطويــر.

التنفيــذي  الرئيــس  املنتــدب  العضــو  وقــال 
»حتقيقــاً  الطايــر:  محمــد  ســعيد  للهيئــة، 
للهــدف الــذي رســمه صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
لتقليــل عــدد مراجعــي اجلهــات احلكوميــة 
بنســبة 80% بحلــول 2018، ودعمــاً ملبــادرة 
)دبــي الذكيــة(، التــي أعلنهــا ســمّوه جلعــل 
ــم،  ــة يف العال ــي أذكــى وأســعد مدين إمــارة دب
مبــا يحقــق نقلــة نوعيــة يف اخلدمــات املقدمــة 
للمتعاملــني، ويكفــل إدارة كل مرافــق وخدمات 

املدينــة عبــر أنظمــة ذكيــة ومترابطــة«.

جوائز المستقبل
كمــا أعلــن عــن إحــدى أهم املبــادرات احمللية يف 
هــذا املجــال وهــي جائزتــا اإلمــارات للطائــرات 
مــن دون طيــار والروبــوت، إضافــة إلــى  »جائــزة 
االصطناعــي  والــذكاء  للروبــوت  اإلمــارات 
خلدمــة اإلنســان« التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد آل مكتــوم خــالل فعاليــات 
 ،2015 فبرايــر  يف  الثالثــة  احلكوميــة  القمــة 
كإحــدى مبــادرات املجلــس العاملــي للروبوتــات 
ــذي مت اإلعــالن عــن  ــذكاء االصطناعــي، ال وال
االقتصــادي  املنتــدى  مــع  بالتعــاون  تشــكيله 
العاملــي خــالل فعاليــات قمــة مجالــس األجنــدة 

العامليــة التــي تســتضيفها اإلمــارات.

تقليل عدد 
مراجعي الجهات 
الحكومية بنسبة 
80% بحلول 20١8 

دعمًا لمبادرة 
)دبي الذكية( 

التي أعلنها 
صاحب السمو 

الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم
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وتعتبــر »جائــزة اإلمــارات للروبــوت والذكاء 
إحــدى  اإلنســان«  خلدمــة  االصطناعــي 
يف  وذلــك  لالبتــكار،  الداعمــة  املبــادرات 
لالبتــكار  الوطنيــة  االســتراتيجية  إطــار 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  أطلقهــا  التــي 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
»رعــاه اهلل«، جلعــل اإلمــارات مــن الــدول 
األكثــر ابتــكاراً علــى مســتوى العالــم بحلــول 

.،2021 العــام 
 

الروبوت و التعليم ...
كذلــك  أعلنــت  التعليمــي  القطــاع  ويف 
ــوت« يف  ــف »الروب ــم عــن توظي وزارة التعلي
تدريــس مناهــج املــواد العلميــة يف املــدارس 
االســتفادة  حتقيــق  بهــدف  احلكوميــة 
القصــوى مــن االبتــكارات العلميــة احلديثــة 
ــه  ــم، مؤكــدة أن ــا التعلي يف مجــال تكنولوجي
ســيتم إنشــاء مختبــرات خاصــة بالروبــوت 

يف كل مدرســة تلبيــة لهــذا الغــرض.
ويف ســياق متصــل أعلنــت  عــدة مــدارس 
مقرراتهــا  يف  الروبوتــات  دمــج  خاصــة 
الدوليــة  امليريالنــد  مدرســة  بينهــا  ومــن 
مختبــر  أول  أطلقــت  التــي  أبوظبــي،  يف 
لهــذه  ميكــن  و  اإلمــارات،  يف  للروبوتــات 
الروبوتــات أداء مهــام عديــدة ومــن بينهــا 
األساســية،  والعمليــات  احلســاب  تعليــم 
باإلضافــة إلــى مســاعدة الطــالب مــن ذوي 

اخلاصــة. االحتياجــات 

القطاع الخاص..
ولــم تشــمل هــذه الثــورة القطــاع احلكومــي 
فقــط بــل بــدأ القطاع اخلاص اســتخدام عملي 
عــدة مستشــفيات  بــدأت  حيــث  للروبوتــات، 
خاصــة يف الدولــة يف اســتخدام الروبوتــات يف 
املجــالت الطبيــة و املجــاالت اخلدميــة فيهــا.

ــل قامــت عــدة شــركات يف القطــاع اخلــاص  ب
ــا. ــات يف مجاالته ــج الروبوت بدم

كمــا أن هــذا التوجــه املســتقبلي أدى إلــى  
ــي  ــن الشــركات الناشــئة الت ــد م ــور العدي ظه
أصبحــت تســاهم يف اقتصــاد الدولــة وتطويــر 

مجــال الروبوتــات فيهــا.
كمــا أعلنــت  شــركة “ســاماد إنترناشــيونال” 
األملانيــة عــن تصميــم روبــوت خــاص لدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة لتنظيــف واجهــات 
األبــراج، حيــث إنــه مبقــدور هــذا الروبــوت 
تنظيــف 210 أمتــار مربعــة مربــع مــن الزجــاج 
يف الســاعة، وال يوجــد حــدود لالرتفاعــات 

التــي ميكــن أن يصــل إليهــا.
ويف معــرض جيتكــس ســنة 2015 عرضــت 
دبــي أول منــوذج مقهــى للروبوتــات يف العالــم، 
حيــث يتــم تقــدمي القهــوة للــزوار مــن قبــل 

روبــوت متخصــص بهــذه اخلدمــة.
وصممــت املقهــى شــركة »ديجــي روبوتيكــس«، 
واختــارت اإلمــارات لعــرض املشــروع نظــراً 
ــذكاء  ــة بقطــاع الروبوتــات وال الهتمــام الدول
فــرص  حجــم  يشــهد  الــذي  االصطناعــي 
اقتصاديــة وعلميــة واعــدة، وســط تزايــد دور 
هــذه التقنيــات التــي باتــت تعــد جزءاً أساســياً 
بــني  تنافســاً محتدمــاً  مــن حياتنــا وتشــهد 
القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة كالصحــة 
وغيرهــا  والفضــاء  والصناعــة  والتعليــم 
توفرهــا  التــي  امليــزات  مــن  لالســتفادة 

املياديــن. مختلــف  يف  الروبوتــات 

شركات..
ويف قطــاع الشــركات الناشــئة تعتبــر شــركة 
»Junkbots« إحــدى الشــركات الناشــئة يف 
دولــة اإلمــارات والعاملــة يف هــذا املجــال هــي 

يقوم الباحثون 
في معهد البترول 
في أبوظبي 
ببحث إمكانية 
استغالل الروبوتات 
في مجال التنقيب 
عن النفط

ملف العدد
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التــي تنتــج أدوات متكــن النــاس مــن صناعــة 
روبــوت مــن األغــراض اليوميــة مثــل زجاجــات 

امليــاه واألكــواب واألســطوانات القدميــة.
مــن  العديــد  هنــاك  الروبوتــات،  بنــاء  بجانــب 
اهتمــام  تنميــة  إلــى  تهــدف  التــي  املبــادرات 
االصطناعــي  الــذكاء  مبجــال  الصغــار 
والروبوتــات، مثــل مختبــر غوغــل لإبــداع يف 
 Google-supported Innovation أبوظبــي
Lab، كمــا يقــوم الباحثــون يف معهــد البتــرول يف 
أبوظبــي ببحــث إمكانيــة اســتغالل الروبوتــات يف 

النفــط. عــن  التنقيــب  مجــال 
ــك بدعــم هــذا  ــرال« إلكتري ــوم »أيضــاً جن وتق
املجــال، حيــث أقامــت ورشــة عمــل هــي األولــى 
مــن سلســلة ورش عمــل للطــالب بهــدف دعــم 
اإلبداعــي  والتفكيــر  املشــاكل  حــل  مهــارات 
والتكنولوجيــا،  والعلــوم  الهندســة  مجــال  يف 
واســتمرت ورشــة العمل 4 أســابيع، 5 جلسات، 
أســاليب  علــى  الطــالب  تدريــب  فيهــا  مت 
ــة األبعــاد  الصناعــة املتقدمــة والطباعــة ثالثي

3D  والتقنيــات املختلفــة لبنــاء الروبوتــات.

أول مخترع روبوت إماراتي...
يعتبــر الشــاب اخلبيــر محمــد الشامســي أول 
حاصــل  وهــو  للروبوتــات  إماراتــي  مختــرع 
ــرة؛  ــة كثي ــة وعاملي ــى  رصيــد جوائــز محلي عل
أفضــل 100 مختــرع  تكرميــه ضمــن  إذ مت 
عربــي، واحتــل املرتبــة األولــى يف مســابقة 
ــاً يف  ــات، والتاســع عاملي ــة للروبوت ــة التقني كلي
مســابقة اليابــان، وصاحــب امليداليــة الذهبيــة 
ــى مســتوى اخلليــج يف الروبــوت املبتكــر.. عل
كمــا أن لــدى الشامســي جائزتــان يف مســابقة 
حتــدي اإلمــارات لإبــداع، إضافــة إلــى ذلــك؛ 
»املنافــس  مبســمى  الشامســي  ظفــر  فقــد 
املهــارات  مســابقة  يف  الوحيــد«  العربــي 
العامليــة يف عالــم الروبوتــات. وقــد متكــن مــن 
ابتــكار »روبــوت« قــادر علــى حتويــل إشــارات 
الدمــاغ إلــى حــركات، وهــو مــا يســاعد كثيــراً 
يتحــرك  التفكيــر  فبمجــرد  املعاقــني،  مــن 

»الروبــوت« تلقائيــاً.

ــى  ــات عل ــتقضي الروبوت ــل س ه
ــر؟! ــة البش وظيف

 أعلــن يف دراســة أجرتهــا مجموعــة بوســطن 
االستشــارية أن تســاعد الروبوتــات يف زيــادة 
اإلنتــاج بنســبة 30% بحلــول عــام 2025 يف 
العديــد مــن املجــاالت الصناعيــة، باإلضافــة 
اإلجماليــة  العمالــة  تكاليــف  خفــض  إلــى 

بنســبة 18% أو أكثــر.
وذلــك مــا يســبب خــوف البعــض مــن خســران 
لكــن يف  املوظفــني لوظائفهــم   مــن  العديــد 
وفــرت  التقنيــة  هــذه  أن  احلقيقــة نالحــظ 
باملقابــل عــدداً أكبــر مــن الوظائــف اجلديــدة، 
مثلمــا واكــب تقليــص صناعــة العربــات التــي 
جترهــا الــدواب تأســيس مصانــع الســيارات. 
لكــن يف الوقــت الراهــن، لــم يعــد كثيــر مــن 

ــرأي. ــى يقــني بهــذا ال ــراء عل اخلب
أمــام  الفرصــة  تتوافــر  أنــه  خبــراء  ويــرى 
بطــرق  التحديــات  هــذه  ملواجهــة  املجتمــع 
جتعــل التكنولوجيــا قــوة إيجابيــة يف أغلــب 
األوقــات. فإلــى جانــب دورهــا يف القضــاء 
مــن  جــزءاً  وجعلهــا  الوظائــف  بعــض  علــى 
ــى  ــا أضافــت مــن دون شــك إل املاضــي، فإنه

األشــخاص.. مهــارات 

محمد الشامسي: 
 الروبوت ال 

يلغي الوظائف 
بل يساعد في 

تحسين مستوى 
األعمال ورفع األداء 
والقيام بالمهمات 

الصعبة والخطرة 
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األولــى«. التعليميــة  املراحــل 
محمــد اجلهماني، املؤســس واملديــر التنفيذي 
لشــبكة »o2«، قــال إن علــى احلكومــة ترجمــة 
التجــارب إلــى واقــع وســن تشــريعات وقوانــني 
تســاعد املبتكرين يف تأســيس شــركاتهم بأقل 
حتتــاج  الروبوتــات  صناعــة  ألن  التكاليــف؛ 
ــة،  ــر مــن املشــاريع الرقمي إلــى مصاريــف أكث
وإذا نظرنــا إلــى تكلفــة تأســيس شــركة ناشــئة 

يف دبــي فإنهــا تعتبــر عاليــة،..
رائــد  يضــع  أن  األفضــل  إنــه   « وأضــاف 
واملــادي  الذهنــي  االســتثمار  األعمــال 
واإلبداعــي يف ابتكاراتــه أكثــر مــن تأســيس 
ذلــك  كل  مــن  وأهــم  ومتطلباتهــا.  الشــركة 
الســماح للطــالب خريجــي الكليــات بتأســيس 
دون  مــن  تخرجهــم  عنــد  صغيــرة  شــركات 
احلاجــة الســتئجار مكتــب واملــرور بالطــرق 
التقليديــة املكلفــة لبــدء مشــروعاتهم، وأنــا 
علــى يقــني أن مثــل هــذه القوانــني البســيطة 
لهــا  ســيكون  الواقــع  أرض  علــى  امللموســة 

جــداً«. كبيــر  مــردود 
ــق خــالل املنتــدى   وأشــار تقريــر حديــث أطل
أن  إلــى  دافــوس  يف  العاملــي  االقتصــادي 
االصطناعــي  الــذكاء  وأجهــزة  الروبوتــات 
ــول عــام  ســتحل محــل 5 ماليــني وظيفــة بحل

تضــرراً. األكثــر  ســيكّن  والنســاء   ،2020
 

الروبوتات تساهم في اإلنتاج
ــا مجموعــة بوســطن  ــت دراســة أجرته وتوقع
زيــادة  الروبوتــات  تســاعد  أن  االستشــارية 
اإلنتــاج بنســبة 30% بحلــول عــام 2025 يف 
عديــد مــن املجــاالت الصناعيــة، إضافــة إلــى 
خفــض تكاليــف العمالــة اإلجماليــة بنســبة 
النســبية  امليــزة  الدراســة  وأوضحــت   .%18
لالســتعانة بالروبــوت إذ إن الشــركات متيــل 
إلــى البــدء يف االســتغناء عــن العمــال عندمــا 
تنخفــض تكلفــة امتــالك وتشــغيل نظــام آلــي 

بنســبة 15 % عــن تشــغيل عامــل.
ــه يف مجــال صناعــة  ــال فإن ــى ســبيل املث وعل
مــن  التــي  املتحــدة  بالواليــات  الســيارات 

وحســنت مــن إنتاجيتهــم، علــى غــرار تأثيــر 
يف  النصــوص  معاجلــة  وبرامــج  اإلنترنــت 
األعمــال املكتبيــة، ونظــم اجلراحــة الروبوتيــة 
مــن  أن مزيــداً  كمــا  الطــب واجلراحــة.  يف 
مــن  أكبــر  قــدراً  يجنــون  املنتجــني  العمــال 
وخدمــات  ســلعاً  بالتالــي  وينتجــون  املــال، 

اآلخريــن. حيــاة  حتســن 
املختــرع اإلماراتــي محمــد الشامســي يــرى أن 
بــل يســاعد يف  الوظائــف  يلغــي  الروبــوت ال 
حتســني مســتوى األعمــال ورفــع األداء والقيــام 
باملهمــات الصعبــة واخلطــرة والروتينيــة اململــة، 

ــة والعســكرية.. وذلــك يف املجــاالت املدني
الروبوتــات  تصنيــع  شــركات  »أن  وأضــاف 
تتيــح فرصــاً للوظائــف. واعتبــر أن اآلفــاق ال 
حــدود لهــا مثــل الطيــار اآللــي يف الطائــرات 
توجــد  كمــا  القيــادة،  ذاتيــة  والســيارات 
البيــت  تنظيــف  مثــل  منزليــة  اســتخدامات 
واملراقبــة، وأكبــر ســوق محلــي للروبوتــات هــو 
يف مجــال تعليــم األطفــال، حيــث يبــدأ الطفــل 
مبســاعدة  والفيزيــاء  الرياضيــات  بتعلــم 
اإلمــارات  يف  يطبــق  أمــر  وهــو  الروبــوت 
كانــت  وإن  احلكومــي،  التعليــم  يف  ومعتمــد 
املنتجــات لــم تــزل تســتورد مــن اخلــارج، ولكــن 
نأمــل  االبتــكار  مــع توجــه احلكومــة لدعــم 
بتصنيــع الروبوتــات محليــاً، ونحتــاج مــن أجــل 
ذلــك إلــى تطويــر الكــوادر الوطنيــة بــدءاً مــن 

منصة إلكترونية
أطلقت اإلمارات أول 
منصة إلكترونية 
موحدة لتسجيل 
الطائرات من دون 
طيار والمركبات 
الجوية، التي 
تستخدم في 
أجواء الدولة 
ألغراض ترفيهية 
وخدمية وتجارية، 
في خطوة تنسجم 
مع حرص حكومة 
اإلمارات على توفير 
بيئة طيران مدني 
ومجتمع آمن ..
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املتوقــع أن تصبــح مــن أكبــر اجلهــات منافســة 
يف االســتعانة بالروبــوت فــإن ماكينــة اللحــام 
الفــوري تكلــف 8 دوالرات يف الســاعة مقابــل 

للعامــل. 25 دوالراً 
ــز  ــل أن يترك ومــن املتوقــع خــالل العقــد املقب
تركيــب ثالثــة أربــاع أعــداد الروبــوت يف 4 
مجــاالت هــي معــدات النقــل -مبــا يف ذلــك 
الكمبيوتــر  ومنتجــات  الســيارات-  قطــاع 
واإللكترونيــات واملعــدات الكهربيــة واآلالت.

 
مبيعات الرجل اآللي...

قــال االحتــاد العاملــي للروبوتــات »آي أف آر« 
إن الطلــب العاملــي علــى الروبوتــات الصناعيــة 
وصــل نســبة قياســية بلغــت 168 ألــف وحــدة 
يف 2013، ويتوقــع االحتــاد أن تــزداد مبيعــات 
الفتتــاح  نتيجــة  كمعــدل   %5 اآللــي  الرجــل 
أســواق اســتهالكية جديــدة يف دول مجموعــة 
ومنطقــة  آســيا  شــرق  وجنــوب  البريكــس 

الشــرق األوســط.
ــع  ــن املتوق ــه م ــادت عــدة دراســات أن ــا أف كم
أن تكــون هنالــك دول معينــة أكثــر إقبــاالً علــى 
االســتعانة بالروبــوت هــي الصــني والواليــات 
املتحــدة واليابــان وأملانيــا وكوريــا اجلنوبيــة 
مشــتريات  مــن   %80 اآلن  متثــل  التــي 
الروبــوت ومــن املتوقــع أن حتافــظ علــى هــذه 

النســبة بالعقــد املقبــل. 
ومهمــا يكــن يعتبــر الرجل اآللــي أو »الروبوت« 
ــل تســاهم يف  ــي دور البشــر ب ــو أداة ال تنف ه
حتســني واقعهــم و جتــاوز مــا كان مســتحياًل 
البشــري  املجهــود  وتهميــش  نســيان  دون 
اإلنســاني الــذي ال غنــى عنــه يف العديــد مــن 

املجــاالت.
هــي  اآلالت  هــذه  علــى  الســيطرة  أن  كمــا 
احلالــي  الواقــع  هــذا  يف  قصــوى  ضــرورة 

تقبلــه. البشــر  علــى  يتحتــم  الــذي 

الدرون في اإلمارات
تفيــد إحصائيــات الهيئــة العامة للطيــران املدني 
مــن  مزيــد  تســلم  تواصــل  أنهــا  اإلمــارات  يف 

الطلبــات لتســجيل الطائــرات بــدون طيــار، بعــد 
إصدارهــا ألطــر وأنظمــة متكاملة لهــذا القطاع، 
مشــيرة إلــى أن إجمالــي عــدد الطائــرات بــدون 
طيــار املســجلة لديهــا، وصــل إلــى 6243 طائــرة 

حتــى نهايــة أغســطس 2018م.
مت  إنــه  الهيئــة  يف  مســؤول  مصــدر  وقــال 
حكوميــة  جلهــات  طائــرة   165 تســجيل 
التجــاري، فضــاًل عــن 6078  ولالســتخدام 

.%97.4 بنســبة  للهــواة  طائــرة 
وأوضحــت الهيئــة أن علــى الشــخص املتقــّدم 
بطلــب احلصــول علــى إذن لتشــغيل طائــرة 
ــد مــن وزنهــا، فــإذا كانــت  ــار، التأّك بــدون طّي
أقــل مــن خمســة كيلوغرامــات، فإنــه ميكــن 
تســجيلها عبــر املوقــع اإللكترونــي، وإن كانــت 
تــزن أكثــر مــن ذلــك فيتوجــب تســجيلها يف 
نــاٍد، ليحــق للمالــك تســجيلها لــدى الهيئــة 
وتشــغيلها ضمــن  املدنــي،  للطيــران  العامــة 

األســس التــي يحددهــا النــادي.

لوائح ومعايير
وكانــت »الطيــران املدني« بدأت يف عام 2015 
وضــع لوائــح ومعاييــر اســتخدام الطائــرات 
مــن دون طيــار يف أجــواء الدولــة، كمــا تنســق 
لوضــع  املتخصصــة  الدوائــر واجلهــات  مــع 
الطائــرات  هــذه  اســتيراد  لتقنــني  ضوابــط 
ــر  ــة، ووضــع معايي وتداولهــا يف أســواق الدول
ذات  الطائــرات  ملســتخدمي  الترخيــص 
األحجــام املختلفــة والقــدرات املتقدمــة مــن 
هــذا النــوع، فضــاًل عــن حتديــد االرتفاعــات 

واملناطــق التــي يُســمح بالتحليــق فيهــا.

منصة عالمية
تشكل »جائزة اإلمارات للروبوت والذكاء االصطناعي 
من  األولى  تعتبر  عالمية  منصة  اإلنسان«  لخدمة 
الجانب  في  االبتكار  على  التركيز  في  نوعها 
التطبيقي لهذه التكنولوجيا في القطاعات األكثر 
الصحة  وهي  اإلنسان،  لحياة  ومالمسة  أهمية 

والتعليم والخدمات االجتماعية.

»ديوا« قامت 
بتوظيف 

خمسة روبوتات 
كموظفين فعليين 

ضمن كادرها.

عدد الطائرات بدون 
طيار تجاوز ٦000 
طائرة لمختلف 

األغراض.
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دبي: محمد جقدول
أقيـم  العالمـي،  التجـاري  دبـي  بمركـز  ال38  دورتـه  فـي  للتقنيـة  جايتكـس  معـرض 
العمرانـي والخدمـي”، بمشـاركة  المسـتقبل  خـالل أكتوبـر2018 تحـت شـعار "تجربـة 
مؤسسـات وشـركات عالميـة جـاءت مـن أكثـر مـن 100 دولـة. الحـدث يعـد أحـد أهـم  
الفعاليـات العالميـة التـى تعنـى بتقديـم آخر ما توصلـت إليه التكنولوجيـا في تقنية 
المعلومات، والذكاء االصطناعي والروبوتات وتقنية البلوك تشـين، والعلوم الحديثة، 
حيـث يقـف علـى آخـر التطـورات التقنيـة في مجـال الحوسـبة السـحابية، وتكنولوجيا 
الجيـل الخامـس، وقـد سـلطت الـدورة األخيـرة الضـوء علـى أربعـة قطاعات هـي: المدن 

الذكيـة، والواقـع المعـّزز واالفتراضـي، وإنترنـت األشـياء والتصنيـع الذكـي.

أضخم تجمع لمطوري أنظمة 
الذكاء االصطناعي في العالم 

دبي مدينة المستقبل:
منصـات اإلمـارات يف املعرض أطلقت العديد 
ذاتيـة  السـيارات  شـملت  االختراعـات،  مـن 
والشـرطية،  القضائيـة  الروبوتـات  و  القيـادة 
ونظـارات  الطائـرة،  الناريـة  الدراجـات  و 
فضـاًل  املجرمـني،  علـى  الذاتـي  التعـرف 
علـى  تعمـل  التـي  التقنيـات  مـن  حزمـة  عـن 
تعزيـز احلـوار العاملـي لتوظيـف التكنولوجيـا 
الـذكاء  وتوظيـف  البشـرية،  خدمـة  يف 
االصطناعـي والبلـوك تشـني يف منوذج مدينة 
منصـات  مـن  مجموعـة  بجانـب  املسـتقبل، 

معـرض جايتكس للتقنية.. 
تجسـيد واقع اإلمارات غدًاً 
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التي تتيح للجمهور الوصول إلى أكثر من 60 
خدمـة تقدمهـا اجلهـات والهيئـات احلكومية. 
البيانـات  محـور  حـول  معلومـات  إلـى جانـب 
الذكيـة،  للمدينـة  الفقـري  العمـود  تعـد  التـي 
مسـتجدات  اسـتعراض  خـالل  مـن  وذلـك 
منصـة »دبـي بالـس« التـي جتمع حتت مظلتها 
كافـة البيانـات املتاحـة للقطاعـني احلكومـي 
واخلـاص، عبـر أجهـزة استشـعار ذكية موزعة 
يف جميـع أنحـاء دبـي باإلضافـة إلـى حتليلهـا، 
حيـث حتتـوي علـى 200 مجموعـة بيانات من 
اجلهـات احلكوميـة يف إمـارة دبي. فضاًل عن 
اخلدمـات املتقدمـة التـي طورتهـا دبـي الذكية 
املـوارد  تخطيـط  »نظـم  علـى  تعتمـد  والتـي 
احلكوميـة«، ويعتبـر هـذا النظـام مجموعـة 
املركزيـة،  التقنيـة  احللـول  مـن  متكاملـة 
تقـدم جلميـع اجلهـات احلكومية يف اإلمارة 
لتمكنهم من إدارة جميع العمليات الداخلية 
املجـاالت  يف  دبـي،  حكومـة  مسـتوى  علـى 
املاليـة واللوجسـتية واملـوارد البشـرية، مبـا 
والتوظيـف،  الشـهرية،  الرواتـب  ذلـك  يف 

وإدارة األصـول. 

اإلعـالم الذكـي وروبوتـات وطائـرات )درون( 
بـدور  والقيـام  احلشـود،  تنظيـم  بهـا  ينـاط 
دولـة  بذلـك  لتمثـل  الفنـادق.  يف  الضيافـة 
اإلمـارات إحـدى الـدول البـارزة يف اسـتخدام 
اخلريطـة  علـى  احلديثـة،  التقنيـات  وتفعيـل 
الدوليـة، وأّكـد صاحـب السـمو الشـيخ محمد 
الدولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم،  آل  راشـد  بـن 
رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي، رعـاه اهلل 
أحـدث  تبّنـي  )أن  للمعـرض:  زيارتـه  خـالل 
احللـول والتطبيقـات التكنولوجيـة ميثل حجر 
اإلمـارات  دولـة  رؤيـة  يف  األساسـي  الزاويـة 
للمسـتقبل، امتـداداً لنهجهـا التنمـوي القائـم 
سـبل  حـول  العاملـي  احلـوار  تعزيـز  علـى 
اإلنسـان  خدمـة  يف  التكنولوجيـا  توظيـف 
وضمـان راحتـه ورفاهيتـه، وتوطيـد الشـراكة 
مـع املتخصصـني، مـن مؤسسـات عاملية كبرى 
املجـاالت(. هـذه  يف  ومبدعـني  ومسـتثمرين 

حكومة دبي الذكية:
برهنـت اإلمـارات أنهـا ذات رؤيـة استشـرافية 
يف  االسـتراتيجي  خطهـا  صميـم  مـن  نابعـة 
مجـال ريـادة تقنيـة املعلومـات، وتعمـل جميـع 
املؤسسـات بخطـة واضحـة ترمـي إلى حتقيق 
رؤيـة اإلمـارات للمسـتقبل، اتسـاقاً مـع »رؤيـة 
اإلمارات 2021«،  و»مئوية اإلمارات 2071”. 
الراميـة إلـى أن تكـون دولـة اإلمارات األفضل 
أبـرز  وجنـد  كافـة.  املجـاالت  يف  بالعالـم 
هائـاًل  تقدمـاً  حققـت  احليويـة  القطاعـات 
يف مجـال التقنيـة، وكان أبرزهـا حكومـة دبـي 
الذكيـة، حيـث شـارك حتت مظلـة دبي الذكية 
وضمن جناحها يف احلدث، 59 جهة، منها 45 
جهة حكومية و14 شـركة خاصة، اسـتعرضت 
التـي  الذكيـة  احلكوميـة  خدماتهـا  أحـدث 
تسـعى إلـى تعزيز سـعادة املواطنـني واملقيمني 
والـزوار يف دبي. ومـن خـالل معـرض »101« 
التابـع حلكومـة دبـي الذكية الذي تضمن أبرز 
التطبيقـات الذكيـة والتي جاء تصميمها وفقاً 
اآلن«  »دبـي  مثـل منصـة  النـاس  الحتياجـات 
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دورية غياث
وانسـجاماً مـع رؤيـة اإلمـارات 2071، كشـفت 
دوريـة  عـن  املعـرض  خـالل  دبـي  شـرطة 
»غّيـاث« اخلاصـة والفريـدة مـن نوعهـا علـى 
أنظمـة   3 »غّيـاث«  وتضـم  العالـم،  مسـتوى 
علـى  التعـرف  نظـام  هـي  ومتطـورة  ذكيـة 
ونظـام  املروريـة،  احلـوادث  ونظـام  الوجـوه، 
تتبع املركبات املطلوبة، إلى جانب 9 شاشـات 
يف داخـل الدوريـة مرتبطـة باألنظمـة، بجانـب 
3مـن أحـدث الطائـرات دون طيـار »الـدرون«، 
امليدانيـة  العمليـات  دعـم  يف  تسـتخدم  التـي 
والتصويـر  السـريع،  التدخـل  وعمليـات 
وأجهـزة  الضوئـي  والتصويـر  احلـراري 
مركـز  مـع  والتواصـل  واالتصـال  االستشـعار 

والسـيطرة. القيـادة 

نظام »مانع«
كمـا دشـن مجلـس أبوظبي للجـودة واملطابقة 
حكومـة  مظلـة  حتـت  تطبيقـات  مجموعـة 
كاملـة  املجلـس  خدمـات  شـملت  أبوظبـي 
مـن خـالل التطبيـق الذكـي إضافـة للموقـع 
شـكله  يف  باملجلـس  اخلـاص  اإللكترونـي 
اجلديـد، فضـاًل عـن نظـام ” مانـع ” علـى 
الذكـي  النظـام  وهـو  االحتـادي  املسـتوى 

املتطـور الـذي ميكـن املسـتهلكني مـن إبـالغ 
منتـج  أي  بوجـود  املعنيـة  الرقابيـة  اجلهـات 
غيـر آمـن، وإطالعهـم عبـر التطبيـق الذكـي 
علـى املنتجـات التـي مت سـحبها من األسـواق 
ويف أي إمارة واإلبالغ عن احلوادث الناجمة 
مطابقـة  غيـر  منتجـات  اسـتخدام  عـن 

اإلمـارات. لدولـة  القياسـية  للمواصفـات 
للهويـة  االحتاديـة  الهيئـة  أطلقـت  فيمـا   
الذكيـة  األنظمـة  مـن  مجموعـة  واجلنسـية 
منهـا  الهويـة الرقميـة )PASS UAE(، وهـي 
عبـارة عـن خدمـة مشـتركة مـع حكومـة دبـي 
بإمـارة  واخلدمـات  األنظمـة  وهيئـة  الذكيـة 
الدخـول  مـن  مسـتخدميها  متكـن  أبوظبـي، 
ذكـي  تطبيـق  عبـر  مـن جهـة حكوميـة  ألكثـر 
يتضمـن تعريـف االشـخاص بناء علـى بيناتهم 
يف بطاقـة اإلمـارات للهويـة، وتتميـز بتوفيـر 
اخلدمـات املتعـددة ألكثـر مـن جهـة حكوميـة 
الشـهادات  علـى  بنـاء  الرقمـي  كالتوقيـع 
الرقميـة والتحقـق مـن صحتهـا بـكل بسـاطة.

رخصتك في دقائق
التطبيـق  عجمـان  حكومـة  أطلقـت  فيمـا 
الذكـي “MPDA” يف جنـاح دائـرة البلديـة 
ُحلتـه اجلديـدة كمـا أطلـق  والتخطيـط يف 
و»الوكيـل  دقائـق«  يف  »رخصتـك  خدمتـي 
املعتمد« يف جناح دائرة التنمية االقتصادية، 
إطالقهـا يف  سـيتم  التـي  الزائـر  و جتربـة 
التكنولوجيـا  باسـتخدام  عجمـان  متحـف 

اجلـاري. العـام  نهايـة  االفتراضيـة 

المركبات الطائرة
املجـاالت  أحـد  التنقـل”  “مسـتقبل  ويُعـد 
هـذا  الضـوء  عليهـا  ُسـلّط  التـي  الرئيسـية 
العـام وتشـمل ظهـور املركبات الطائـرة وذاتية 
القيـادة كالسـيارة »بـوب أب نكسـت« القـادرة 
طيـار  دون  مـن  طائـرة  إلـى  التحـول  علـى 

اخلامـس. اجليـل  شـبكة  باسـتخدام 

ملف العدد
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خ.  صديقي  ناداني  معه،  ويتحدثون  )روبوت(  حول  يلتف  احلضور 
مثلي من اجللسة السابقة - لتحية )الروبوت(  ع الذي كان محبطاً 
الواقف يف الردهة، فعلت ذلك متردداً، فقد وقر يف قلبي أنه رجل 
يرتدي زي روبوت، ولم أصدق تأكيد صديقي أن من صافحته وحادثته 
هو روبوت حقيقي حتى بعد أن أشار إلى أن له ثالثة أصابع فقط، 

ألنه كان يرد التحية بطريقة صحيحة.
اسمه  عن  إليه، سألته  أذهب  أن  تعمدت  التالي  اليوم  استراحة  يف 
إجابات  عنها  أجاب  عدة  أسئلة  سألته  ثم  )روبوت(  اسمي  فقال 
طبيعية جداً وأخيراً قلت له: اسمع أنا ال أصدق أنك )روبوت(، فكرر 
اجلملة صحيحة »ال تصدق أنني روبوت. وقال بدهشة و استنكار«: 
عقل،  يصدقه  ماال  حدث  عندئذ  إنسان..  أنت  قلت:  أنا؟!  من  إذاً 
فقد حاولت تهدئته، ولكنه استدار عني واتكأ على طاولة أو صندوق 
كان خلفه وأخذ يبكي بكاًء مريراً، ويكرر أنا إنسان..! أنا إنسان..! 
عقدت املفاجأة لساني، ولم أدر للحظات ماذا أفعل. ووجدتني رغماً 
عنى أبكي أنا أيضاً تأثراً مبا حدث. طوال هذا الوقت كان احلضور 
يحيطون بنا ويتابعون كل ما حدث، وهذا ما زاد من تأثري واضطرابي. 
أخيراً استطعت السيطرة على أعصابي وهدأ هو أيضاً عندما قلت 
له إنني كنت أمزح معه. ويف اليوم الثالث جتنبت أن أحادثه أو أقترب 
منه، ولكنه حملني من بعيد، فاقترب مني وحياني: كيف حالك أيها 
الرجل الطيب؟ هل تستمتع بوقتك؟ أال تود أن تتصور معي؟ انصرفت 

بسرعة ال أملك مزيداً من الدموع.

األديب زكريا عيد، يسرد إلينا قصة حقيقية 
مؤمتر  على  آلي  إنسان  وبني  بينه  حدثت 

املعرفة بدبي، يقول:
وكبير  التنفيذي  املدير   - فراي  توماس  كان 
بالواليات  دافينشي  معهد  يف  الباحثني 
اجللسة  الرئيس يف  املتحدث  هو   - املتحدة 
األولى ضمن فعاليات )مؤمتر املعرفة 2016( 
الذي عقد يف دبي العام ذاته. وكان عنوان تلك 
اجللسة )ماذا يخبئ لنا املستقبل؟!(، وتوماس 
فراي - ملن ال يعرفه - هو مؤلف كتاب شهير 
مع  التواصل  عنوان:  2011 حتت  عام  صدر 
املستقبل مستشهداً ببحث صادر عن جامعة 
أكسفورد يقول: إن التقنيات املستقبلية سوف 
املوجودة  الوظائف  من   %47 على  تستحوذ 
اليوم، وسوف تشهد كل القطاعات صعوبات 
وعراقيل عدة يف املستقبل وأشار إلى محطات 
التزود بالوقود ومراكز اخلدمة وأماكن صف 
الطريق،  على  املساعدة  وخدمة  السيارات 
وأوضح أنه نتيجة لكل ذلك سوف يتم إعادة 
تصميم السيارات واملباني كلها ستختفى، وأن 

شكل املدن سيتغير كلياً.
ومضى فراي بعزم ال يلني ينسف كل الهياكل 
وأنحى  فيها  ونعيش  بنا  حتيط  التي  واألطر 
بالالئمة على طريقة تفكيرنا كبشر - وهو هنا 
يتحدث عن البشر بشكل عام ويف كل مكان - 
ونفكر  الوراء  إلى  ينظر  مجتمع  »نحن  ويقول 
يف املاضي ونعرف الكثير عن املاضي والتاريخ 

أكثر من احلاضر ألنها تعد طبيعة بشرية«.
أوالً  املستقبل  نصنع  »أن  هو  احلل  أن  ويرى 
يف أذهاننا حتى يتم اتخاذ القرارات املناسبة 
هذا ميكن  بأن  متفائل  وهو  ذلك«.  على  بناًء 
الروبوتات  استخدام  يتم  عندما  يحدث  أن 
على نطاق واسع وبهذا يتم حترير رأس املال 
واإلبداع  للتفكير  اإلنسان  ويتفرغ  البشري، 

واالبتكار.
من  كبيراً  عدداً  وجدت  االستراحة،   يف   

قصة قصيرة ستطول يومًا
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أرقام تستجيب لرؤية 2021 في مؤشرات التنافسية

خطوًة خطوًة.. اإلمارات 
تتقدم نحو صدارة العالم

الشارقة: د. محمد سبيل
العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  تتبعها  التي  الشاملة  التنموية  االستراتيجية 
المتحدة وفق رؤية متكاملة بالعمل واألمل والهمة والعزم، مبنية على االستثمار 
المستمر في مختلف  االبتكار والتطوير والتحديث  البشرية وتحفيز  التنمية  في 
القطاعات والميادين، تثبت كل عام جدواها وتحقق أهدافها، ويعود الفضل في 
ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى االرتقاء 

بمرتبة دولة اإلمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.

تأسيس الفرق 
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
أكتوبر  يف  اهلل-،  -رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
تتكون  والتي  الوطنية«  لألجندة  التنفيذية  »الفرق  بتشكيل   2016
من 550 مسؤوالً ميثلون مختلف اجلهات والقطاعات واملستويات، 
وذلك للعمل على حتقيق 52 مؤشراً وطنًيا لقياس إجنازات الدولة 
أولويات  ست  ضمن  املجتمع  ورفاهية  وسعادة  الريادة  حتقيق  يف 
التحتية،  والبنية  البيئة  االقتصاد،  التعليم،  )الصحة،  هي:  وطنية 
التنفيذية يف وضع  املجتمع، األمن والقضاء(. وتتمثل مهام الفرق 
ومتوسطة  األثر  سريعة  مبادرات  تتضمن  متكاملة  عمل  خطط 
املهام  لتنفيذ  مشتركة  فرعية  عمل  فرق  واقتراح  املدى،  وبعيدة 

واملبادرات، واإلشراف على تنفيذ اخلطط باالستعانة 
بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف اجلهات 

لضمان  العالقة  ذات  والدولية  احلكومية 
تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج 

األداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها. 

أرقام عالمية
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نتائج اإلمارات في التنافسية العالمية لعام 2018

)دافــوس(  العاملــي  االقتصــادي  املنتــدى  عــن   4.0 العامليــة  التنافســية  تقريــر  صــدر 
ومقــره يف جنيــف بسويســرا. وقــد مت إصــدار التقريــر ألول مــرة عــام 2018، ليســتبدل 
تقريــر التنافســية العامليــة التــي يتــم إصــداره ســنوياً. يقيــس التقريــر، علــى نحــو مماثــل 
إلصــدارات تقريــر التنافســية العامليــة الســابقة القــدرة التنافســية للــدول مــن خــالل 
)12( محــوراً يضــم كل منهــا عــدداً مــن املؤشــرات الفرعيــة، حيــث يركــز التقريــر علــى 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة كمســار لتطويــر القــدرة التنافســية للــدول. ذكــر خبــراء املنتــدى 
االقتصــادي العاملــي أن تقريــر هــذا العــام ال ميكــن مقارنتــه مــع إصــدارات تقريــر 

ــة الســابقة. التنافســية العاملي

يقيــس التقريــر 140 دولــة مــن خــالل 12 محــوراً تضــم 98 مؤشــراً )34 مؤشــراً موجــوداً 
ســابقاً يف تقريــر التنافســية العامليــة 2017(. 44 مــن هــذه املؤشــرات مبنيــة علــى 

ــة.  ــات إحصائي ــى بيان ــة عل ــا مبني اســتبيانات بينمــا 54 منه

أرقام اإلمارات مشرفة:

حافظــت الدولــة علــى ترتيبهــا يف تقريــر هــذا العــام مقارنــة بترتيــب العــام املاضــي )األثــر 
الرجعــي( لتكــون يف املرتبــة الـــ27 عامليــاً واألولــى خليجيــاً. اإلمــارات مــن ضمــن الــدول 
العشــر األوائــل يف 19 مؤشــراً ويف املركــز األول عامليــاً يف 4 مؤشــرات يف تقريــر التنافســية 

العامليــة 2018 .
وفيما يلي القطاعات التي أحرزت فيها اإلمارات املرتبة األولى عامليًا:

الدول العشر 
األوائل 20١8:

أداء اإلمارات 
في المحاور ال١2

معدل الكهرباء
نسبة السكان

اشتراكات الهاتف
 المتحرك لإلنترنت

ديناميكيات الدين

قلة التضخم،
التغير السنوي
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أرقام عالمية

الجاهزية التقنية

كفاءة سوق السلع

البنية التحتية

المؤسسات

حجم السوق

6
11

15

19

28
3133

35

42

53

79

تطور األعمالتطور السوق المالي

االبتكار

كفاءة سوق العمل

التعليم العالي والتدريب

الصحة والتعليم األساسي

أرقام اإلمارات... في قطاع التعليم

األولى عاملياترتيب الدولةاملؤشرالتقرير

نسبة امللتحقني بالتعليم مؤشر االبتكار العاملي )كلية إنسياد( – 2017
العالي من اخلارج إلى الدولة

اإلمارات1

اإلمارات1معدل إمتام املرحلة االبتدائيةمؤشر االزدهار )معهد ليجامت( – 2017

اإلمارات1الطالب الدوليونتقرير تنافسية املواهب العاملية )كلية إنسياد( – 2017

الكتاب السنوي للتنافسية العاملية )املعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية( – 2017

سنغافورة5العلوم يف املدارس

أرقام اإلمارات... في القطاع االقتصادي

األولى عاملياترتيب الدولةاملؤشرالتقرير
تقرير التنافسية العاملية )املنتدى االقتصادي 

العاملي/ دافوس ( – 2018/2017
اإلمارات1قلة التضخم، التغير السنوي%

الكتاب السنوي للتنافسية العاملية )املعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية( – 2017

صادرات اخلدمات التجارية 
– النمو

السعودية2

الكتاب السنوي للتنافسية العاملية )املعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية( – 2017

قلة تهديدات تغيير مواقع 
اخلدمات على مستقبل االقتصاد 

كازاخستان2

الكتاب السنوي للتنافسية العاملية )املعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية( – 2017

فعالية مجالس إدارات 
الشركات

فنلندا2

الكتاب السنوي للتنافسية العاملية )املعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية( – 2017

النمسا2مدى انتشار ريادة األعمال

حالة تنمية الكتالت مؤشر االبتكار العاملي )كلية إنسياد( – 2017
االقتصادية

الواليات 2
املتحدة

تقرير متكني التجارة العاملية )املنتدى االقتصادي 
العاملي( – 2017

مؤشر قطاع اخلدمات 
اجلمركية

سنغافورة2

الكتاب السنوي للتنافسية العاملية )املعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية( – 2017

الواليات 3تنوع االقتصاد
املتحدة

الكتاب السنوي للتنافسية العاملية )املعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية( – 2017

سنغافورة3سهولة ممارسة األعمال

سنغافورة3قلة انتشار العقبات التجاريةمؤشر االزدهار )معهد ليجامت( – 2017

تقرير التنافسية العاملية )املنتدى االقتصادي العاملي( 
2018/2017 –

حماية مصالح مساهمي 
األقلية

فنلندا3

املصدر: الهيئة االحتادية للتنافسية واإلحصاء.

أرقام عالمية
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آفاق

اإلمارات غدًاً والرقم )1(

هـذا هـو العـدد األول، مـن أول مطبوعة صحفيـة إماراتية 
تخطيطـًا  بالمسـتقبل،  كليـًا  معنيـة  تكـون  منوعـة 
إصدارتنـا  تكـون  وإذ نسـعى ألن  واستشـرافًا واسـتطالعًا. 
هـذه متاحـة ورقيـًا وإلكترونيـًا علـى أوسـع نطـاق، فإننـا 
نرجو أن يؤسس ذلك لمنعطف جديد في اإلرث اإلعالمي 

والثقافـي العربـي: صحافـة مـا سـيكون فحسـب.
وبقـدر مـا لـم تكـن نهضـة اإلمـارات التـي اذهلـت العالـم 
مصادفـة، أو ضربـة حظ، وإنما هي نتـاج طبيعي لإللتزام 
المسـتقبل  استشـراف  بنهـج  الدولـة  جانـب  مـن  الجـاد 
بثقلهـا  اإلمـارات  ألقـت  وبقدرمـا   ،)1( الرقـم  وثقافـة 
ليـس  ذاتـه،  فبالقـدر  الزاهـر..  الغـد  نحـو  وامكاناتهـا 
مصادفـة أن نطلق علـى هذه المطبوعة »اإلمارات غدًا« 
لتكـون رافـدًا معرفيـًا فعااًل وميدانًا فسـيحًا لنشـر ثقافة 
التفكيـر االسـتراتيجي بمـا يسـهم فـي صنـع المسـتقبل 
مـن خـالل دعـم وتعزيز جهـود الدولة وأجندتهـا الوطنية.

ننطلـق،  الرؤيويـة،  التوجهـات  هـذه  علـى  تأسيسـًا 
الغـد األجمـل،  للمسـاهمة فـي صياغـة  الجميـع  ونحـث 
والعمـل  المبـادرات،  بزمـام  آخذيـن  وتفـاِن،  إخـالص  بـكل 
المخطـط، لصالـح وطـن قـرر بعـزم أن يعيـش غـده ويديـر 

اآلن. منـذ  مسـتقبله 
تكـون  حيـن  والصحفيـة،  اإلعالميـة  المنصـات  كل  إن 
وتحليـل  رصـد  علـى  تركـز  فإنهـا  الموضوعـات،  منوعـة 
الماضـي،  أو فـي  راهنـًا  فعـاًل،  وقعـت  التـي  األحـداث 
بينمـا  واالسـتطالعات،  للتكهنـات  محـدود  هامـش  مـع 
صحفيـة  تجربـة  لتقـدم  غـدًا«  »اإلمـارات  مجلـة  تجـيء 
جديـدة، هي رسـتجالء األحداث التي “سـتقع” مسـتقباًل، 
وبالتالـي فهـي مجلـة لرصـد “واقـع الغـد” المخطـط لـه 
تكهنـًا  ال  مجربـة،  ونظريـات  منهجيـة  علميـة  بـأدوات 
الرقـم )1(  بالغيـب، وذلـك جـزء بسـيط مـن مهـر  ورجمـًا 

باإلمـارات. يليـق  الـذي 

د. محمد عبدالقادر سبيل
مدير التحرير
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انطلقت االستراتيجية بعد فصل الرياضة عن الشباب

القـادم أجمل.. موقـع الرياضة 
اإلماراتية من رؤية 2021  

وقد كشـف راشـد إبراهيم املطوع مدير إدارة 
العامـة  الهيئـة  يف  واملسـتقبل  االسـتراتيجية 
للرياضـة، أن االسـتحداث ضـرورة فرضتهـا 
سـيكون  أنـه  إلـى  وأشـار  حاليـة،  متغيـرات 
االسـتراتيجي،  للفريـق  مهـم  اجتمـاع  هنـاك 
العتمـاد التعديـالت علـى هـذه االسـتراتيجية 
إلـى  والهادفـة  سـنوات،  خلمـس  املمتـدة 

الـذي  االسـتراتيجي  الفكـر  مسـيرة  تكملـة 
امتـد منـذ عـام 2008، وهـو إجنـاز إماراتـي 
100%، وبـدون االسـتعانة بأيـة بيـوت خبـرة، 
وقـال: »هدفنـا حتقيـق املزيـد مـن اإلجنازات، 
ومواجهـة التحديـات، مـن خـالل تعزيـز تلـك 
يف  الرياضيـة  املؤسسـات  كافـة  يف  الثقافـة 

الدولـة«.

دبي: اإلمارات غدًاً
تتطلـع الرياضـة اإلماراتيـة إلـى المسـتقبل بثقـة وأمـل، مـن خـالل اسـتراتيجية تتبناها 
الهيئـة العامـة للرياضـة وتمتـد من عام 2017 إلى عام 2021، وهي تسـتهدف تطوير 
البيئة الرياضية بصورة شـاملة، ومن أجل اسـتثمار الطاقات والمواهب وتعزيز الثقافة 
الرياضية، وتحقيق اإلنجازات، وخدمة المجتمع بجودة وتميز، إال أن تلك االستراتيجية 
ومـن جـراء تباطؤهـا فـي الفتـرة الماضيـة باتـت تخضـع حاليـًا إلـى التحديـث لعـدة 
أسـباب، منهـا فصـل قطـاع الشـباب عـن الرياضـة فـي التشـكيل الجديـد لمجلـس إدارة 
الهيئـة العامـة للرياضـة، برئاسـة معالي اللـواء محمد خلفان الرميثي، وكذلك بسـبب 

التغييـرات الجاريـة علـى صعيـد األنشـطة الرياضيـة المختلفـة في الدولـة والعالم.

الرياضة غدًا
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متغيرات الفصل
أوضـح املطـوع: »فصـل الشـباب عـن الرياضة 
أحـد  العامـة،  للهيئـة  اجلديـد  التشـكيل  يف 
إعـادة  إلـى  دعـت  التـي  األسـباب  أهـم 
بتطويـر  اخلاصـة  االسـتراتيجية  اسـتحداث 
الرياضـة اإلماراتيـة، إليجـاد نقلـة نوعيـة يف 
االستراتيجية، لكي تتماشى مع التغييرات يف 
السـاحة الرياضيـة، ومـع طموحـات وتطلعـات 
متـت  بعدمـا  الدولـة،  يف  الرياضـي  القطـاع 
االسـتراتيجية  التوجهـات  ووضـع  مناقشـة 
للمرحلـة القادمـة، ومـن ثـم التطـرق ملناقشـة 
كافـة التحديـات احلاليـة واملتوقعـة مسـتقباًل 
ويجـيء  العمـل،  ورش  مـن  عـدد  خـالل  مـن 
بهـدف  االسـتراتيجي،  الفريـق  اجتمـاع 
اعتمـاد التعديـالت قبـل عرض االسـتراتيجية 
دراسـة  مـع  الـوزراء،  مجلـس  علـى  اجلديـدة 
سـنوات  االسـتراتيجية  متديـد  إمكانيـة 

.»2021 عـام  لتتخطـى  إضافيـة 
احلالـي  االسـتحداث  أن  املطـوع،  وأكـد 
لالسـتراتيجية، ال يلغـي متامـًا االسـتراتيجية 
يف  »االسـتحداث  وأوضـح:  القدميـة، 
متـواز  بخـط  يسـير  االسـتراتيجية، 
مـن  حتقيقهـا  املطلـوب  اإلجنـازات  مـع 
إلـى  والهادفـة  القدميـة،  االسـتراتيجية 
التحـول لتحقيـق املؤشـرات الوطنيـة، وتوحيد 
اجلهـود يف العمـل املؤسسـي بطريقـة إبداعية 
وتنفيـذاً  الرياضـي،  الشـارع  تطلعـات  تخـدم 
تتطلـع  التـي  الرشـيدة،  القيـادة  لتوجهـات 
نحـو التميـز واالبتـكار، والتـي ال تألـوا جهـداً 
يف تقـدمي الدعـم والرعايـة واملتابعـة للمجـال 
الرياضـي، مبـا يتناسـب ويواكـب مـا تشـهده 
الدولـة مـن تطـور وازدهـار يف كافـة املجاالت، 
تتطلـب تضافـر جهـود  القادمـة  املرحلـة  ألن 
اجلميـع مـن مجالـس رياضيـة وجلنـة أوملبيـة 
واحتـادات وجمعيـات وأندية رياضية، والعمل 
وإحـداث  املشـروع،  هـذا  إجنـاح  نحـو  سـوياً 
نقلة نوعية يف العمل االسـتراتيجي الرياضي 

الدولـة«. يف 

مشروع المستقبل
كمـا كشـف املطـوع، عـن مشـروع استشـراف 
املسـتقبل، والذي يأتي تلبية لتطلعات القيادة 
األخيـرة،  املتغيـرات  مـع  ومتاشـياً  الرشـيدة، 
لرياضـة  مزهـر  مسـتقبل  رسـم  أجـل  ومـن 
اإلمـارات، واسـتثمار كافـة الفـرص الداخليـة 
واخلارجيـة ملواجهـة كافـة التحديـات ووضـع 
متطلبـات  يحقـق  مبـا  االسـتباقية  اخلطـط 
للمؤسسـة  االسـتراتيجية  اخلطـط  اسـتدامة 
بنظـرة طويلـة املـدى تتجـاوز املتعـارف عليـه، 
نقلـة  لتحقيـق  اجلهـود  توحيـد  علـى  والعمـل 

الرياضـي. العمـل  نوعيـة يف 
إلـى  واملسـتقبل،  االسـتراتيجية  مديـر  أشـار 
أهـم  حتديـد  أيضـاً،  سـيتضمن  املشـروع  أن 
والدوليـة،  واإلقليميـة  احملليـة  التوجهـات 

رؤية 2021
تتـوزع أجنـدة اإلمـارات الوطنيـة علـى سـتة محـاور 
رئيسـية تسـتهدفها الخطـة االسـتراتيجية الوطنيـة 
علـى  محافـظ  متالحـم  مجتمـع  محـور:  بينهـا 
عـدة  علـى  المحـور  هـذا  اشـتمل  وقـد  هويتـه، 
الميداليـات  » عـدد  بينهـا  رئيسـية  مؤشـرات قيـاس 
األولمبيـة والبارالمبيـة« ويمثـل هـذا نصيـب قطـاع 

.»2021« رؤيـة  ضمـن  الرياضـة 

راشد المطوع :
مشروع استشراف 

المستقبل، يأتي 
تلبية لتطلعات 

القيادة الرشيدة، 
وتماشيًا مع 

المتغيرات األخيرة، 
ومن أجل رسم 
مستقبل مزهر 
لرياضة اإلمارات
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وحتديـد  التغييـر  دوافـع  مصفوفـة  وإعـداد 
درجـة آثارهـا وغموضهـا للعمـل علـى دراسـة 
حتديـث منظومـة مؤشـرات األداء املؤسسـية 
تتماشـى  أداء  مؤشـرات  ووضـع  احلاليـة، 
مـع طموحـات اإلمـارات، مـع االعتمـاد علـى 
توفيـر مقارنـات معياريـة عامليـة جلميـع تلـك 

املؤشـرات.

التعديالت األخيرة
مـن جانبـه، أكـد عبد احملسـن فهد الدوسـري 
األمـني العـام للهيئة العامـة للرياضة بالوكالة، 
لالسـتراتيجية  احلاليـة  التحديثـات  أن 
التعديـالت  فرضتهـا  ضـرورة  الرياضيـة، 
بعـد  خاصـة  الهيئـة،  تشـكيل  يف  األخيـرة 
فصـل الشـباب عـن الرياضـة، لتصبـح الهيئـة 
مختصـة فقـط باجلانب الرياضي، إلى جانب 

الرياضـة  تواجـه  التـي  اجلديـدة  التحديـات 
املتبقيـة  الثـالث  السـنوات  خـالل  اإلماراتيـة 
والتـي  القدميـة،  االسـتراتيجية  عمـر  مـن 
تسـتدعي مرونـة يف التعامـل، باإلضافـة إلـى 
مـا شـهدته الرياضـة اإلماراتيـة مـن تغييرات، 
ومـا حققتـه مـن إجنازات يف السـنوات األولى 

االسـتراتيجية. تطبيـق  مـن 
وأشـار عبـد احملسـن، إلـى أن االسـتراتيجية 
بيئتـي  برنامـج  حـول  متحـورت  القدميـة 
الرياضيـة، ومشـروع اإلعـداد للـدورة األوملبية 
2020، ومشروع التسويق الرياضي، ومشروع 
منصـة الرياضـات الترويجيـة، وبرنامج رعاية 
املوهوبـني، باإلضافـة إلى مشـاريع احتياجات 
قطاع الرياضة من املنشـآت، وبرامج رياضية 
مجتمعيـة، ودعـم وحتفيز الرياضة النسـائية، 
ومشـروع اإلعـداد للـدورة الباراملبيـة 2020، 
مـن  اسـتبعاده  سـيتم  الشـبابي  الشـق  أن  اال 

االسـتراتيجية.

عناصر االستراتيجية
رؤيـة االسـتراتيجية اخلاصـة بالهيئـة العامـة 
شـباب  رياضـي،  مجتمـع  هـي:  للرياضـة 

عامليـة. وإجنـازات  متمكـن 
ورياضيـة  شـبابية  بيئـة  تطويـر  ورسـالتها:   
واملواهـب،  الطاقـات  اسـتثمار  مـن  متكـن 
وحتقيـق  الرياضيـة،  الثقافـة  وتعزيـز 
اإلجنـازات، وخدمـة املجتمـع بجـودة ومتيـز. 
وقيمها: احلس الوطني، الشـفافية، املشـاركة 
تعزيـز  االسـتراتيجية،  وأهدافهـا  واالبتـكار، 
)الرياضـة  املجتمعيـة  الرياضيـة  الثقافـة 
الرياضـي  القطـاع  تطويـر  حيـاة(،  أسـلوب 
القطـاع  تنميـة وتطويـر  لتحقيـق اإلجنـازات، 
الشـبابي وفقـاً الحتياجـات املجتمـع، االرتقـاء 
املناسـبة  البيئـة  وتوفيـر  النسـائية  بالرياضـة 
لهـا، تعزيـز االهتمـام بقطـاع أصحـاب الهمـم، 
ضمـان تقـدمي كافـة اخلدمـات اإلداريـة وفـق 
معايير اجلودة والكفاءة والشـفافية، وترسـيخ 

ثقافـة االبتـكار يف بيئـة العمـل املؤسسـي.

عدة منجزات كبرى تنتظر تطبيق رؤية اإلمارات في 
الرياضـة، بينهـا اسـتهداف بطـوالت عالميـة  مجـال 
فـي كل الرياضـات، تطويـر الرياضـات التراثيـة، القفـز 
بالمنشـآت وخدمـات المالعب، رفع كفـاءة الالعبين 
واإلدارييـن، اسـتضافة كأس العالـم والحصـول علـى 

كأس العالـم فـي كل انـواع الرياضة. 

عبد المحسن 
الدوسري: 
التحديثات الحالية 
لالستراتيجية 
الرياضية، ضرورة 
فرضتها التعديالت 
األخيرة في 
تشكيل الهيئة

الرياضة غدًا

يناير  2019العدد ١اإلمارات غدًا 68



مبادرة الموجه االستراتيجي

الرائـدة  الجمعيـة  مبـادرات  إحـدى  هـي 
فـي مجـال دعم المجتمـع وتعزيز ثقافة 

االسـتراتيجي. التخطيـط 

لشرائح 	· املعلومات  توفير  يف  تتمثل  املبادرة  توضيح: 
االستشارة  وتقدمي  املطلوبة  املعرفة  وإكسابهم  املجتمع 
املستقبلي  التخطيط  وأدوات  وسائل  نحو   والنصح   لهم 
والتجارب  واخلبرات  العقول  بأصحاب  ربطهم  من خالل 
الناجحة والشخصيات املؤثرة يف مختلف املجاالت ) إداري 
- اقتصادي -  جتاري - تربوي  -  قيادي - شبابي أسري 

- مجتمعي( 

الهدف منها: املساهمة يف بناء جيل واٍع استراتيجيا  .	·

على 	· واملقبلون  عامة  املجتمع  شرائح  جميع  املستهدفون: 
حتى  االستشارة  إلى  ويحتاجون  خاصة  مستقبلهم  بناء 

يخططوا ملشروعاتهم بشكل صحيح وفعال.  

https://espa.org.ae/moj/

https://m.facebook.com/espa.ae

https://mobile.twitter.com/espa_uae

https://www.instagram.com/espa_uae/
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نقاط القوة
Strengths 

نقاط الضعف 
Weaknesses

الفرص المتاحة
Opportunities التهديداتThreats 

توجـد مجموعـة مـن األدوات والنماذج التحليلية التـي تعتمد عليها اإلدارة 
االستراتيجية، في مساعي تحقيق األهداف الخاصة بالمنظمة، أو النشاط 
فايفـر  ونمـوذج  بورتـر،  نمـوذج  األدوات:  هـذه  ومـن  عليـه،  تعمـل  الـذي 
ومصفوفـة بيسـتل وماكينـزي وبوسـطن الـخ، وكلهـا تسـاعد اإلدارة فـي 
تطبيـق مراحـل التخطيـط االسـتراتيجي بكفـاءة عاليـة، وصـواًل إلـى الغايات 
المرجـوة بأقصـر الطـرق الممكنـة، وفـي هـذه المسـاحة سنسـتعرض فـي 
كل عـدد إحـدى تلـك األدوات للتعريـف بهـا وبدورهـا ، أمـا اليـوم فنسـلط 

الضـوء علـى أشـهر هـذه النمـاذج إطالقـًا: تحليـل سـوات..

نماذج ومفاهيم
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طريقة تحليل سوات:
بإيجـاز وتبسـيط ، فإنـه يتـم رسـم مربـع كبيـر 
داخلـه  مربعـات  أربعـة  إلـى  تقسـيمه  يجـري 
نقـاط  وتسـجيل  لرصـد  يخصصـان  مربعـان 
القوة ونقاط الضعف ، كل على حدة، ومربعان 
للفـرص واملهـددات، بالطريقـة ذاتهـا، ذلك من 
التخطيـط االسـتراتيجي داخـل  جانـب فريـق 
املؤسسـة املنظمة، ثم تتم عملية دمجهما معاً.
ومثـاالً علـى عمليـة الدمـج : شـركة A متتـاز 
قـوة«.   « منتجهـا  يف  جـداً  عاليـة  بجـودة 
يف  منتجهـا  علـى  متزايـد  طلـب  وهنالـك 
الشـرق األوسـط ولذلـك فالبـد مـن أن تزيـد 
»الفرصـة«.  األوسـط  الشـرق  يف  مبيعاتهـا 
جبـل  منطقـة  لهـا يف  فرعـاً  أنشـأت  ولذلـك 
علـي يف إمـارة دبـي لتزيـد مبيعاتهـا. تسـمى 

»الدمـج«. العمليـة  هـذه 
 أمـا بالنسـبة للضعـف وهـو جـزء مـن عمليـة 
“SWOT” فالبـد مـن حتويلـه إلـى قـوة ومثـال 
جـودة  مـن  الرغـم  علـى   B شـركة  ذلـك : 
مرتفعـة  أسـعارها  أن  إال  العاليـة  منتجاتهـا 
ضعـف«،  »نقطـة  مبنافسـيها  مقارنـة  جـداً 
التمويـل  برنامـج  بإيجـاد  الشـركة  فقامـت 
الكامـل ألي شـخص يريـد الشـراء منهـا بـدالً 
مـن البنـوك »قـوة« وبذلـك عملـت علـى زيـادة 
مبيعاتهـا. تسـمى هـذه العمليـة »حتويـل« أي 
أًن الشـركات حتـول نقـاط الضعـف إلـى قـوة.

 مصفوفة سوات
هـو    SWOT :سـوات الرباعـي  التحليـل 
شـهرة  األكثـر  االسـتراتيجي  التحليـل  أداة 
التخطيـط  خبـراء  وسـط  واسـتخداماً  
االسـتراتيجي ، حيـث يجـري االعتمـاد عليـه 
أو املؤسسـة يف عـدة  لتحليـل واقـع املشـروع 
األعمال والتسـويق والتنمية  مجـاالت كإدارة 
التحليـل  هـذا  وينقسـم  البشـرية وغيرها. 
إلـى  باإلجنليزيـة  األربعـة  حروفـه  حسـب 

يلـي: كمـا  تفصيلهـا  وميكـن   S-W-O-T
	  :Strengths نقاط القوة

هـي العناصـر التـي يتميـز بهـا املشـروع عـن 
غيـره.

	  :Weaknesses نقاط الضعف
هـي جوانـب الضعـف التي يجـب معاجلتها يف 

املشروع.
	 : Opportunities الفرص املتاحة

 هـي الفـرص غيـر املسـتغلة والتـي ميكـن أن 
علـى  تـؤدي  وقـد  املشـروع  خـارج  مـن  تأتـي 
سـبيل املثـال إلـى زيـادة املبيعـات وأيضاً ميكن 

أن تـؤدي لزيـادة األربـاح.
	  :Threats التهديدات

مـن  باملشـروع  التـي حتيـط  التحديـات  وهـي 
خارجـه والتـي ميكـن أن تسـبب اضطرابـات 

والنجـاح. للنمـو  وعوائـق 

ينقسم التحليل 
حسب حروفه 

األربعة باإلنجليزية 
S-W-O-T إلى
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 الشيخ / محمد المعال
أمين السر العام للجمعية

التكن فارغًا 
 مـن يعـش  علـى أرض دولـة اإلمـارات، يعلـم حتمـًا أنها بلد إنجـاز وعمل 
دؤوب، فهـي حاضنـة لـكل المجـاالت والتخصصـات، ومسـتقطبة لـكل 
العقـول النابغـة,  ومرحبـة بـكل شـخص لديـه مواهب وطمـوح، وهي 
أرض خصبـة للبنـاء والتعميـر فـي اإلنسـان والمـكان، ومـن هنـا فهـي 
سـباقه إلـى معرفـة متطلبـات سـوق العمـل أو مـا سـتظهر الحاجـة 
إليـه فيما يسـمى بوظائف المسـتقبل، وهذا مـا يحفز كل من يعيش 
علـى هـذه األرض الطيبـة  بـأن ال يكـون موجـودًا فقـط بـل متواجـدًا، 

ومنجـزًا وفعـااًل...  فـال تكـن فارغـًا .

الـذي  الوطنـي  البرنامـج  علـى  للدولـة  قائمـة   2021 رؤيـة  أن   نعلـم 
والمكانـة  والرفاهيـة  الكريـم  العيـش  لتوفيـر كل مقومـات  يهـدف 
الدوليـة المرموقـة والريـادة العالميـة فـي مختلـف مناحـي الحيـاة 
البنيـة  أو  االقتصاديـة  او  الصحيـة  أو  التعليميـة  سـواء  والقطاعـات 
التحتيـة أو غيرهـا،، و باختصـار الرؤيـة هـي أن تكون دولـة اإلمارات من 

العالـم. أفضـل دول 

 فكيـف لنـا  أن نحقـق تلـك الرؤيـة التـي تصبـو إليهـا الدولـة ؟ نحـن 
وموظفيـن  طالبـًا  دوائـر،  و  مؤسسـات  وأسـر ،  أفـرادًا  جميعـًا  هنـا 
تلـك  مـن  جـزءًا  نكـون  أن  علينـا  عامليـن  أو  مسـؤولين  ومعلميـن، 
النهضـة  والبـد لنـا من أدوار فعليـة في تحقيق الخطـط  والمبادرات، 
فنكون إيجابيين في تنفيذها وتكون لنا أهداف شـخصية موائمة 
ألهـداف الحكومـة، لنـا نشـاط وحراك أسـري  مجتمعـي واقتصادي 
وسـياحي وتعليمـي وبيئـي  ، علينا أن نكـون مجتمعًا متفاعاًل في 
حمـاس بـروح عاليـة وأن نكـون مؤثرين في تحقيـق النجاحات، علينا 
والدائـرة  الـوزارة  الدولـة وعلـى مسـتوى   أن نسـاهم فـي خطـة 

وحتـى فريـق العمل  و األسـرة . 

وببسـاطة  مـن الممكـن لـي ولـك أن نحقـق تلـك األدوار إذا كنـا نمتلك 
االجابـة عـن التسـاؤالت التالية :

1 - أين تجد نفسك  في التخطيط للحياة  ،للتعلم واالستثمار ؟

2 - مـاذا تريـد أن تكـون فـي المسـتقبل؟ وعلـى ماذا سـتركز وما هي 
هواياتـك التي سـتتفرد بها ؟

3 -  ما اهتماماتك وطموحاتك .. وماهو مشروع العمر كما يقال ؟

4 -  كيف ستكون مؤثرًا وما البصمة التي تتركها خلفك؟

5 - ماذا ستوفر ألبنائك ليكونوا منتجين وصالحين لخدمة وطنهم ؟

فلنعمـل جنبـًا إلـى جنـب ولنؤمـن جميعنـا بالحلـم .. وليضـع كل منـا 
بصمتـه ليذكرنـا التاريـخ يومـًا .. كانوا وال زالوا شـعب اإلمارات حقًا لهم 

معانـي الفخـر واالعتزاز .

نظرة ثاقبة
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جمعية اإلمارات للملكية الفكرية هي جمعية ذات نفع عام
تعمل على خدمة وتطوير قطاع الملكية الفكرية في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، تأسست في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠،
وهي عضو مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

الرؤية: 
أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة

من أفضل دول العالم بحلول ٢٠٢١

 في مجال حماية الملكية الفكرية.

الرسالة:
زيادة الوعي لمجتمع

دولة اإلمارات العربية المتحدة

في مجاالت الملكية الفكرية.

االهداف :
- الوقاية من جرائم الملكية الفكرية من خالل نشر الوعي  بحقوق الملكية الفكرية.

- المساهمة في تحسين التصنيف العالمي للدولة في مجال الملكية الفكرية.

- المشاركة في المحافل الدولية واإلقليمية ذات العالقة بالملكية الفكرية

مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية 
(القائم بأعمال التدريب للجمعية)

@EmiratesIP

P.O BOX: 555599 Dubai - UAE | Sharjah Office : 06 5195462 | Dubai Office : 04 3338574 
Email: info@eipa.ae | www.eipa.ae    

يساهم المركز لكونه جهازًا فنيًا متخصصًا، في تنمية قدرات ومعارف الكوادر البشرية
 المهتمة والمعنية بمجاالت حقوق الملكية الفكرية في دولة اإلمارات، وذلك للمساهمة

 بالنهوض في مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة
 في حين يلعب المركز دورًا محوريًا في تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية بمختلف أطرها،

وذلك عبر تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج المتخصصة.

األهداف
- نشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية.

- التعريف بقانون الملكية الفكرية وطرق الممارسة العملية.
- تأهيل وتدريب العاملين في مختلف مجاالت الملكية الفكرية.

- التعريف بدور الملكية الفكرية في قطاع التجارة واألعمال.

المهام
تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال الملكية الفكرية في دولة اإلمارات.
تقديم كل المفاهيم والمعلومات والتقنيات المتطورة المتعلقة بالملكية الفكرية

تقديم الدعم والتشجيع الالزمين إلجراء البحوث والدراسات المستمرة في مجاالت الملكية الفكرية
تقديم الخبرات واالستشارات المطلوبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة على صعيد الملكية الفكرية.


