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االفتتاحية

شكرًا سلطان 
“اإلمارات غدًا” في عددها  “سلطان باني اإلنسان”.. هذا العنوان الذي تتزّين به مجلة 

وراسخة  تامة  قناعة  عن  نابع  هو  وإنما  فراغ،  من  يأِت  لم  أيديكم،  بين  الذي  الرابع 

القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  أن  ومفادها  بها،  نؤمن 

عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، وراعي وعاشق الثقافة األّول، قائد استشرافي 

من الطراز األّول، تشهد له بذلك منجزاته الالفتة ألنظار القريب والبعيد معًا، إنتاجًا فكريًا 

وإبداعًا وبحثًا، وبعد ذلك تشهد له مشاريعه المتواترة والمعنية بكل ما من شأنه أن 

يبني اإلنسان المتحّضر الصالح، روحًا وعقاًل ووجدانًا.

شعوبهم  حال  غّيروا  الذين  الكبار  القادة  ومآثر  سيرة  يخلد  من  هو  التاريخ  كان  وإذا 

الشيخ  السمو  صاحب  فإن  واستشراف،  استبصار  من  به  تميزوا  بما  واألرقى  لألفضل 

وسيكون  التاريخ،  قبل  المستقبل  له  سيوثق  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

سموه حاضرًا بقوة في “غدًا اإلمارات وشعبها وغدًا األمة العربية برمتها”، من خالل ما 

غرسه وسقاه طوال خمسين عامًا من العطاء في حقول الثقافة والمعرفة المبهجة 

بأزهارها وثمارها المتعّددة.

حقول الحضارة التي ظل يفلحها سموه ومهما لمسنا ودهشنا اليوم من مشاهدها 

البهية التي تسر الناظرين، ما تزال حبلى بما هو أجمل وأنبل وأجود، وذلك ما سيلمسه 

أجيال المستقبل، وليس أدل على ما نقول، من هذه المدينة الجامعية التي ُتعد أكبر 

مدينة جامعية متكاملة في العالم، بما توفر لها من سبل التمكين والشروط النوعية 

التي تضمن مخرجات تعليمية وبحثية ال تقل عن مستوى أرقى مؤسسات التعليم 

المستقبل  إن  أن نفخر ونقول  األكثر تقدمًا. ولذلك فمن حقنا  الدول  الجامعي في 

لنا حتمًا، وفي يوم من األيام، ومهما طال الزمان أو قصر، فسنكون في الصدارة كما 

كانت أمتنا يومًا.

ها هي الشارقة حديقة غناء تضمن لإلنسان بيئة فضلى تترعرع فيها إبداعاته وقيمه 

السمحة.

ولعلَّ معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي قد بلغ الثامنة والثالثين من عمره اآلن، وقد 

شب عن الطوق واستوى على سوقه، مهرجانًا دوليًا شهيرًا، لمنتجات عقل وثقافة 

العرب، ُيعد من االشراقات األوضح التي تؤكد أن شيمة بناء اإلنسان وخصلة التركيز على 

صناعة المستقبل هما من سمات صاحب السمو الشيخ سلطان باني اإلنسان بامتياز.

إننا في هذا العدد إذ نحتفي بشخصية بهذا المقام السامي، إنما نحتفي باستشراف 

المستقبل ونحتفي أيضًا باإلنسان المتشبث بالغد األجمل لوطنه وشعبه وأمته.

شكرًا سيدي سلطان، فستشهد لك ألف منارة علم، وألف مئذنة ومئذنة، بأنك عنيت 

دائمًا ببناء اإلنسان بكل ما أوتيت من قلب وعقل وعزيمة.

د/ عبد القدوس العبيدلي

رئيس التحرير

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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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:
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
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5G اإلمارات تسبق أممًا  في استيعاب تقنية

األندية تسابق الزمن بمشاريع عقارية للتمويل الذاتي

أّي حضور للدراسات المستقبلّية في الوطن العربي؟!

مدينة دبي لإلنترنت.. رقمنة المفاخر

الفيكتوري تشارك في  سباقات الفورموال 1 بما تصنع
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الموضوع الرئيس

يرسم شارقة تبتسم أكثر في المستقبل

سلطان باني اإلنسان.. وصانع الغد األجمل
الشارقة: د. محمد سبيل

فـي كلمـة لـه ألقاهـا بالمجلـس االستشـاري قبـل عـام حول شـؤون الطفـل، أكد صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بن 

محمـد القاسـمي عضـو المجلـس األعلـى حاكـم الشـارقة، أن هـدف إمـارة الشـارقة كان ومـا زال توفيـر األسـس السـليمة 

لبنـاء مجتمـٍع مسـتقرٍ مزدهـر يشـارك ويبـدع فـي رسـم مسـتقبله، وتمكيـن أفـراده مـن تنميـة قدراتهـم ألداء واجباتهـم 

فـي بنـاء مسـتقبٍل يليـق بأحالمهـم وأحالمنـا نحن أيضًا، ومهمـا تطّورت التقنيات وأدوات العمل واإلنتاج سـيبقى اإلنسـاُن 

بطموحـه وفكـره وإرادتـه بانـي التنميـة وصانـع الحضارات.

هـذه الكلمـات املوجـزة واملعبـرة بكثافـة ودقـة، تنطوي 
علـى إرهـاص قـوي، وتقـف دلياًل راسـخاً علـى الرؤية 
الرشـيدة بعيـدة املـدى التـي يتمتـع بهـا سـموه ويوجـه 
بهـا مسـؤولية بنـاء اإلنسـان وصنـع مسـتقبله الزاهر.

مشـرقة  الشـارقة  تكـون  أن  عجـب  فـال  ولذلـك 
يف  يعيـش  إنسـان  كل  ذاكـرة  يف  دائمـاً  ومبتسـمة 
أحضانهـا أو يزورهـا زيـارة طالـت أو قصـرت، حيـث 
يف  روضـة  أو  أندلـس  مـن  نوعـاً  مخيلتـه  يف  تبقـى 
أحـالم الصبـا. وال غـروة أن تكـون عاصمـة للثقافـة 
علـى املسـتوى الوطنـي والعربـي وحتـى العاملـي، مبـا 
تزخـر بـه مـن صنوف جتليات املعرفـة والفن والعلوم.

معرض الشارقة للكتاب
السـمو  لصاحـب  مقولـة  رابـح«..  الثقافـة  »رهـان 
حاكـم الشـارقة، قـد تلّخـص حكايـة معـرض انطلـق 
عام 1982م بسـتة ناشـرين فقط، ولم يقصده يومها 

أحـد، حينهـا نصـح البعـض صاحـب الفكـرة بالعـدول 
عنهـا، والبحـث عـن مشـروعات بديلـة، لكـن احلاكـم 
أفقـاً  ورأى  واملسـتقبل،  الثقافـة  علـى  راهـن  املبـدع 
مشـرقاً يلوح من بعيد. وكسـب سـموه الرهان وحتّول 
ثقـايف،  وعـرس  دولـي،  حـدث  إلـى  الكتـاب  معـرض 
املثقفـون،  ينتظـره  املجـازي،  ال  احلقيقـي  باملعنـى 

ومريـدو احلـرف وُعشـاق الكلمـة يف كل عـام.
رفـض معـرض الشـارقة الدولـي للكتـاب يف بدايتـه أن 
يكـون مجـرد سـوق كبيـر للكتـاب، ليتحـّول إلـى حالـة 
رحـاب  واملثقـف، يف  والناشـر  القـارئ  ثقافيـة، جتمـع 
اجلميـع  ليطـوف  احلـدث،  يبقـى جنـم  الـذي  الكتـاب 
حولـه، ويتالقـون مـن أجلـه بشـكل خـاص، يسـتوي يف 
ذلـك قادمـون مـن بلدان عربية، وآخرون من دول كثيرة 
حـول العالـم، بعـد أن ذاع صيـت الشـارقة ومعرضهـا 
الـذي صـار وجهـة للمتخّصصني الباحثني عن مسـاحة 
الذيـن  العاديـني  للقـّراء  وكذلـك  اآلخـر،  مـع  تواصـل 

ينشـدون جديـد املعرفـة، وحصـاد املكتبـات.

النماء العمراني
إن توحيـد اجلهـود وتطويـر ثقافـة اجتماعيـة متعـّددة 
االقتصاديـة  التنميـة  أسـس  مـع  تتوافـق  األوجـه 
مـن  أساسـاً  تنبـع  مثاليـة  بيئـة  وتوفيـر  املسـتدامة 
الرؤيـة املسـتقبلية لإلمـارة والراميـة إلـى االسـتفادة 
مـن اإلمكانيـات الكبيـرة لإلمـارة يف وضـع اخلطـط 
بنيـة  علـى  أساسـاً  تعتمـد  التـي  االسـتراتيجية 
اإلمـارة  لسـكان  توفـر  ومثاليـة  متطـّورة  حتتيـة 
الكـرمي. والعيـش  الرخـاء  مـن  مزيـداً   وزّوارهـا 
للتخطيـط  الشـارقة  مجلـس  دور  يأتـي  هنـا  ومـن 

قدمـاً  للمضـي  أساسـياً  محـركاً  باعتبـاره  العمرانـي 
عـد،  الصُّ كافـة  علـى  املسـتدامة  التنميـة  يف حتقيـق 
يف  ضروريـاً  العمرانـي  التخطيـط  أصبـح  حيـث 
مـن  ذلـك  أكان  سـواًء  التنمويـة،  األهـداف  حتقيـق 
جديـدة  حتتيـة  بنيـة  تصميـم  علـى  العمـل  خـالل 
واالرتقـاء  التطويـر  أم  التطـّورات،  تواكـب  كليـاً 
مـدن  بنـاء  وأن  خصوصـاً  حاليـاً،  موجـود  هـو  مبـا 
الغذائيـة  والسـالمة  الصحـة  ينعكـس علـى  عصريـة 
واحلصـول علـى اخلدمـات األساسـية والقـدرة علـى 
 التكيـف مـع التغيـرات املناخيـة التـي يشـهدها العالم.

ويف ظل املتغيرات املتسـارعة التي نشـهدها يف عاملنا 
اليـوم، يعمـل مجلـس الشـارقة للتخطيـط العمرانـي 
العمرانـي  التخطيـط  مبـادئ  بـني  اجلمـع  علـى 
التـي  اجلديـدة  العصريـة  واملفاهيـم  التقليديـة 
وهـذه  احلضـاري،  التقـدم  إيقـاع  وسـرعة  تتناسـب 
املجلـس  عمـل  أسـاس  تشـكل  التـي  االسـتراتيجية 
مسـتقبلية  تصـورات  وضـع  يف  كبيـر  دور  لهـا  كان 
املسـتدامة. التنميـة  متطلبـات  تلبـي   ملشـاريع 

تكامل مثالي
وإلـى جانـب ذلـك، يركز املجلس أيضاً على احملافظة 
إمكانياتهـم  لتحفيـز  السـكان  بـني  التواصـل  علـى 
االقتصادية والبيئية، ومن هنا تنبع أهمية التخطيط 
باعتبـاره عنصـراً مهمـاً إلنشـاء منـوذج جديـد يجّسـد 
االقتصاديـة  القطاعـات  لكافـة  املثالـي  التكامـل 

واالجتماعيـة والثقافيـة وغيرهـا. 
الشـارقة  إمـارة  يف  املتواصـل  العمرانـي  التوّسـع  إن 
العامليـة، يعتبـر أسـاس رؤيتنـا  وفقـاً ألعلـى املعاييـر 
فنحـن  العمرانـي،  للتخطيـط  الشـارقة  مجلـس  يف 
نسـعى دومـاً إلـى العمـل علـى وضـع اللبنـة األساسـية 
توفـر  التـي  النواحـي  كافـة  علـى  املسـتدامة  للتنميـة 
بنيـة  إيجـاد  خـالل  مـن  وذلـك  االجتماعـي،  الرخـاء 
حتتيـة فّعالـة تعـّزز املكانـة الرياديـة إلمـارة الشـارقة 
باعتبارهـا مدينـة مثاليـة توفـر بيئـة صحيـة وآمنـة.

يعتبر مجلس الشارقة للتخطيط العمراني خلية نحل 
تضطلـع بوضـع خطـط اسـتراتيجية وتنفيـذ مشـاريع 
العامليـة  واملعاييـر  املمارسـات  ألفضـل  وفقـاً  حيويـة 
 التي تسـاهم يف االرتقاء مبسـتوى الرفاهية للسـكان.

بيئة مثالية
كمـا يلتـزم املجلـس بالعمـل علـى جعـل إمـارة الشـارقة 
بيئـة مثاليـة تلبـي متطلبـات كافـة الشـرائح والفئـات، 
وتوفـر أسسـاً متينـة تعـّزز مكانـة الشـارقة باعتبارهـا 
منوذجـًا مثاليـاً يجمـع القيـم العائليـة والبيئـة العلميـة 
التي تضمن احلفاظ على البيئة وتؤمن حياة صحية.

وألن توفيـر الرفاهيـة واحليـاة الكرميـة للسـكان، مـع 
احلفـاظ علـى البيئـة يعتبـر أمـراً حيويـاً يف إبـراز مدى 
التكامـل يف التطـّور الـذي حققتـه الشـارقة علـى مـدى 
السـنوات، فقـد كان البـد ممـا حققتـه الشـارقة علـى 
تُعـد  التـي  والذكيـة  املتكاملـة  التحتيـة  البنيـة  صعيـد 
ركيزة أساسـية يف مواصلة التطّور والتوّسـع العمراني 
إيجـاد  يسـاهم  حيـث  العامليـة،  املعاييـر  ألرقـى  وفقـاً 
قطاعـات متطـّورة مثـل النقل العـام، والطاقة، وأنظمة 
امليـاه، واالتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات يف جعلهـا 
ركنـاً أساسـياً يف وضـع إطـار منوذجـي يدعـم اخلطـة 

االسـتراتيجية إلمـارة الشـارقة علـى أفضـل وجـه.

»رهان الثقافة رابح«.. 

مقولة تلّخص مسيرة 

معرض الكتاب منذ 

1982م بستة ناشرين

“التخطيط العمراني”.. 

تصورات مستقبلية 

لمشاريع التنمية 

المستدامة

تهدف رؤيـة الشـارقة 

زيـادة  السـياحية إلى 

السـياحية  التدفقـات 

إلـى 10 ماليين سـائح
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الموضوع الرئيس

معايير الرفاهية
علـى  العمرانـي  للتخطيـط  الشـارقة  مجلـس  ويعمـل 
معاييـر  أعلـى  وتوفيـر  السـكان  احتياجـات  تلبيـة 
البيئـة  يف  املتغيـرات  مواكبـة  خـالل  مـن  الرفاهيـة 
أهـداف  إلـى حتقيـق  دومـاً  يسـعى  ولذلـك  العمرانيـة. 
االعتبـار  بعـني  األخـذ  مـع  االسـتراتيجية  اإلمـارة 
االجتماعيـة  االحتياجـات  بـني  التـوازن  علـى  احلفـاظ 
هـذه  مثـل  وحتقيـق  والبيئيـة.  واالقتصاديـة  والثقافيـة 
الشـارقة  إمـارة  يف  الصعـب  باألمـر  ليـس  األهـداف 
مـن  وذلـك  التطـّور،  مواكبـة  علـى  العمـل  تتيـح  التـي 
خـالل ابتـكار أفضـل األسـاليب التـي متكـن مـن حتقيـق 
املتاحـة. واإلمكانـات  املـوارد  مـن  قصـوى   اسـتفادة 

علـى  للحفـاظ  أمـران ضروريـان  واإلبـداع  االبتـكار  إن 
تناغـم مثالـي بـني كافـة املـوارد التـي تنعكـس آثـاره علـى 
حيـاة األفـراد اليوميـة ولهـذا منضـي قدمـاً نحـو حتقيـق 
أهدافنـا الراميـة إلـى توفيـر كافـة اخلدمـات التي جتعل 
حيـاة سـكان اإلمـارة أكثـر سـهولة، وتوفر لهـم الرفاهية.

المدينة الجامعية
اسـتأثر التعليـم بشـكل عـام والتعليـم العالـي بشـكل 
خاص يف إمارة الشارقة، باهتمام وعناية كبيرين من 
قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
الشـارقة،  حاكـم  األعلـى  املجلـس  عضـو  القاسـمي 
اجلامعيـة  املدينـة  والدة  االهتمـام  هـذا  ثمـرة  فـكان 
ملجموعـة  فريـداً  بـني جنباتهـا عقـداً  التـي حتتضـن 
 11 ويتـوزع فيهـا  الراقيـة  التعليميـة  مـن املؤسسـات 
وبرنامجـاً  تخّصصـاً   14 يف  وطالبـة  طالـب  ألـف 
تطرحهـا جامعاتهـا وكلياتهـا وخدماتهـا املتنّوعـة ذات 
املعاييـر العامليـة، فإلـى جانـب كليـة الدراسـات العليـا 
والبحـث العلمـي، هنالـك جامعـة الشـارقة، واجلامعة 
األمريكيـة، وكليـات التقنيـة العليـا، إضافـة إلـى قاعة 
املدينـة اجلامعيـة، ومستشـفى األسـنان، واملستشـفى 
مـن  وسـواها  قّيمـة،  عـدة  مكتبـات  وتضـم  العـام، 

املراكـز العلميـة املتميـزة .
بعـد  يومـاً  الشـارقة  حاكـم  السـمو  صاحـب  ويبرهـن 
يـوم علـى أن االهتمـام بالتعليـم يشـكل أحـد املرتكـزات 
مثقـف  جيـل  إليجـاد  عليهـا  يعـّول  التـي  األساسـية 
دول  لبنـاء  والطموحـات  اآلمـال  عليـه  تعقـد  ومتعلـم، 
عصريـة لهـا شـأنها وموقعهـا املتميز ليـس على صعيد 
املنطقـة فحسـب، وإمنـا علـى مسـتوى العالـم أجمـع .

رؤية الشارقة السياحية 2021
زيـادة  2021 إلـى  السـياحية  الشـارقة  تهدف رؤيـة 
التدفقـات السـياحية لإلمـارة لتصـل إلـى 10 ماليـني 
مـع  بالتزامـن  وذلـك   ،2021 عـام  بحلـول  سـائح 
احتفـاالت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة باليوبيـل 

الذهبـي لتأسيسـها. ولتحقيـق الرؤيـة، سـتعتمد هيئة 
بالتعـاون  الشـارقة  يف  والسـياحي  التجـاري  اإلمنـاء 
مـع الشـركاء يف قطـاع السـياحة، علـى أربعـة محـاور 

وهـي: اسـتراتيجية 
السـياحة  يف  رائـدة  كوجهـة  الشـارقة  مكانـة  تعزيـز 
متميـزة  وعـروض  باقـات  طـرح  خـالل  مـن  العائليـة 

للعائـالت. خصيصـاً  مصممـة 
بهـدف  السـياحي  القطـاع  يف  مبتكـرة  مقاربـة  اتبـاع 
حتسـني جتربة السـائح من خالل توفير حلول مبتكرة.
مـن  السـياحية  واملقومـات  القـدرات  وتنميـة  تطويـر 
املرافـق  لتوفيـر  التعاونـي  والعمـل  الشـراكة  خـالل 

العاملـي املسـتوى  ذات  السـياحية 
الترويـج والتسـويق الفّعـال لعناصـر اجلـذب الثقافيـة 

والتراثيـة التـي متتلكهـا اإلمـارة.

استراتيجية الكهرباء
أكـد سـعادة الدكتـور املهنـدس راشـد الليـم أن الهيئـة 
الشـيخ  السـمو  صاحـب  مـن  ومتابعـة  بدعـم  تتطلـع 
الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي عضـو املجلـس 
األعلى حاكم الشـارقة إلى حتقيق التنمية املسـتدامة 
وتقـدمي اخلدمـات وفـق أفضـل املواصفـات وإعـداد 
وتطويـر اسـتراتيجية مسـتقبلية ملشـروعات الطاقـة 
عليهـا  املتنامـي  الطلـب  ملواجهـة  الشـارقة  إمـارة  يف 
بالتعـاون مـع كبريـات الشـركات املتخّصصـة احملليـة 

والعامليـة واجلامعـات ومراكـز األبحـاث.
رئيـس  الليـم  املهنـدس راشـد  الدكتـور  وأكـد سـعادة 
تعمـل  الهيئـة  أن  الشـارقة،  وميـاه  كهربـاء  هيئـة 
باسـتمرار علـى تقييـم وتطويـر اخلطة االسـتراتيجية 
إنتـاج  سـواء  عملهـا  مجـاالت  كافـة  يف   2020 لعـام 
ومعاجلتهـا  امليـاه  وتوزيـع  أو حتليـة  الطاقـة  وتوزيـع 
مركـز  نظـام  وتطبيـق  العامليـة  املعاييـر  أفضـل  وفـق 
والغـاز  الكهربـاء  شـبكات  علـى  والرقابـة  التحكـم 
الطبيعـي وامليـاه لتقليـل نسـبة الفاقـد والكشـف عـن 
التسـربات وكشـف أن اخلطط املسـتقبلية ملشروعات 
الهيئـة تسـتهدف رفـع كفـاءة إنتـاج الطاقـة باحملطات 
وامليـاه  الطاقـة  اسـتهالك  وترشـيد   %50 بنسـبة 

.%30 بنسـبة ال تقـل عـن 
لتطويـر  مشـروع  تنفيـذ  بـدأت  الهيئـة  أن  وأوضـح 

لرفـع  واحلمريـة  الليـة  الكهربـاء يف  إنتـاج  محطـات 
كفاءتهـا وزيـادة إنتاجهـا مـن خـالل حتويـل املولـدات 
مـن أحاديـة إلـى ثنائيـة ممـا يزيـد مـن إنتـاج محطـة 
قـدرة  لتصـل  واط  ميجـا   250 مبقـدار  احلمريـة 

ميجـاواط.  750 إلـى  اإلنتاجيـة  احملطـة 
مـن  االسـتفادة  إلـى  تهـدف  الهيئـة  أن  إلـى  وأشـار 
التـي  بسـنغافورة  الطاقـة  إلدارة  املتطـّورة  املنظومـة 
تعتبـر مـن الـدول التـي سـجلت إجنـازات عامليـة يف 
أنـه  مجـال إدارة الطاقـة وامليـاه ومعاجلتهـا، مؤكـداً 
سـيتم التعـاون مـع الهيئـة املنظمـة لقطـاع الكهربـاء 
التـي  املسـتقبلية  املشـاريع  مـن  عـدد  بسـنغافورة يف 
مـن  الفاقـد  وتقليـل  الطاقـة  إنتـاج  كفـاءة  تضمـن 
التعـاون   وسـيتم  الهيئـة  ملبـادئ  حتقيقـاً  الشـبكات 
مـن  واالسـتفادة  الفنيـة  الكـوادر  وتدريـب  تعليـم  يف 

العامليـة. واخلبـرات  التجـارب 
الفنيـة  املواصفـات  أحـدث  تطبـق  الهيئـة  أن  وأكـد 
وحتـرص  وامليـاه  الطاقـة  وتوزيـع  إنتـاج  يف  العامليـة 
علـى اسـتخدام مـواد صديقـة للبيئـة يف املشـروعات 

تنفذهـا. التـي 

حجر الزاوية

اسـتطاعت الشـارقة وباقتدار أن تؤسـس لحجز زاوية ومنصة تسـتند إليها 

لالنطـالق نحـو المسـتقبل بآفاق رحبة مـن اإلنجازات العلميـة، وأن تجعل 

للتعليـم مكانـة وشـأنًا عظيمـًا فـي غدهـا القريـب والبعيـد، فأصبحـت 

الصـروح  تلـك  ومـا  العالـي،  التعليـم  مجـال  فـي  رفيعـة  منزلـة  تتبـوأ 

والمنـارات التعليميـة التـي تحتضنهـا إال دليـل علـى التقـدم الـذي طـرأ 

علـى مسـتوى التعليـم فيهـا

تلبية احتياجات 

السكان وتوفير 

أعلى معايير 

الرفاهية ومواكبة 

المتغيرات

المدينة الجامعية 

األفضل عالميًا وتضم 

11 ألف طالب وطالبة 

في 14 تخّصصًا 

كفاءة إنتاج الطاقة 

سترتفع %50 

وترشيد الطاقة 

والمياه بنسبة %30
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بطاقة قائد استشرافي
بـن  صقـر  بـن  محمـد  بـن  سـلطان  الدكتـور  الشـيخ 
خالـد بـن سـلطان بـن صقـر بـن راشـد القاسـمي، ولد 
1939، وتولـى مقاليـد احُلكـم يف إمـارة  يف 2 يوليـو 
يف  عضـوًا  أصبـح   1972 ينايـر   25 الشـارقة يف 

لالحتـاد. األعلـى  املجلـس 
 ُيعـرف عنـه تعلقـه بالعلـم والبحـث العلمـي والعلمـاء 
وتشـجيعه وإشـرافه الشـخصي علـى األمـور التعليميـة 

يف الشـارقة.
الثقـايف،  واإلبـداع  واملعرفـة  العلـم  حـب  علـى  ترعـرع 
راعيـًا  يـزال  وهـو ال  بتاريـخ وطنـه،  وكان شـغوفًا جـدًا 
إمارتـه  علـى  ذلـك  وينعكـس  والفـن،  والثقافـة  لـأدب 
وتشـارك يف  الثقافيـة،  واحملافـل  باملراكـز  تزدهـر  التـي 
كل ما يخدم هذه املجاالت احليوية يف بناء احلضارة.
بريطانيـا  مـن  مرتـن  الدكتـوراة  درجـة  علـى  حاصـل 

وهمـا:
 -  دكتوراه الفلسفة يف اجلغرافيا السياسية للخليج، 

جامعة درم، درم، اململكة املتحدة، 1999/7/2م.
جامعـة  بامتيـاز،  التاريـخ  يف  الفلسـفة  دكتـوراه   -
إكسـيتر، إكسـيتر، اململكـة املتحـدة، 1985/7/22م.
والفـن  واملسـرح  التاريـخ  يف  مؤلفـًا   40 مـن  أكثـر  لـه 

والسياسـة. واألدب 
عـنِّ عـام 1971 أوّل وزيـر للتربيـة والتعليـم يف دولـة 

اإلمـارات العربيـة املتحـدة. 

أقوال الشيخ سلطان في مستقبل اإلنسان

كفانا من ثورة الكونكريت ولنبدأ ثورة الثقافة.

اإلنسان الثروة الحقيقية واالستثمـار األمثـل للمجتــمعات.

جامعات الشارقة خّصصت 1200 منحة دراسية سنويًا 
لطلبة الجامعات، وللراغبين في استكمال دراستهم 
العليا، فقدمت 350 منحة لطلبة الماجستير، و120 

للدكتوراه.

حكومة الشارقة دعمت برامج البحث العلمي، وخّصصت 
لها 120 مليون دوالر أميركي.

 التعليم والبحث العلمي مهمان في بناء الكوادر 
والمهارات الالزمة، إلنجاز أهداف التنمية المستدامة.

 جميع من هم فوق سن 60، يتمتعون برعاية طبية 
مجانية مباشرة، دون الحاجة إلى وساطة شركات التأمين.

مشروع االهتمام بالطفل بدأ منذ أكثر من 30 عامًا، عبر 
تأسيس مراكز لألطفال هدفها بناء وتعزيز الشخصية 

االجتماعية الملتزمة بقضايا ومصالح الوطن.

ثمانيـة وثالثـون عامـاً مـن النجاحـات املتالحقـة والتمّيز 
املتصـل ، بفضـل رؤيـة صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور 
املجلـس األعلـى  القاسـمي، عضـو  بـن محمـد  سـلطان 
حاكـم الشـارقة، للمعـرض انبثقـت مـن عقلـه املسـتنير، 
أعـوام،  ثالثـة  بنحـو  للمعـرض  دورة  أول  انطـالق  قبـل 
سـموه  خاطـب  حينمـا   ،1979 أبريـل   18 يف  وحتديـداً 
الشـباب يف مناسـبة مسـرحية: “آن األوان لوقـف ثـورة 
الكونكريت يف الدولة، لتحل محلها ثورة الثقافة”، فكان 
معـرض الشـارقة الدولـي للكتـاب الـذي انطلقـت دورتـه 
إعـادة  خطـة  مالمـح  أول  مـن   1982 ينايـر  يف  األولـى 

الشـباب إلـى االهتمـام مبجـاالت الثقافـة واملعرفـة.

رؤية المعرض انبثقت 

في 18 أبريل 1979م 

بكلمة مخلصة

ماليين العناوين والزوار 

وعشرات اآلالف من 

العارضين والناشرين

كسب سموه الرهان 

بتحّول عرس المعرفة 

إلى حدث عالمي 

إقرأ أنت في الشارقة

معرض الشارقة الدولي للكتاب... 
رهان الثقافة الرابح

السـمو  لصاحـب  مقولـة  رابـح”  الثقافـة  “رهـان 
معـرض  حكايـة  تلخـص  قـد  الشـارقة،  حاكـم 
انطلـق قبـل نحـو 38 عامـاً بسـتة ناشـرين فقـط، 
ولـم يقصـده يومهـا أحـد، حينهـا نصـح البعـض 
عـن  والبحـث  عنهـا،  بالعـدول  الفكـرة  صاحـب 
مشـروعات بديلـة، لكـن احلاكم املبـدع راهن على 
الثقافـة واملسـتقبل، ورأى أفقـاً مشـرقاً يلـوح مـن 
بعيـد. وكسـب سـموه الرهـان حـني حتـّول معرض 
الكتـاب إلـى حـدث دولـي، وعـرس ثقـايف، باملعنـى 
احلقيقـي ال املجـازي، ينتظـره املثقفـون، ومريـدو 

احلـرف وعشـاق الكلمـة يف كل عـام.

الشارقة – اإلمارات غدا

معـرض الشـارقة الدولـي للكتـاب، عـرس المعرفـة، الـذي تنظمـه هيئـة الشـارقة للكتـاب، بـات عالمـة فارقـة فـي تاريـخ 

الثقافـة العربيـة والعالميـة، حيـث اسـتطاع أن يضـم بجناحيـه مـدى يمتـد 38 عامـًا، برصيـد يشـمل مالييـن العناويـن ومئات 

اآلالف مـن الـزوار، وعشـرات اآلالف مـن العارضيـن والناشـرين، ومـا فتـئ يتوسـع عامـًا بعـد عام، ليؤكـد أن الشـارقة بالفعل 

عاصمـة الثقافـة العربيـة واإلسـالمية وهـي تحـث الخطـى الواثقـة لتصبـح عاصمـة عالميـة للكتـاب مسـتقباًل.

جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبلأكتوبر  201٩العدد 4اإلمارات غدًا 1213
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خطط وتوقعات
يشـدد الدكتـور جاريـث جوديـر، الرئيـس التنفيذي 
»صحـة«  الصحيـة  للخدمـات  أبوظبـي  لشـركة 
أبوظبـي،  يف  الصحيـة  الرعايـة  جـودة  علـى 
تكـون  بـأن  وتوقعـات  خطـط  وجـود  إلـى  الفتـًا 
يتـم  الـذي  الدعـم  علـى  بنـاًء  أعلـى،  اجلـودة 
مـن  كبيـر  بشـكل  املقـدم  القطـاع  علـى  صرفـه 
 احلكومـة التـي تولـي هـذا القطـاع ُجـل اهتمامهـا.
ويتابع: »هناك اعتقاد شائع أن جميع املستشفيات 
تقـدم نوعيـة الرعاية نفسـها، وهذا بعيد كل البعد 
عـن احلقيقـة، ومـا نريـده هو احلصـول على نتائج 
املريـض  يحصـل  حتـى  اجلـودة  عاليـة  موحـدة 
علـى أفضـل رعايـة سـواء يف أبوظبـي أو العـني أو 
الظفـرة، ومـع ميزانيـة الرعايـة الصحيـة الضخمة 

يف أبوظبـي، فـإن هـذا أقـل مـا ميكـن توقعـه.
إدارة ذاتيـة وحـول إدارة املستشـفيات احلكوميـة 
األمـر  بـأن  جاريـث  الدكتـور  علـق  أبوظبـي،  يف 
سيسـتغرق بضـع سـنوات إلدارة أبوظبـي جميـع 
مستشـفياتها، بـدالً مـن االعتمـاد علـى اإلدارات 

ريادة وابتكار

خدماتها ال تقل جودة عن أرقى مستشفيات العالم

مدينة شخبوط الطبية 
جاهزة للخدمة الشهر المقبل

املـال  مـن  الكثيـر  »صرفنـا  وقـال:  العامليـة. 
لتطويـر أطبائنـا يف اخلـارج، ويجـب أيضـاً تطوير 
املهـارات لـدى املديريـن، وإنـه أمـر جيـد أن يكـون 
باإلضافـة  جيـدون،  وممرضـون  أطبـاء  لديـك 
عاليـة«. وخبـرة  جـودة  ذوي  مديريـن   إلـى 
اإلماراتيـني  مـن  املزيـد  إلـى  احلاجـة  وأكـد 
للمشـاركة يف التمريـض، فالوضـع هنـاك مختلف 
بالنسـبة للتمريـض، لكـون معظـم البلـدان يكـون 
للممرضـات أدوار خاصـة، لدرجـة أنهـم يعرفـون 
مـا  وهـو  األطبـاء،  مـن  أكثـر  املرضيـة  احلـاالت 
وذلـك  يجـب حتقيقـه يف مستشـفيات »صحـة«، 
املتخصصـات  املمرضـات  تدريـب  طريـق  عـن 

مسـتمر. بشـكل  وتطويرهـن 
أن  د.جاريـث  أكـد  اإللكترونيـة  اخلدمـات  تفعيـل 
مـن الضـروري وجـود نظـام صحـي رقمـي يسـهل 
مراجعـة املرضـى للمنشـآت الصحيـة، الفتـاً إلـى 
وجـود سـجالت صحيـة رقميـة يعـود تاريخهـا إلـى 
10 سـنوات، وهنـاك طمـوح للحصـول علـى بوابـة 
وتقـدمي  للمريـض،  االسـتخدام  سـهلة  إلكترونيـة 

الرعايـة الصحيـة يف راحـة يـده مـن خـالل الهاتف 
املتحـرك، بدايـة مـن حجـز املواعيـد للوصـول إلـى 
الطبيـني،  املوظفـني  مـع  والتواصـل  السـجالت 
وقـال: »نبـذل يف »صحـة« قصارى جهدنا للوصول 
ودائـرة  ممكـن،  وقـت  بأسـرع  املرحلـة  هـذه  إلـى 
الصحـة – أبوظبـي تعمـل علـى استكشـاف الطـب 
اجلينـي والطـب الدقيـق، وتأمـل »صحـة« أن تكون 
حيـث  املبتكـر،  املشـروع  هـذا  يف  رئيسـاً  شـريكاً 
االصطناعـي  الـذكاء  تكنولوجيـا  لتطبيـق  ميكـن 
أن تسـمح بتحليـل أمنـاط جديـدة مـن األمـراض، 
وتوفيـر العالجـات املتطـورة مثـل العـالج اجلينـي 
والعـالج باخلاليـا اجلذعيـة، ونسـعى إلى أن تكون 
»صحـة« يف طليعـة أبحـاث الرعايـة الصحيـة يف 

هـذه املجـاالت املتخصصـة.»
اخلطط  وحول  الصحية  الرعاية  نظام  مراجعة 
القليلة  السنوات  تنفيذها يف  تنوي »صحة«  التي 
الدكتور  قال  استراتيجيتها،  على  بناًء  املقبلة، 
رئيساً  عملي  مهام  تسلمت  أن  »بعد  جودير: 
قليلة،  أشهر  منذ  صحة  يف  للمجموعة  تنفيذياً 
الرعاية  لنظام  نقوم اآلن بإجراء مراجعة شاملة 
نتيجة  من  وانطالقاً  بالشركة.  اخلاص  الصحية 

أبوظبي: اإلمارات غدا

مدينـة الشـيخ شـخبوط الطبيـة فـي أبوظبـي، تحفـة معماريـة وصـرح متـرع بأحـدث التقنيـات الطبيـة في أكبر مستشـفى 

باإلمـارات ينتظـر افتتاحـه الشـهر المقبـل بمسـتوى خدمـات ال يقـل فـي الجـودة عـن أرقـى مستشـفيات العالـم.  وفـي 

أبوظبـي  بشـركة  الخـاص  الصحيـة  الرعايـة  لنظـام  شـاملة  مراجعـة  إجـراء  تـم  البـارز  الصحـي  الحـدث  لهـذا  اإلعـداد  إطـار 

 للخدمـات الصحيـة »صحـة«، وبنـاء خطـة اسـتراتيجية معدلـة تتوافـق مـع الخطـة االسـتراتيجية لدائـرة الصحـة – أبوظبـي.

الطبيـة  المنشـآت  أكبـر  بيـن  مـن  ليصبـح  الشـخصيات،  لكبـار  جناحـًا  و36  رئاسـيين  وجناحيـن  سـريرًا   732 يضـم  المستشـفى 

المتخصصـة بالعنايـة الفائقـة علـى مسـتوى المنطقـة، إذ يتضمـن غـرف عمليـات، وأقسـامًا متعـددة للطـوارئ والرعايـة 

المركـزة والـوالدة، ومركـزًا لألبحـاث الطبيـة، و132 سـريرًا لخدمـة الحـاالت المحولـة إلـى العنايـة المركـزة، بمـا فيهـا العنايـة 

المركـزة لألطفـال الخـدج، إضافـة إلـى مركـز لعـالج الجـروح المتقدمـة، و18 غرفـة للعمليـات، وقسـم للـوالدة التقليديـة 

والمبكـرة، والعديـد مـن االختصاصـات الطبيـة المختلفـة. إضافـة إلـى ذلـك سـتكون مدينـة الشـيخ شـخبوط الطبيـة الجديدة 

مـن أكبـر المنشـآت الطبيـة المتخصصـة بالعنايـة الفائقـة، إذ خصـص 154 سـريرًا للعنايـة الفائقـة ولألعمـار كافـة. 

جودة الخدمة
يؤكـد د. جوديـر مديـر شـركة »صحـة« تركيـز شـركة »صحـة« علـى جـودة 

الخدمـة التـي تقدمهـا، عبـر االلتـزام بثالثـة معاييـر رئيسـة أثنـاء تقييـم 

أواًل وقبـل كل شـيء،  المرضـى  نتائـج  الصحيـة، هـي:  الخدمـة  جـودة 

علـى  والتـي  برمتهـا،  العمليـة  وفعاليـة  وكفـاءة  المريـض،  وتجربـة 

جميعـًا. تحقيقهـا  »صحـة« 

خطة  إلنشاء  املعلومات  نستخدم  التقييم،  هذا 
اخلطة  مع  تتوافق  أن  يجب  معدلة  استراتيجية 
أبوظبي«.  – الصحة  لدائرة   االستراتيجية 
يف  الضغط  لتخفيف  »صحة«  شركة  دور  وعن 
جديدة  خدمات  لتقدمي  واخلطط  مستشفياتها، 
يف املنشآت التابعة لصحة، قال: » لدينا منشأتان 
يف  زيادة  وجود  يعني  مما  اخلطة،  يف  جديدتان 
ونحن  بأكمله،  النظام  يف  املستشفيات  أسّرة 
األسرة  من  ملزيد  املاسة  باحلاجة  تام  علم  على 
وأسّرة  املركزة،  العناية  أسرة  مثل  املتخصصة، 
التأهيل  إعادة  وأسّرة  الكبيرة،  االعتماد  وحدة 

وخدمات الصحة النفسية والعقلية«.  أكبر المنشآت الطبية 

المتخصصة بالعناية 

الفائقة عربيًا 

مركز لألبحاث الطبية 

و231 سريرًا لخدمة 

الحاالت المحولة

237 سريرًا وجناحين 

رئاسيين و63 جناحًا 

لكبار الشخصيات

مركز لعالج الجروح 

المتقدمة و81 غرفة 

للعمليات بأجهزة 

حديثة
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أطلقها محمد بن راشد ضمن البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة

“12 في 12”.. 
حملة وطنية لصناعة المستقبل

دبي: اإلمارات غدًا

تّطـرد ُخطـى اإلمـارات بثقـة متناميـة نحـو إشـراقة الغـد األفضـل، ال تؤجـل عمـل اليـوم إلـى الغـد بهمـة قيادتهـا الرشـيدة 

الخالقـة، بلوغـًا لصـدارة العالـم المنشـودة فـي أقصر مدة ممكنة، وفي هذا السـياق تجيء حملـة “مهارتي 12x”12 وهي 

إحـدى المبـادرات المهمـة والمميـزة الداعمـة لالسـتراتيجية الوطنيـة للمهـارات المتقدمـة وأّول خطـوات تطبيقهـا، بهـدف 

تأهيـل الكـوادر والكفـاءات الوطنيـة مـن أجـل صناعـة المسـتقبل ومواجهـة تحدياتـه ومتغيراتـه وتحقيـق الريـادة فـي كل 

المجـاالت، وسـيتم تطبيقهـا علـى مـدار عـام كامـل لترسـيخ مبـدأ التعلـم مـدى الحيـاة بيـن كل أفـراد المجتمـع اإلماراتي.

الشـيخ  السـمو  صاحـب  أطلـق  املنصـرم  مايـو  ويف 
الدولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم،  آل  راشـد  بـن  محمـد 
اهلل«،  »رعـاه  دبـي  حاكـم  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
احلملـة الوطنيـة “مهارتـي 12x 12”، يف إطـار برامج 
الوطنـي  البرنامـج  اسـتراتيجية  تطبيـق  ومبـادرات 
الـوزراء  اعتمدهـا مجلـس  التـي  املتقدمـة  للمهـارات 

األخيـر. اجتماعـه  خـالل 

عزيمة للريادة
وبهذه املناسبة أكد معالي الدكتور أحمد بن عبداللـه 
حميـد بالهـول الفالسـي، وزير الدولة لشـؤون التعليم 
العالـي واملهـارات املتقدمـة، أن دولة اإلمارات ماضية 
بقـوة وعزميـة أبنائهـا نحـو تعزيـز مكانتهـا الرائدة يف 
املسـتقبل  أبـواب  تفتـح  اإلمـارات  وأن  املجـاالت،  كل 
أمـام العازمـني على قبول التحدي وتخطي املسـتحيل 

على أرض الالمسـتحيل.

 وأضـاف الفالسـي: »ثقـة قيادتنـا الرشـيدة كبيـرة 
يف أبنـاء وطننـا ملواكبـة متغيـرات املسـتقبل واكتسـاب 

مهـارات متقدمـة حتـّول التحديـات لفـرص«.
تواكـب  مختلفـة  مهـارة   12 علـى  احلملـة  وتركـز 
يف  التنميـة  حتقيـق  وضمـان  املسـتقبل  متغيـرات 
مختلـف القطاعـات احليوية لإلمارات، حيث تتضمن 

هـي: رئيسـية  فئـات  ثـالث  املهـارات 
والسـمات  والكفـاءات،  األساسـية،  املهـارات 
تشـمل  رابعـة  فئـة  إلـى  باإلضافـة  هـذا  الشـخصية، 
علـى  قطـاع  بـكل  واملعنيـة  التخّصصيـة  املهـارات 
األبعـاد  ثالثيـة  الطباعـة  مهـارات  مثـل  سـواء،  حـٍد 
السـيارات  وبرمجـة  وتصميـم  الزراعـة  وتكنولوجيـا 
مـن  وغيرهـا  اإلنشـائية  والهندسـة  القيـادة  ذاتيـة 
احلملـة  خـالل  وسـيتم  التخّصصيـة،  املهـارات 
تخصيـص كل شـهر لتعلـم واكتسـاب وتطويـر مهـارة 
محـّددة. فيمـا سـيتم البـدء مبهـارة »تطويـر الذات« 
كأولـى املهـارات التـي يتـم التركيـز عليهـا خـالل شـهر 

املقبـل. يونيـو 

نقطة تحّول
وأشـار معالـي وزيـر الدولـة لشـؤون التعليـم العالـي 
واملهـارات املتقدمـة إلـى أن االسـتراتيجية الوطنيـة 
مهمـة  حتـّول  نقطـة  متثـل  املتقدمـة  للمهـارات 
الكـوادر  تأهيـل  نحـو  اإلمـارات  دولـة  مسـيرة  يف 
املسـتقبل  صناعـة  أجـل  مـن  الوطنيـة  والكفـاءات 
ومواجهـة حتدياتـه ومتغيراتـه وحتقيـق الريـادة يف 

كل املجـاالت، منوهـًا بـأن إطـالق حملـة “مهارتـي 
التعليـم  السـتراتيجية  اسـتكمال  هـو   ”12x  12

العالـي وخطـط تأهيـل كوادرنا البشـرية واالنطالق 
بهـا نحـو آفـاق جديـدة مـن العمـل اجلـاد.

12x 12« يف  »مهارتـي  »ستسـهم حملـة  وأضـاف: 
حتقيـق مسـاعي دولـة اإلمـارات إلـى تطويـر محـرك 
اقتصـادي مسـتمر يخـدم تطلعاتهـا، وهـو ما سـيتحقق 
مـن خـالل العمـل املسـتمر علـى تطويـر مهـارات أفـراد 
اتخـاذ  علـى  والقـدرة  اخلبـرات  واكتسـابهم  املجتمـع 
القـرارات وإيجـاد احللـول ملختلف القضايا الوطنية«.

شركاء
العمـل  ستشـهد  املقبلـة  الفتـرة  أن  معاليـه  وأكـد 
الوطـن يف مختلـف  مـع شـركاء  إلـى جنـب  جنبـاً 
علـى  احملليـة  واحلكوميـة  االحتاديـة  اجلهـات 
ثقافـة  إلـى  وحتويلهـا  املتقدمـة  املهـارات  تفعيـل 
تعلـم مـدى احليـاة لكل فرد يف املجتمـع اإلماراتي، 
مشـيراً إلـى أنـه مت إجـراء دراسـة ميدانيـة أجريت 
والهيئـات  اجلهـات  مـن  العديـد  مـع  بالتعـاون 
احلكوميـة وأكثـر مـن 70 مـن املؤسسـات العامليـة 
وشـركات القطـاع اخلـاص يف الدولـة، مت التوصـل 
إلـى حتديـد 12 مهـارة أساسـية ينبغـي علـى جيـل 
املسـتقبل تعلمهـا، وذلـك لضمـان تطويـر اجلانـب 

العمـل. بقـوة يف مجـال  واملنافسـة  الشـخصي 

قائمة المهارات
العلميـة،  املهـارات  مـن:  كاًل  املهـارات  قائمـة  وتضـم 
النقدي/  حـل املشـاكل، والقيـادة  واإلبـداع، والتفكيـر 
والتعاطـف، واملهـارات التكنولوجية، واملهارات املالية، 
والتعـاون، والتواصـل، والتكيـف، والوعـي االجتماعـي 

والثقـايف، وتطويـر الـذات.
وتطويـر  تنميـة  خدمـة  يف  املهـارات  هـذه  وتصـّب   
وتعزيـز  اإلمـارات  لدولـة  املسـتقبلية  القطاعـات 
مسـاهمتها يف النـاجت احمللـي، وتضم هـذه القطاعات 
واالتصـاالت  وامليـاه،  والزراعـة،  الغـذاء  مـن:  كاًل 
والرعايـة  والفضـاء،  والتصنيـع،  املعلومـات،  وتقنيـة 
والقطـاع  املسـتدامة(،  )الطاقـة  والطاقـة  الصحيـة، 
باجلملـة  والبيـع  والبنـاء،  والتشـييد  احلكومـي، 
والتجزئـة، والسـياحة، والنقـل واملواصالت، والتمويل 
والتأمـني. كمـا حـّددت الدراسـة املقومـات األساسـية 
لتنميـة هـذه املهـارات واملتمثلـة يف التعليـم، والثقافـة 

األعمـال. وريـادة  املجتمـع،  وتنميـة  والفنـون، 

ورش
العمـل،  ورش  مـن  العديـد  تنظيـم   »12x12 »مهارتـي  حملـة  تشـمل 

بالتعريـف  الحملـة  انطلقـت  وقـد  التدريبيـة،  والجلسـات  والمحاضـرات، 

بمهـارة تطويـر الـذات، وتسـتهدف المهـارة كافـة الفئـات المجتمعيـة، 

مـن خـالل توعية األفـراد بأهمية تطوير الذات لمواكبة كافة المتغيرات.

أحمد بالهول: 

اإلمارات تفتح 

أبواب المستقبل 

أمام العازمين على 

التحدي

ضمان تحقيق 

التنمية في مختلف 

القطاعات الحيوية 

لإلمارات

ضمان تطوير الجانب 

الشخصي والمنافسة 

بقوة في مجال 

العمل

تركز الحملة على 

12 مهارة مختلفة 

تواكب متغيرات 

المستقبل
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حديقة ابتكار متكاملة تغذي األسواق الناشئة بأحدث التقانات

مدينة دبي لإلنترنت.. رقمنة المفاخر
دبي – محمد بابا

دفـع التسـارع الهائـل فـي المجـاالت التقنية خالل العقود األخيرة الدول والشـركات إلى انتهاج أسـاليب تفكيـر جديدة للعبور 

نحـو المسـتقبل، وفتـح أعينهـا علـى االسـتثمار فـي نطاقـات جديـدة واعـدة وجاذبـة لالسـتثمار، علـى المسـتوى العربـي 

كانـت اإلمـارات سـباقة لدخـول أسـواق االقتصـاد المعرفـي بثقة واقتـدار، وفي دبي فقد اتسـعت الفرص والفضـاءات للمدن 

والمناطـق الحـرة المتخّصصـة، ومـن بينهـا مدينـة دبـي لإلنترنـت »DIC«، وهـي فضـاء جـاذب لتكنولوجيـا المعلومـات، حيـث 

أنشـأتها حكومـة دبـي كمنطقـة اقتصاديـة حـرة ومجمع اسـتراتيجي للشـركات التي تسـتهدف األسـواق الناشـئة.

يعود تاريخ إنشاء هذه املدينة احلرة إلى العام 1999، 
بأمـر مـن صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل 
مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، 
حاكـم دبـي »رعـاه اهلل«، ومتتـد علـى مسـاحة قدرها 
1.5 مليـون قـدم مربعـة، تعمـل يف جنباتهـا، املجهـزة 
و25  شـركة   1600 مـن  أكثـر  متكاملـة  ببنيـة حتتيـة 

ألـف موظـف يعملـون يف مجـاالت التقنيـة واالتصاالت 
والشـبكات السـلكية والالسلكية وتكنولوجيا املعلومات 
وإنترنـت األشـياء، تقـدم خدمـات وتسـتهدف األسـواق 
الشـرق  يف  خاصـة  والدوليـة،  واإلقليميـة  احملليـة 

األوسـط وشـمال إفريقيـا. 

التكنولوجيا والتجارة الرقمية
مـع توسـع اقتصـاد العالـم واجتاهـات التجـارة 
مـن  الحقـاً  واسـتفادتها  التقنـي،  وتخصصهـا 
غيَّـرت  التـي  والرقميـة  اإللكترونيـة  الطفـرات 
جذريـاً معطيـات ومسـتقبل االسـتثمار، ظهـرت 
عمالقـة  اقتصاديـة  كيانـات  قليلـة  سـنوات  يف 
كـ»غوغـل« و»فيسـبوك«، وتراجعـت كيانـات 
علـى  مسـارها  طيلـة  تعتمـد  ظلـت  ضخمـة 
املتغّيـرات يف  هـذه  ومـع  التقليـدي،  االقتصـاد 
السـوق ولدت مدينة دبي لإلنترنت السـتقطاب 
واإلقليميـة  العامليـة  الشـركات  واسـتضافة 
التقنيـة  املجـاالت  يف  العاملـة  واحملليـة 
وتكنولوجيـا املعلومـات، وفـق شـروط تسـهيلية 
حتتيـة  بنيـة  املدينـة  وتوفـر  احلـرة،  للمناطـق 
مناسـبة ملثـل هـذه األعمـال واألنشـطة، ونظـام 
ال  واالتصـاالت،  املعلومـات  لتكنولوجيـا  بيئـي 
خـارج  املفروضـة  اجلمركيـة  للتعرفـة  يخضـع 
نطـاق املدينـة، يف وقـت أصبحـت املعرفـة جـزءاً 
مـن اقتصـاد متنـام قائـم علـى االبتـكار، وتتطّور 
بسـرعة،  اجلديـدة  الناشـئة  الشـركات  فيـه 
وتسـتثمر فيـه أيضـاً شـركات مصنفـة يف طليعة 

املؤسسات التي تدعم فكرة االقتصاد العصري 
وتطـّور تكنولوجيـات جديـدة وتشـجع االبتـكار.

توسع الفرص
يف مثل هذه األجواء واكب نشاط مدينة دبي لإلنترنت 
تطّور املشاريع التجارية، وتوسع فرص منو األعمال يف 
هـذه املجـاالت يف بيئـة ديناميكيـة وإبداعيـة للشـركات 
كعكـة  مـن  ومكاسـب  ألربـاح  تسـعى  فيهـا،  العاملـة 
احلوافـز التنافسـية القتصـاد املعرفـة، مسـتفيدة ممـا 
رافـق ذلـك مـن انتشـار للهواتـف واأللـواح الذكيـة، ومـا 
متتلـئ بهـا مـن تطبيقـات إلكترونيـة مرتبطـة مبختلـف 
والرياضـة  والعمـل  والتعليـم  كالصحـة  احليـاة  أوجـه 
والترفيـه، فأضحـت خـالل فترة وجيزة مركزاً ملجموعة 
تكنولوجيـا  قطـاع  املعروفـة يف  العامليـة  الشـركات  مـن 
و»مايكروسـوفت«  كـ»إنتـل«  املعلومـات واالتصـاالت 
و»كانـون«،  و»سـيمنس«  و»ياهـو«،  و»أوراكل«، 
و»كاسبيرسـكي«،  و»سامسـونغ«  أم«،  بـي  و»آي 
و»هـواوي« و»سـوق.كوم« و»كـرمي«، وغير ذلك من 
الشـركات، مثـل شـركة »تينسـنت جيمـز«؛ أكبر شـركة 
ألعـاب إلكترونيـة يف العالـم، والتي اختـارت هذه املدينة 
السـتضافة مقرهـا اإلقليمـي، يف توجه يسـتهدف سـوق 
يدعـم  والـذي  وإقليميـاً  محليـاً  اإللكترونيـة  األلعـاب 

بـدوره قطاعـات أخـرى مثـل التعليـم والتدريـب الرقمـي 
والتجـارب الثقافيـة والسـياحية الرقميـة.

األسواق الناشئة
انبثقـت مـن قلـب هـذه املدينـة شـركات تقـدم خدماتهـا 
لألسـواق الناشـئة، مسـتفيدة مـن اسـتحواذ اإلمـارات 
علـى 66% مـن التمويـل املوّجـه للشـركات الناشـئة يف 
منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا، وفـق تقريـر 
لشـركة »ماجنـت« لألبحـاث، كمـا أشـارت مؤشـرات 
وتقاريـر اقتصاديـة، أن مدينـة اإلنترنـت تعـد محـركاً 
مـن  الدولـة،  يف  االقتصـادي  التحـول  لعمليـة  رئيسـياً 
وتدويـر  واألفـكار،  األمـوال  لـرؤوس  جذبهـا  خـالل 
وحركة االسـتثمار يف رؤوس أموال الشـركات الناشـئة، 

من أهم المناطق 

الحرة عالميًا وُتعد 

محركًا رئيسيًا للتحّول 

االقتصادي في الدولة

تقدم خدمات 

فنية ولوجستية 

متطّورة تستهدف 

األسواق المحلية 

واإلقليمية والدولية

استقطبت 1600 

شركة و25 ألف 

موظف في مجاالت 

التقنية واالتصاالت 

والشبكات
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يف قطاعات اسـتثمارية جديدة من أهمها التكنولوجيا 
هـذه  يف  الصفقـات  أغلـب  حصـدت  التـي  املاليـة، 
األسـواق، والتجـارة اإللكترونيـة، وقطاعـات التوصيـل 
والنقـل، فضـاًل عـن القطاعـات التقليديـة كالشـبكات 
واالتصـاالت وغيـر ذلـك مـن األنشـطة التـي اسـتفادت 
تسـاهم  أصبحـت  حيـث  توسـعها،  مـع  املدينـة  منهـا 
التـي  الشـركات  دخـول  تسـهيل  يف  رئيسـي  وبشـكل 
تتبنـى منـاذج األعمـال اجلديـدة ومتـارس أعمالهـا يف 
دبـي، يف مجـاالت أخـرى عديـدة  كحلـول املواصـالت 
طيـار  بـدون  والطائـرات  الذكـي،  والتعلـم  احلديثـة، 
الكتـل،  سالسـة  وتقنيـة  األبعـاد  ثالثيـة  والطباعـة 
واحلوسـبة الرقميـة، والتجـارة اإللكترونيـة والروبـوت 
الذكـي والـذكاء االصطناعـي وأمـن املعلومـات وغيرهـا 
مـن اختصاصـات املعـارف التقنيـة التـي دخلـت حياتنا، 

ومـا يـزال بعضهـا قيـد التجريـب يف مخابـر املسـتقبل.
إن التداخـل الـذي حـدث بـني تطـّور التقنيـة وتنـّوع 
االبتـكار  يف  محمومـاً  تنافسـاً  خلـق  اخلدمـات، 
الناشـئة  الشـركات  يف  نوعيـاً  وزخمـاً  واجلـودة، 
وتخصـص خدماتهـا، مـا مكـن مـن تطويـر اقتصـاد 
حلـوالً  وفـرت  التـي  املجمعـات،  هـذه  عبـر  متنـّوع، 
املعلومـات واالتصـاالت ملعظـم  يف قطـاع تكنولوجيـا 
أيضـاً،  دبـي  يف  الرئيسـية  االقتصاديـة  القطاعـات 
والنقـل  مبـا فيهـا قطاعـات الضيافـة، واإلنشـاءات، 
والتجزئـة والبنـاء والصناعـة والتعديـن، وحلول النقل 

الذكيـة. واملـدن  احلديثـة 

التقنية واالستثمار والمستقبل
لقـد باتـت هـذه املدينـة جاذبـة لالسـتثمار العاملـي، 
خاصـة بعـد اسـتحواذ عمـالق املبيعـات اإللكترونية 
النقـل  وشـركة  »سـوق.كوم،  علـى  »آمـازون« 
الذكـي »أوبـر« علـى »كـرمي« ، يف صفقـات تقـدر 
مبليـارات الـدوالرات، وهـي كلها شـركات ولدت من 
حضـن هـذا املجمـع اإلبداعـي العربـي، الـذي فتـح 
إماراتيـة  ببصمـة  واإلبـداع  لالبتـكار  رحبـة  آفاقـاً 

عربيـة ال تعـرف املسـتحيل.
الشـركات  كبيـر  بشـكل  املدينـة  وتسـتقطب 
التقنيـة الناشـئة، التـي تشـكل نسـبة تصـل إلـى 
أكثـر مـن 60% مـن إجمالـي الشـركات العاملـة 

مجمعاتهـا. يف 
لإلنترنـت  دبـي  مدينـة  أن  إلـى  نشـير  أن  بقـي 
الدوليـة،  الذكـي  املجتمـع  شـبكة  يف  فعـال  عضـو 
وهـي شـبكة دوليـة خاصـة بتكنولوجيـا املعلومـات 
اسـتثماراتها  ومـن خـالل  البيانـات،  بتطويـر  تهتـم 
تنميـة  حققـت  فقـد  وابتكاراتهـا،  التقنيـة  يف 
مبـا  واجتماعيـاً،  تكنولوجيـاً  وتطـوراً  اقتصاديـة 
وفرتـه مـن أنشـطة وفعاليـات وشـراكات للعاملـني 
يف التكنولوجيـا ومهنيـي وسـائل اإلعـالم اجلديـدة، 
كمـا تعـد شـريكاً فعـاالً لتظاهـرات دوليـة كمؤمتـر 
للتقنيـة، فضـاًل عـن  وأسـبوع جيتكـس  »غوغـل« 
مسـاهمتها يف نشـر تقاريـر الصناعـة لتكنولوجيـا 
املعلومـات واالتصـاالت يف اإلمـارات، كمـا صنفـت 

املسـتقبل. العامليـة يف  احلـرة  املناطـق  أهـم  مـن 

شركات عالمية
المعروفـة  العالميـة  الشـركات  كبريـات  لالنترنـت  دبـي  مدينـة  تضـم 

مثل»إنتـل«  واالتصـاالت  المعلومـات  تكنولوجيـا  قطـاع  فـي 

و»كانـون«،  و»سـيمنس«   ، و»ياهـو«  و»أوراكل«،  و»مايكروسـوفت« 

و»آي بي أم«، و»سامسـونغ« و»كاسبيرسكي«، و»هواوي« و»سوق.

كوم« و»كريم«، وغير ذلك من الشـركات، مثل شـركة »تينسـنت جيمز«؛ 

أكبـر شـركة ألعـاب إلكترونيـة فـي العالم، والتـي اختارت هـذه المدينة 

األلعـاب  سـوق  يسـتهدف  توجـه  فـي  اإلقليمـي،  مقرهـا  السـتضافة 

اإللكترونيـة محليـًا وإقليميـًا والـذي يدعـم بـدوره قطاعـات أخـرى مثـل 

الرقميـة. والسـياحية  الثقافيـة  والتجـارب  الرقمـي  والتدريـب  التعليـم 

آفاق المستقبل

تضم مقرات إقليمية 

لشركات عالمية مثل 

»مايكروسوفت« 

و»أوراكل« و»ياهو« 

و»سامسونغ«

   تحليل

التوجهات االستراتيجية

كتـب  عليهـا  تتفـق  تـكاد  تقليديـة  مدخـالت  توجـد 
التخطيـط  وأسـس  مدخـالت  تحديـد  فـي  اإلدارة 
االستراتيجي، منها على سبيل المثال مراجعة قانون 
إنشـاء المؤسسـة والذي يعتبر نقطة االنطالقة لبناء 
أي اسـتراتيجية، باإلضافـة إلـى وسـائل أخـرى، وهي 
الدراسـات ذات العالقة، والنتائج السـابقة للمؤسسة، 
مـن  وغيرهـا  والخارجيـة،  الداخليـة  البيئـة  وتحليـل 
األخـرى، ولكـن مؤخـرًا قـام سـيدي صاحـب  األدوات 
السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم ، بإطـالق 
حزمـة مـن األدوات التي تسـاعد المؤسسـات والدوائر 
تلـك  علـى  مسـتندة  خطتهـا  بنـاء  فـي  الحكوميـة 
مدخـالت  إيجـاد  فـي  سـموه  فحكمـة   ، التوجهـات 
يضـع  ولكـي  االسـتراتيجية  لبنـاء  للجميـع  واضحـة 
خارطة طريق لدوائرنا ومؤسسـاتنا الحكومية ، فنرى 
اسـتراتيجيات  سـموه  يطلـق  واألخـرى  اللحظـة  بيـن 
مختلفـة مثـل االسـتراتيجية الوطنيـة لجـودة الحيـاة، 
لـإلدارة  العشـر  للوصايـا  الـى ذلـك إطالقـه  باإلضافـة 

الثمـان … الحكوميـة، والمبـادئ 
وفاجأنـا سـموه مؤخـرًا بإطالقـه ل)رسـالة الموسـم 
الجديـد( والتـي تعتبـر خارطـة طريـق ومدخاًل أساسـيًا 
أصبحـت  حيـث  المؤسسـية،  االسـتراتيجية  لبنـاء 
التوجهـات واضحـة للجميـع، وكمـا هـو معـروف فال 
الشـيخ  قامـوس  فـي  األعـذار  أو  للمسـتحيل  مـكان 

محمـد بـن راشـد آل مكتـوم.
 

فيصل أحمد الخميري
عضو مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتخطيط 

االستراتيجي واستشراف المستقبل
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آفاق المستقبل

شراكة لتقليص فجوة مهارات المستقبل

اإلمارات والمنتدى االقتصادي العالمي يدًا بيد
دبي- اإلمارات غدًا

تهـدف اتفاقيـة الشـراكة التـي وقعتهـا اإلمـارات فـي شـهر يوليـو الماضـي مـع المنتـدى االقتصـادي العالمـي إلـى 

»تقليـص فجـوة مهـارات المسـتقبل« فـي الدولـة والمنطقـة بشـكل عـام.

وتأتـي اتفاقيـة الشـراكة التـي وقعهـا معالـي الدكتـور 
أحمـد بالهـول الفالسـي، وزيـر دولـة لشـؤون التعليـم 
الدولـة  وفـد  رئيـس  املتقدمـة،  واملهـارات  العالـي 
والرئيـس املشـارك يف مجلـس إدارة منتدى االقتصاد 
العاملـي يف دورتـه احلاليـة، وبورجـي برانـدي، رئيـس 
سـعدية  بحضـور  العاملـي،  االقتصـادي  املنتـدى 
زهيـدي، املديـر العـام للمنتـدى االقتصـادي العاملـي، 
بهـدف إيجـاد آليـات للتعامل مـع املتغيرات العاملية يف 
سـوق العمل نتيجة التحّوالت التكنولوجية املتسـارعة 
نقـص  فجـوة  وتقليـص  الرابعـة،  الصناعيـة  والثـورة 

املهـارات متاشـياً مـع احتياجـات سـوق العمـل.

الدعم والتمكين
سـتعمل الشـراكة االسـتراتيجية على تقدمي الدعم 
خـالل  ومـن  تأهيلهـا،  وإعـادة  املهـارات  لتمكـني 
تزويـد 10 ماليـني شـخص مبهـارات جديدة بحلول 
املسـتقبلية  املهـارات  علـى  التركيـز  مـع   ،2020

مـن  والتدريـب  التعليـم  أنظمـة  وتطويـر  املطلوبـة، 

العمـل احلاليـة. تلبيـة متطلبـات سـوق  أجـل 
وأكـد معالـي الدكتـور أحمـد بالهـول الفالسـي، وزيـر 
دولـة لشـؤون التعليـم العالـي واملهـارات املتقدمـة »أن 
اإلمـارات تعـّزز مـن جهودهـا ومكانتهـا لتكـون مركـزاً 
ومحـركاً اقتصاديـاً عامليـاً يخـدم تطلعاتهـا يف تعزيـز 
املهـارات املسـتقبلية، وتنميـة الكـوادر الوطنيـة، وفقـاً 
مـع  للتكيـف  مسـارها  وحتديـد  املمارسـات  ألفضـل 

التقنيـات املتقدمـة«.

رأس المال البشري
املنتـدى  مـع  الشـراكة  اتفاقيـة  »إن  معاليـه:  وقـال 
االقتصـادي العاملـي، تؤكـد الـدور الريـادي لإلمـارات يف 
تطوير رأس املال البشـري وتصدره على سـلم أولوياتها، 
وميثـل مشـروع تقليـص فجـوة مهـارات املسـتقبل إحـدى 
األدوات الرئيسية لتحويل التحديات إلى فرص، وجتهيز 
جيـل املسـتقبل بأعلـى املسـتويات العلميـة واالحترافيـة، 
مـن خـالل ترسـيخ مبـدأ التعلـم مـدى احليـاة، وحتقيـق 

مسـتهدفات مئويـة اإلمـارات 2071«.

تقليـص فجـوة  وحـول جهـود اإلمـارات يف مجـال 
املهارات، أشـار بالهول إلى أن اإلمارات تركز على 
تطويـر محـرك اقتصـادي جديـد يخـدم تطلعاتهـا 
الوطنـي،  الـكادر  وتنميـة  املهـارات  تعزيـز  يف 
باالسـتفادة مـن التجـارب السـابقة والعمـل عليهـا 

املسـتقبل«. مسـار  لتحديـد 
اإلمـارات  دولـة  يف  أطلقنـا  لقـد  معاليـه:  وأوضـح 
اسـتراتيجية اإلمـارات للمهـارات املتقدمـة بتوجيهات 
آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو  صاحـب  مـن 
الـوزراء  رئيـس مجلـس  الدولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم 
التكنولوجيـا  توظيـف  »رعـاه اهلل«، يف  دبـي  حاكـم 
املتقدمـة لتحويـل التحديـات املسـتقبلية إلـى فـرص 
وإجنـازات، وهـي نهـج عمل ترتكـز عليها آليات عملنا 
املهـارات  اسـتباقية حتـّدد  رؤيـة  ووضـع  املسـتقبلية، 

عليهـا«. املسـتمر  والتطويـر  املسـتقبلية 

المهارات المستقبلية
التعريـف  املتقدمـة  املهـارات  اسـتراتيجية  وتتضمـن 
باملهارات املسـتقبلية املتوقعة من رأس املال البشـري 
يف الدولـة، وقيـاس هـذه املهـارات، وحتديـد الفئـات 
ووضـع  احليـاة،  مـدى  مهاراتهـا  لتطويـر  املسـتهدفة 
السياسـات والبرامـج التـي تلهـم املجتمـع، مبا يضمن 

وجـود محـرك اقتصـادي مسـتمر يف اإلمـارات.
كما تسـتند االسـتراتيجية إلى دراسـات مكّثفة ترتكز 
علـى أهـم مالمـح الشـراكة االسـتراتيجية حول تنمية 
وتطويـر رأس املـال البشـري، وتوجيـه الـكادر الوطني 
نحـو املهـارات املسـتقبلية، ليتمكـن مـن التكّيـف مـع 
تتضمـن  فيمـا  العمـل،  سـوق  املتوقعـة يف  املتغيـرات 
املسـتقبلية  باملهـارات  التعريـف  الشـراكة  اتفاقيـة 
املتوقعـة مـن رأس املـال البشـري يف الدولـة، وقيـاس 
هـذه املهـارات، وحتديـد الفئـات املسـتهدفة وامتـالك 
مـع  التكّيـف  مـن  التـي متّكنهـم  املسـتقبلية  املهـارات 
املتغيـرات يف سـوق العمـل، مبـا فيهـا تبنـي التقنيـات 
الـذكاء  أنظمـة  باسـتخدام  األمتتـة  يف  املتقدمـة 
االصطناعـي والروبوتـات وحتليل البيانات الضخمة.

كمـا تسـتند االسـتراتيجية إلـى دراسـات مكّثفـة ألطـر 
أهـم  رصـد  بهـدف  النمـاذج،  وأفضـل  العامليـة  العمـل 
املهـارات التـي مـن شـأنها إثـراء بيئـة العمـل الوطنيـة، 

مـن  الدولـة  يف  للعاملـني  املهنيـة  الكفـاءة  وتعزيـز 
مواطنـني ومقيمـني، علـى امتـداد املراحـل العمرية منذ 
إلـى أصحـاب  التخـرج، إضافـة  الدراسـة وحتـى  بـدء 
اخلبـرة، وتوجيههـم نحـو امتـالك املهـارات املسـتقبلية 
سـوق  يف  املتغيـرات  مـع  التكّيـف  مـن  متكنهـم  التـي 
العمـل، مبـا فيهـا تبنـي التقنيـات املتقدمـة يف األمتتـة.

مالمح التعاون
وترتكـز أهـم مالمـح الشـراكة االسـتراتيجية حـول 
تنميـة وتطويـر رأس املـال البشـري، وتوجيـه الـكادر 
مـن  ليتمكـن  املسـتقبلية،  املهـارات  نحـو  الوطنـي 
العمـل،  سـوق  يف  املتوقعـة  املتغيـرات  مـع  التكّيـف 
فيمـا تتضمـن اتفاقيـة الشـراكة التعريـف باملهـارات 
يف  البشـري  املـال  رأس  مـن  املتوقعـة  املسـتقبلية 
الفئـات  وحتديـد  املهـارات،  هـذه  وقيـاس  الدولـة، 
التـي  املسـتقبلية  املهـارات  وامتـالك  املسـتهدفة 
متّكنهـم مـن التكّيـف مـع املتغيـرات يف سـوق العمـل، 
األمتتـة  يف  املتقدمـة  التقنيـات  تبنـي  فيهـا  مبـا 
باسـتخدام أنظمـة الـذكاء االصطناعـي والروبوتـات 

الضخمـة.  البيانـات  وحتليـل 

مشاركة

منتـدى  أعمـال  فـي  اإلمـارات   مشـاركة  خـالل  االتفاقيـة  توقيـع  تـم 

االقتصـاد العالمـي المنعقـد في يوليـو الماضي بمدينـة داليان بالصين، 

عـدة  موضوعـات  لمناقشـة  والهـادف  دولـة،   100 مـن  أكثـر  بحضـور 

أهمهـا دور الحكومـات فـي مواكبـة التكنولوجيـات الجديـدة والثـورة 

الصناعيـة الرابعـة، حيـث ينعقـد المنتـدى تحـت عنـوان »القيـادة فـي 

.»IR4 عصـر الثـورة الصناعيـة الرابعـة 

أحمد بالهول: 

اإلمارات تعّزز مكانتها 

لتصبح مركزًا ومحركًا 

اقتصاديًا عالميًا

دراسات مكّثفة 

ألطر العمل العالمية 

وأفضل النماذج 

المناسبة لإلمارات

 تنمية وتطوير رأس 

المال البشري أهم 

مالمح الشراكة 

االستراتيجية 

آليات للتعامل 

مع المتغيرات 

في سوق العمل 

نتيجة التحّوالت 

التكنولوجية
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بيانات المسار تتصل 

بنظام فحص الساحة 

الذكية والتدريب 

المركزي

تجارب ملهمة

ضمن نظام متكامل ألتمتة عمليات الفحص

مسار ذكي لفحص السائقين في دبي
دبي: اإلمارات غداً

المركبـات  سـائقي  لفحـص  الذكـي  المسـار  لنظـام  التجريبيـة  المرحلـة  دبـي  فـي  والمواصـالت  الطـرق  هيئـة  أطلقـت 

المتقّدميـن للحصـول علـى رخصـة قيـادة فـي دبي، وذلـك من خـالل أّول فحوص تجريبيـة ناجحة أجريت فـي مراكز فحص 

السـائقين التابعـة للهيئـة.

التنفيـذي  املديـر  علـي،  آل  يوسـف  عبداللــه  قـال  و 
واملواصـالت:  الطـرق  هيئـة  يف  الترخيـص  ملؤسسـة 
عمليـات  أمتتـة  مـن  جـزءاً  يعتبـر  النظـام  »هـذا 
الفحـص وذلـك مـن خـالل الربـط املتكامـل ملجموعـة 
االتصـاالت  »تقنيـات  مثـل  الذكيـة  احللـول  مـن 

استشـعار  أجهـزة  ذكيـة،  تصويـر  آالت  املعلوماتيـة، 
دقيقة، وغيرها من التقنيات الذكية فائقة التطّور«، 
التقنيـات  يسـتخدم  النظـام  هـذا  أن  إلـى  باإلضافـة 
للثـورة الصناعيـة الرابعـة، ألّول مـرة علـى  الرقميـة 
ذكيـة  استشـعار  أجهـزة  وتتمثـل يف  العالـم،  مسـتوى 
ونظـم مواقـع جغرافيـة تفاضليـة وأجهـزة استشـعار 
أخـرى يتـم اسـتخدامها يف املركبـات ذاتيـة القيـادة.

حوكمة
وأوضـح آل علـي: »أن وجـود التقنيـات فائقـة التطّور 
يف نظـام الفحـص الذكـي مثـل التعـرف إلـى الوجـه 
كذلـك،  للفاحصـني  وإمنـا  فقـط  للمتعاملـني  ليـس 
األمـر الـذي سيسـهم بشـكل فعـال يف تعزيـز احلوكمة 
والتأّكـد بنسـبة 100% مـن هويـة الفاحـص وهويـة 
املتعامل لالرتقاء مبسـتوى الشـفافية يف تقدمي نتائج 
الفحص ومتكني إدارة ترخيص السـائقني من متابعة 

ومت  الفحـص.  عمليـات  جلـودة  املسـتمر  التحسـني 
جتهيـز 250 مركبـة خفيفـة وثقيلـة وحافلـة خفيفـة 
وثقيلـة بتقنيـات هـذا النظـام، الـذي يتوافق كذلك مع 

تقنيـات اجليـل اخلامـس لشـبكة اإلنترنـت.

بيانات
وأضـاف آل علـي: »يتمّيـز نظـام املسـار الذكي كذلك 
بقدرتـه علـى اسـتخدام البيانـات اخلاصة به مع عدة 
أنظمـة أخـرى مثـل: نظـام فحـص السـاحة الذكيـة، 
ونظـام التدريـب املركـزي وخلـق نـوع مـن التعامـل مـع 
هـذه األنظمـة وإرسـال البيانـات إلـى محـرك يعتمـد 
علـى تقنيـة الـذكاء االصطناعي للمسـاهمة يف حتليل 
مـن  للتمكـن  الفحـص  أثنـاء  املتعاملـني  سـلوكيات 
إعـداد برامـج خاصـة بإعـادة تدريـب مناسـبة ودقيقة 
للمتعاملـني، الذيـن أخفقـوا يف احلصـول علـى رخص 
القيـادة، واختيـار مسـارات الفحـص األفضـل، الـذي 
مـن شـأنه أن يسـهم يف إحـداث نقلـة نوعيـة يف جـودة 

عمليـات فحـص السـائقني«.

أهداف
وأشـار إلـى أن مـن أهـداف النظـام اجلديـد تطويـر 
مـع  وربطـه  الطريـق  فحـص  لعمليـة  ذكـي  تطبيـق 
يف  للمسـاهمة  املعلوماتيـة  االتصـاالت  منظومـة 
السـالمة  وتعزيـز  التشـغيلية،  الكفـاءة  حتسـني 

7 استراتيجيات
قـال عبداللــه آل علـي المديـر التنفيذي لمؤسسـة الترخيـص في هيئة 

الطـرق والمواصـالت فـي دبـي: »إن نظـام المسـار الذكـي يتـواءم مـع 

7 مـن اسـتراتيجيات الدولـة عمومـًا وفـي دبـي علـى وجـه الخصـوص«.

حتسـني  فـرص  بيانـات  توفيـر  خـالل  مـن  املروريـة 
مهـارات القيـادة للمتعاملـني مـن النظام السـتخدامها 
يف عمليـات إعـادة التدريـب وتوفيـر منصـة للمتابعـة 
املباشـرة لعمليـات الفحـص والتدخـل يف حالـة وجـود 

الفحـص. عمليـة  أثنـاء  محتملـة  مخاطـر 

تسجيالت مرئية
تعزيـز  اجلديـد  النظـام  إطـالق  أهـداف  بـني  مـن 
الشـفافية وحتسـني دقـة البيانـات املقدمـة للمتعاملـني 
علـى  تعتمـد  مرئيـة  تسـجيالت  إنشـاء  خـالل  مـن 
لعمليـات  األبعـاد  البانورامـي ثالثـي  التصويـر  تقنيـات 
الفحـص واسـتخدامها يف التغذيـة الراجعـة للمتعاملـني 
التظلمـات والشـكاوى. وتتلّخـص أهـداف  ويف حـاالت 
نظـام املسـار الذكـي يف حتسـني خدمـة فحـص الطريـق 
للحصـول علـى رخصـة القيـادة مـن خـالل أمتتـة قـراءة 
وحتليـل مهـارات قيـادة املتعاملني، وتطوير منظومة تَُعد 
األولـى مـن نوعهـا علـى مسـتوى العالـم من خـالل أمتتة 
فحـص الطريـق العملـي للحصـول على رخصـة القيادة.

النظام يتواءم مع 7 

استراتيجيات للدولة 

عمومًا وفي دبي 

خصوصًا

األولى من نوعها 

عالميًا بمجال أتمتة 

فحص الطريق 

العملي
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ريادة وابتكار

فلقد أصبحت الصني بواسـطة هذه التقنية اجلديدة 
قائـدة عامليـاً يف مجـال تكنولوجيـا املعلومـات، وهـي 
علـى اسـتعداد لتزويـد العديـد مـن البلـدان بـ«حزمـة 
مـن  بـدءاً   ،”5Gاخلامـس اجليـل  هـذا  مـن  كاملـة 
إلـى األدوات  الرقائـق واملـودم واحملطـات األساسـية 

التـي سـتتلقى اإلشـارة.
وفـوق هـذا، فـإن الصـني ستشـارك الواليـات املتحـدة 
أمريـكا  داخـل  اخلامـس  اجليـل  تشـغيل  يف  أيضـاً 
نفسـها، لكـن حتـى اآلن ال ميكـن لألمريـكان تقـدمي 
مثـل هـذه اخلدمـة للمؤسسـات “كحزمـة كاملـة« أو 
حتـى التـزّود بهـا، الصـني فقـط هـي التـي تسـتطيع 

الراهـن.  الوقـت  ذلـك يف 
واشـنطن تـدرك أنـه يف هـذه احلالـة، سـتكون الصـني 
حيـث  األمـام،  إلـى  كبيـرة  بخطـوة  حتمـاً  سـباقة 
سـتزّود أوروبـا باجليـل اخلامـس هـذا، بينمـا اعتـادت 
الواليـات املتحـدة منـذ فتـرة طويلـة علـى إمـالء إرادتها 
التكنولوجية على أوروبا. وأصبحت من اآلن فصاعداً، 
السـيطرة الرقميـة األمريكيـة يف أوروبا حتت التهديد.

بخدمـات  التـزّود  حظـر  نحـو  أمريـكا  تتجـه  ولذلـك 
الشـركات الصينيـة وخاصـة هـواوي، بحجـة احلفـاظ 

الشارقة: اإلمارات غدًا

شـهدنا فـي اآلونـة األخيـرة تصاعـد التوتر والشـد والجـذب عبر وسـائل اإلعالم بين 

الواليـات المتحـدة األميركيـة والصيـن، حـول غـزو شـركة هـواوي للهواتـف المحمولـة 

ألسـواقها وأسـواق العالـم عـن طريـق طـرح تقنيـة 5G المدهشـة.

علـى أمنهـا اإللكترونـي املعلوماتـي، ملـا متتلكـه تقنيـة 
الــ5G مـن قـدرات خارقـة ومخترقـة.

5G ما هي تقنية
تقنية شبكة اجليل اخلامس 

  )The 5th Generation Cellular Networks (
تقنيـة  أحـدث   ،5G باختصـار  العامـة  لـدى  وتعـرف 
اتصـال علـى الهواتـف احملمولـة الذكيـة وهـي أسـرع 
متيزهـا  بجانـب   ،4G سـابقتها  مـن  املـرات  مبئـات 
تبلـغ  والتـى  املوبايـل  علـى  اإلنترنـت  أداء  يف سـرعة 
ومشـاهدة  سـريعاً  التطبيقـات  وحتميـل    10MB

تقطيـع. دون  مـن  الفيديوهـات 
األمر سـيكون مدهشـاً يف تقنية 5G  بسـبب السـرعة 
التـي توفرهـا والتـي تصـل G1 وهـي بالتالـي تعـادل 
100 ضعف قدرة تقنية 4G، لذلك سنالحظ سرعة 

حتميـل امللفـات الكبيـرة ومشـاهدة الفيديوهـات على 
الهاتـف بتقنيـة Full HD علـى »اليوتيـوب« من دون 

توقف.
ناحيـة  مـن  املتطلبـات  مـن  الكثيـر  توفيـر  سـيتم 
الهواتـف  يف  املعالـج  شـريحة  خصوصـاً  الهاردويـر 

الذكيـة وأيضـاً تطويـر سـعة البطاريـة، ألن اجلميـع 
 4G الـذي تسـتهلكه الهائـل مـن الطاقـة  الكـم  يعلـم 

5G؟. وهـي  مـرة   100 مضاعفـة  بتقنيـة  فكيـف 

اإلمارات منصة عالمية
  5Gيف ظـل رفـض الواليـات املتحـدة اسـتقبال تقنيـة
ودعوتهـا حللفائهـا األوروبيـني للتأسـي بهـا، فـإن مـن 
املرجـح أن متيـل الشـركات الصينيـة خاصـة هـواوي 
سـوق  إلـى  األخـرى  التكنولوجيـا  شـركات  وبعـض 
اإلمـارات كبديـل مفضـل لالنطـالق يف طـرح خدمات 

هـذه التقنيـة األحـدث حـول العالـم.
العـدة  أعـدت  قـد  االختصـاص  فـإن جهـات  ولهـذا؛ 
السـتقبال هـذه احلـدث االقتصـادي الكبيـر بالتزامن 
مـع انطـالق “اكسـبو دبي” العالـم املقبل لتكون منصة 

االنطالقـة العامليـة البديلـة عـن الـدول الكبـرى.

TRA  مبادرة
املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  رؤيـة  مـع  متاشـياً 
2021، جنحت هيئة تنظيم االتصاالت يف الدولة يف 

أن تكـون احملـرك الرئيسـي إلطـالق اجليـل اخلامـس 
مـن اخلدمـة التجاريـة املتنقلـة يف البـالد.

وقـد أنشـأت الهيئـة منـذ وقـت مبكـر جلنـة توجيهيـة 
والقيـادي.  الرقابـي  للـدور  العـام  املديـر  يرأسـها 
جميـع  ذلـك  يف  مبـا  جلـان،  ثـالث  الهيئـة  وأنشـأت 
أصحـاب املصلحـة )املشـغلون واملصنعـون واألوسـاط 
األكادمييـة واملسـتخدمون( مـن أجـل تضافر اجلهود.

العمـل مـع  الهيئـة يف  املبـادرة مـن قبـل  وتتمثـل هـذه 
العربيـة  اإلمـارات  جلعـل  االسـتراتيجيني  الشـركاء 

 5Gاملتحدة دولة رائدة يف نشـر تقنية اجليل اخلامس

جهود إريكسون
و»اتصـاالت«  »إريكسـون«  شـركتا  أعلنـت  وقـد 
البـث  لنشـر شـبكة  تعزيـز شـراكتهما االسـتراتيجية 
اإلمـارات.  يف  اخلامـس  اجليـل  لتقنيـة  الراديـوي 
يف  الشـبكة  بتشـغيل  البـدء  علـى  التعـاون  وينـّص 
الربـع األّول مـن العـام اجلـاري 2019، مـا سـيمكن 
شـبكة  توسـيع  يف  قدمـاً  املضـي  مـن  »اتصـاالت« 
اجليـل اخلامـس التجاريـة يف اإلمـارات لتكون الدولة 
مـن الـرّواد العامليـني يف مجـال نشـر واعتمـاد شـبكة 

اخلامـس. اجليـل 
ويأتـي هـذا التعـاون يف إطـار الشـراكة االسـتراتيجية 
تقنيـة  متكـني  علـى  للعمـل  الشـركتني  بـني  املميـزة 
الفـرص  استكشـاف  علـى  عـالوًة  اخلامـس،  اجليـل 

 “إكسبو دبي” أّول 

جهة في الشرق 

األوسط تحصل على 

خدمات التقنية 

الجديدة

هيئة تنظيم 

االتصاالت أنشأت 

لجنة توجيهية 

يرأسها المدير 

العام للدور الرقابي 

والقيادي

سرعة االنترنت 

تصل G1 بما يعادل 

100 ضعف قدرة 

4G تقنية جيل
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املتطـّورة. التقنيـة  هـذه  توفرهـا  التـي  واإلمكانـات 
وتتمكـن »اتصـاالت« بفضـل تقنيـات شـبكة اجليـل 
تزويـد  مـن  »إريكسـون«  تطّورهـا  التـي  اخلامـس 
وحلـول  معـّززة  عريـض  نطـاق  بخدمـات  عمالئهـا 

متقدمـة. السـلكي  اتصـال 
حـاالت  مـن  العديـد  علـى  الشـراكة  وتنطـوي 
حيـث  اخلامـس،  اجليـل  لتقنيـة  األولـى  االسـتخدام 
توفـر للمشـتركني جتـارب اسـتخدام سلسـة ومتطـّورة 
توفيـر  ذلـك  يف  مبـا  عاليـة،  إنتاجيـة  معـدالت  مـع 
جتـارب ترفيهيـة غامـرة باسـتخدام تطبيقـات الواقـع 
ز أو الواقـع االفتراضـي مثـل مشـاهدة مقاطـع  املعـزّ
فيديـو بدقـة 4K  بزاويـة رؤيـة اسـتثنائية تبلـغ 360 

االفتراضـي. الواقـع  نظـارات  باسـتخدام  درجـة 
مـن  االسـتمتاع  »اتصـاالت«  عمـالء  بإمـكان  وبـات 
خـالل الهاتـف الذكـي ZTE Axon 10 Pro الداعـم 
لهـذه الشـبكة، بسـرعة فائقـة تصـل إلـى 1 جيجابـت 
يف الثانيـة، وبزمـن اسـتجابة أسـرع يصـل إلـى 1 ملّـي 
ثانية. وسـيُعلن عن الهواتف الذكية األخرى الداعمة 

احلالـي. العـام  خـالل  اخلامـس  اجليـل   لشـبكة 
وسـيكون بإمـكان جميـع عمـالء »اتصـاالت« سـواءٌ 
املشـتركون  أو  املدفوعـة مسـبقاً  مشـتركو اخلطـوط 
بنظام الفاتورة الشهرية، أو مشتركو باقات األعمال، 
والتمتـع  اخلامـس  اجليـل  شـبكة  إلـى  الوصـول 
احلاليـة. البيانـات  باقـات  باسـتخدام   مبميزاتهـا، 

كمـا سـتوفر شـبكة اجليـل اخلامـس املتقدمـة، قائمـة 
واخلدمـات  واحللـول  اإلمكانـات  مـن  لهـا  حصـر  ال 
واالفتراضـي،  املعـّزز  الواقـع  تقنيـات  مثـل  املبتكـرة، 
القيـادة،  ذاتيـة  واملركبـات  اآللـي،  والتشـغيل 
األبعـاد،  ثالثيـة  والطباعـة  املتقدمـة،  والروبوتـات 

لالرتـداء. القابلـة  والتكنولوجيـا 
 وأعلنت شركة »دو» عن تعاونها مع »زد تي إي«، 
لتوفيـر االتصـال بشـبكة تقنيـة اجليـل اخلامـس عبـر 
والـذي طرحتـه    Axon Pro 10 الهاتـف احملمـول 
مؤخراً يف األسـواق، وبذلك يكون مشـغال االتصاالت 
يف الدولـة قـد وّفـرا تقنيـة اجليـل اخلامـس للجمهـور 

قبـل أي شـركة أخـرى يف املنطقـة.

»إكسبو دبي« تعتمد التقنية
سـيكون »إكسـبو 2020« دبـي أّول جهـة يف منطقـة 
حتصـل  آسـيا  وجنـوب  وأفريقيـا  األوسـط  الشـرق 
علـى خدمـات اجليـل اخلامـس لشـبكات االتصـاالت؛ 
 بفضـل الشـراكة مـع مؤسسـة اإلمـارات لالتصـاالت.

املعـدات  بتركيـب  قامـت  إنهـا  الشـركة  وقـال 
  5G اخلامـس اجليـل  بشـبكات  اخلاصـة  األرضيـة 
تركيـب  بجانـب  دبـي«   2020 »إكسـبو  موقـع  يف 
املتحـرك  الهاتـف  بشـبكات  اخلاصـة  األجهـزة 
 2019 العـام  هـذا  مـن  الثانـي  النصـف  خـالل 
اخلامـس  اجليـل  شـبكات  تشـغيل  يتـم  أن  علـى 
.  2020 عـام  انطالق احلـدث  قبيـل  كامـل   بشـكل 

وستتشـكل بنيـة االتصـاالت التحتيـة األسـرع واألذكى 
واألكثر ترابطاً مع العالم يف موقع »إكسبو 2020«، 
مـن خـالل متديد شـبكات األليـاف الضوئية األرضية 
األحـدث يف العالـم واملخّصصـة لالتصـاالت األرضية 
و»اإلنترنـت«، بالتـوازي مـع تركيـب شـبكات الهاتـف 
اجليـل  وأجهـزة  شـبكات  إلـى  وصـوالً  املتحـرك، 

اخلامـس األكثـر تطـّوراً يف العالـم باملوقـع.

أصحاب الهمم

تعـزّز تقنيـة الجيـل الخامـس أسـلوب حيـاة المسـتخدمين مـن أصحـاب الهمم 

التـي  األخـرى  والميـزات  المنخفـض  االسـتجابة  اإلمـارات بفضـل وقـت  فـي 

فـي  مشـكالت  مـن  يعانـون  الذيـن  األشـخاص  سـيتمكن  حيـث  بهـا،  تتمتـع 

السـمع مـن تحويـل الرسـائل الصوتيـة إلـى نصـوص يمكنهـم قراءتهـا عبـر 

الذكيـة. النظـارات 

أولى الملفات تقديم 

الخدمات استباقيًا 

والمكافآت السلوكية 

واكتشاف المهارات 

والمشتريات

ريادة وابتكار

قفزت 16 مرتبة في شهر ودخلت قائمة أفضل 20 دولة باالقتصاد

ر المنطقة في سرعة االنترنت اإلمارات تتصدَّ

 "Ookla" وقـد أظهـرت بيانـات اختبـار السـرعة مـن
أن أداء الشـبكة يف اإلمـارات قـد سـّجل مسـتويات 
تصـّدرت  حيـث  العاملـي،  الصعيـد  علـى  متقدمـة 
دول املنطقـة بعـد أن قفـزت 16 مرتبـة يف الشـهر 
املاضـي، ووصـل معـّدل سـرعة التنزيـل علـى شـبكة 
 ”Ookla“ الثابـت حسـب مؤشـر  العريـض  النطـاق 
إلـى 88.35 ميجابـت يف الثانيـة. واحتلـت اإلمـارات 
 177 ضّمـت  عامليـة  قائمـة  ضمـن  الــ25  املرتبـة 
دولـة. وهـذا التقـدم أسـهم يف تعزيـز النـاجت احمللـي 
اإلجمالـي، حيـث تبـوأت اإلمـارات مكانـًة ريادية بني 
أفضـل 20 دولـة علـى مسـتوى العالـم علـى صعيـد 

املتقدمـة. االقتصـادات 

مقارنة البيانات
مبقارنـة  العاملـي   ”speedtest“ مؤشـر  ويقـوم 
بيانـات سـرعة اإلنترنـت شـهرياً مـن جميـع أنحـاء 
علـى  اعتمـاداً  بياناتـه  يسـتمد  والـذي  العالـم، 
أشـخاص  يجريهـا  التـي  االختبـارات  مـن  املاليـني 

شـهر. كل  التطبيـق  عبـر 
عبيـد  حمـد  سـعادة  قـال  اإلجنـاز  هـذا  وحـول 
املنصـوري مديـر عـام الهيئـة العامـة لتنظيـم قطاع 
االتصـاالت: "إن هـذا التقـدم يف قـدرات االتصـال 
الرؤيـة  لـوال  ليتحقـق  كان  مـا  التحتيـة  والبنـى 
والتـي  اإلمـارات،  يف  الرشـيدة  للقيـادة  الثاقبـة 
االتصـاالت  قطـاع  ومتكـني  دعـم  علـى  حرصـت 
القطاعـات  كافـة  إلثـراء  املعلومـات  وتكنولوجيـا 
االقتصاديـة واملجتمعيـة علـى حـٍد سـواء. وهـو مـا 
نتـج عنـه تربـع اإلمارات على عـرش املرتبة األولى 
الضوئيـة  األليـاف  شـبكة  نفـاذ  مـدى  يف  عامليـًا 
الثالثـة علـى  "FTTH"  للمـرة  املوصولـة للمنـازل 

أن  إال  يسـعني  ال  املناسـبة  هـذه  ويف  التوالـي. 
أتوجـه بالتقديـر والثنـاء علـى مـا تقـوم بـه شـركتا 
إلـى  وتـؤدي  أدت  جهـود  مـن  و"دو"  "اتصـاالت" 
تعزيـز ريـادة اإلمـارات عامليـاً يف قطـاع االتصاالت 
واملعلومـات، وزيـادة القـدرة التنافسـية للدولـة يف 
مؤشـر سـرعة اإلنتـرت، حيـث ضاعفنـا يف اآلونـة 
الثابـت  العريـض  النطـاق  سـرعات  مـن  األخيـرة 
مجانـاً ملشـتركي قطـاع األعمـال واألفراد، مما زاد 
مـن انتشـار خدمـات اإلنترنـت الثابـت، وأسـهم يف 

الدولـة. اإلنتاجيـة يف  تعزيـز 
املصدر: موقع الهيئة

أبوظبي: اإلمارات غدًا

 حققـت دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـز األول علـى مسـتوى المنطقـة فـي سـرعة اتصال النطـاق العريـض الثابت، 

وفقـًا ألحـدث بيانـات شـركة "Ookla" الرائـدة فـي مجـال تحليـل واختبار سـرعات اإلنترنت على مسـتوى العالـم. كما تبوأت 

اإلمـارات مكانـًة رياديـة بيـن أفضـل 20 دولـة علـى مسـتوى العالم على صعيـد االقتصـادات المتقدمة.

استدامة

نـوه حمـد المنصـوري إلى أهمية مثل هذه اإلنجازات في ضوء التوجهات 

الوطنيـة نحـو تطبيـق مفاهيـم الثـورة الصناعيـة الرابعـة وفـي المقدمـة 

منهـا الـذكاء االصطناعـي والمـدن الذكية وإنترنت األشـياء، بهدف ترسـيخ 

أسـس االسـتدامة االقتصادية وتحقيق السـعادة للمجتمع.

 حمد المنصوري: 

إنجاز ما كان ليتحقق 

لوال الرؤية الثاقبة 

للقيادة الرشيدة 
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ريادة وابتكار

تعاونًا بين “اإلمارات للفضاء” و”مصدر” و”الجامعة األمريكية برأس الخيمة ”

القمر “مزن سات” صنع في اإلمارات
أبوظبي ـ اإلمارات غدًا 

قامـت وكالـة اإلمـارات للفضـاء بالتعـاون مـع »معهـد مصـدر التابـع لجامعـة خليفـة للعلـوم والتكنولوجيا« 

و»الجامعـة األمريكيـة فـي رأس الخيمـة« بإطـالق مشـروع تطويـر وبنـاء القمـر االصطناعـي »مـزن سـات« 

لدراسـة الغـالف الجـوي لـألرض.

أهـداف  إطـار  يف  سـات«  »مـزن  مشـروع  يأتـي 
الوطنيـة  القـدرات  لتنميـة  االسـتراتيجية  الوكالـة 
أنشـطة  وتنظيـم  العلمـي  البحـث  أنشـطة  وتعزيـز 
القطـاع الفضائـي الوطنـي، حيـث سـيقوم الطلبـة يف 
اجلامعـة األمريكيـة يف رأس اخليمـة ومعهـد مصـدر 
التابـع جلامعـة خليفـة بتصميـم وبنـاء »مـزن سـات« 
املتعلقـة  البيانـات  وحتليـل  جمـع  يف  السـتخدامه 
احلـراري  االحتبـاس  غـازات  انبعاثـات  مبسـتويات 

الكربـون  أكسـيد  وثانـي  امليثـان  غـازي  وبالتحديـد 
املرافـق  مـن  مسـتفيدين  اإلمـارات،  دولـة  أجـواء  يف 
التابـع  املتطـّورة يف معهـد مصـدر  العلميـة  واملخابـر 

والتكنولوجيـا. للعلـوم  خليفـة  جلامعـة 
أواخـر  يف  االصطناعـي  القمـر  إطـالق  سـيجري 
العـام 2019 مـن قبـل »وكالـة استكشـاف الفضـاء 
الدوليـة  احملطـة  طريـق  عـن  إمـا  اليابانيـة« 
الفضائيـة ومـن ثـم إطالقه عبـر وحدة إطالق على 
مـن احملطـة أو كحمولـة إضافيـة ضمـن عمليـات 

ثالـث. لطـرف  إطـالق 
إلـى  وصولـه  عنـد  االصطناعـي  القمـر  وسـيقيس 
الكربـون  أكسـيد  وثانـي  امليثـان  غـازي  كميـة  مـداره 
وتوزعهمـا يف الغـالف اجلوي باسـتخدام جهاز علمي 
يعمل باألشـعة حتت احلمراء ذات املوجات القصيرة 
وبالتحديـد مـا بـني )1000-1650 نانـو متـر(، حيـث 
سـيقوم فريـق مـن طـالب مـن معهـد مصـدر برصـد 
ومعاجلـة وحتليـل البيانـات التـي يرسـلها إلـى محطـة 
أرضيـة تابعـة للمعهـد. وسـيقدم القمـر االصطناعـي 
أيضـاً بيانـات عـن ظاهـرة املـد األحمـر علـى سـواحل 
الدولـة، والتـي تؤثـر سـلبياً علـى البيئة املائيـة والثروة 
إلـى  املعلومـات  هـذه  متريـر  وبالتالـي  السـمكية، 
اجلهـات املختصـة التخـاذ اإلجـراءات الوقائيـة ذات 

الصلـة يف الوقـت املناسـب.

https//:www.space.gov.ae/
Page/20223/20121/MeznSat 

المشروع يهدف 

إلى دراسة الغالف 

الجوي لألرض

آفاق

االستشراف األدبي
هـل هنالـك استشـراف أدبـي؟ وهـل هنالـك أدبـاء مهـدوا فعـاًل الطريـق لتغييـر الواقـع مـن خـالل طـرح 

سـيناريوهات بديلـة تبناهـا التنفيذيـون وصنعـوا بهـا املسـتقبل؟
اإلجابة نعم.

يف البـدء البـد مـن القـول إن بعـض النـاس، عمومـاً، ميلكـون مـا نسـميه االسـتبصار، حيـث تكـون لديهـم 
قـدرة فطريـة علـى التنبـؤ مبـا قـد حتملـه السـنون املقبلـة مـن تغييـرات وحتديـات، ولذلـك فـإن هـؤالء 
األشـخاص هـم دائمـاً األكثـر قـدرة علـى التكيـف مـع ماهـو آت، إذ إنهـا ال تكـون مفاجئـة بالنسـبة إليهـم 

كغيرهـم مـن اآلنيـني واملاضويـني. 
عـن  حديـث  هـو  إمنـا  احتماالتـه  مـع  للتعامـل  التدخـل  ومحاولـة  باملسـتقبل  التنبـؤ  عـن  احلديـث  إن 
استشـراف املسـتقبل، ملـاذا؟ ألن تعريـف استشـراف املسـتقبل ميكـن تلخيصـه يف كونـه »عمليـة تبنـي 
نسـبة  وتقليـل  املسـتقبل،  التـي سـتحدث يف  التطـّورات  فهـم  العلميـة حملاولـة  واألسـاليب  املنهجيـات 
الغمـوض وعـدم اليقـني بغـرض االسـتعداد والتخطيـط لتلـك التطـّورات ملـدة تزيـد علـى عشـرين عامـاً.

ولكن ماذا عن االستشراف األدبي؟.
يُعـد أدب اخليـال العلمـي الـذي ذاع وانتشـر خـالل القـرن التاسـع عشـر فاحتـة حقيقيـة للجمـع بـني 
اخليـال/ احللـم مـن جهـة والقوانـني واحلقائـق العلميـة مـن جهة أخـرى، وبالتالي فإن التطلع للمسـتقبل 
وفرصـة املمكنـة قـد حتقـق يف حقـل أدب اخليـال العلمـي قبـل ظهور إسـهامات استشـراف املسـتقبل يف 

النصـف الثانـي مـن القـرن العشـرين )بريـادة مؤسسـة رانـد األمريكيـة(.
الرؤيـة  بـني  العلمـي، هـو أن االستشـراف يجمـع  بـني االستشـراف واخليـال  القاسـم املشـترك  ولعـلَّ 
واألدوات املنهجيـة التـي توفـر السـيناريوهات بصـورة علميـة، ومتهـد بعـد ذلـك للخطـط االسـتراتيجية 
وصـوالً إلـى تلـك الرؤيـة بعيـدة املـدى، بينمـا قصـص اخليـال العلمـي توفـر لنـا فقـط متعـة السـباحة 
اخلياليـة يف عوالـم غيـر واقعيـة ولكنهـا محتملـة اعتمـاداً علـى نظريـات علميـة، دون أن تتبعهـا خطـط 
اسـتراتيجية بالضـرورة. وبالتالـي فـإن عنصـر الواقعيـة )شـرط منـوذج سـمارت الذكـي( بجانـب الرغبة 

والسـعي التخطيطـي للوصـول إلـى ذلـك الواقـع املأمـول همـا مـن أهـم الفـروق بينهمـا.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك؛ فـإن االستشـرافيني وصّنـاع املسـتقبل، اسـتلهموا العديـد مـن قصـص اخليـال 
العلمي مما شـجعهم على حتويل تطلعات املبدعني غير الواقعية إلى مشـاريع استشـرافية جرى تبنيها 
وتنفيـذ فرضياتهـا )مثـل حـرب النجـوم مثـاًل( مـن خـالل خطط اسـتراتيجية حّولت احللـم واخليال إلى 

رؤيـة اسـتراتيجية وهـدف قابـل للتحقيـق وقد كان.
 وبنظـرة إلـى الـوراء نحـو تاريـخ أدب اخليـال العلمـي، نكتشـف أن قصة رحـالت غوليفر املنشـورة عـام 
العلمـي،  اخليـال  أدب  أعمـال  أوائـل  مـن  تُعد واحـدة  سـويفت  اإلنكليزي جوناثـان  للكاتـب   )1726(
الفرنسـي فولتير، وقصة صومنيوم التـي  للكاتـب والفيلسـوف  بجانـب قصة ميكروميجـاس )1752( 
أزميـوف وكارل  من إسـحاق  كل  واعتبـر   )1630 - 1620( عامـي  كيبلر بـني  كتبها يوهانـس 
سـاغان هذه القصـة كأول قصة خيـال علمـي، وهـي تصور رحلـة إلـى القمر وكيفيـة مشـاهدة حركة 
التـي  شـيلي،  اإلجنليزية مـاري  للكاتبـة  فرانكنشـتاين )1818(  وكذلك روايـة  هنـاك،  األرض مـن 

يعتبرهـا البعـض كأول عمـل يف اخليـال العلمـي.
ويف وقـت الحـق كتب إدغـار آالن بو قصـة عـن رحلـة إلـى القمـر، فظهـرت املزيـد مـن األمثلـة طـوال 
رؤى  إلـى  العلمـي  اخليـال  حتويـل  إلـى  الغـد   صنـاع  قـاد  ذلـك  وكل  عشـر  التاسـع  سـنوات القرن 

املسـتقبل. صنعـت  السـتراتيجيات 

 

د. محمد عبدالقادر سبيل
مدير التحرير
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ملف العدد

د  الدولة ترتاد آفاقه ودبي تشـيِّ
أكبر مـدن التقنية في الهند

اقتصاد المعرفة.. 
استخراج الذهب 
من باطن العقل

إعداد: د. محمد سبيل

األرض  عناصـر:  ظلـت  قريـب،  وقـت  وحتـى  سـميث  آدم  منـذ 

األساسـية  العوامـل  اإلدارة  التنظيـم/  المـال والحقـًا  ورأس  والعمالـة 

لعمليـة اإلنتـاج االقتصادي. ولكن حاليًا أصبحـت األصول المهمة في االقتصاد 

الجديد هي المعرفة الفنية واإلبداع والذكاء والمعلومات. وصار للذكاء المتجسـد 

فـي برامـج الكمبيوتـر والتكنولوجيـا عبـر نطـاق واسـع مـن المنتجات أهميـة تفوق 

أهميـة رأس المـال أو المـواد أو العمالـة. وتقـدر األمـم المتحـدة أن اقتصـادات المعرفـة تسـتأثر 

اآلن 7٪ مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي العالمـي وتنمـو بمعـدل 10٪ سـنويًا. وجديـر بالذكر أن 50٪ من نمـو اإلنتاجية 

فـي االتحـاد األوروبـي هـو نتيجـة مباشـرة السـتخدام وإنتـاج تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت.

كمصطلـح  املعرفـة،  اقتصـاد  فـإن  احلقيقـة  ويف 
وكمصـدر دخـل، علـى الرغـم مـن حداثتـه فهـو قـدمي 
قـدم البشـرية، وليـس منفصـاًل عـن سـيرورتها، فهـو 
نتـاج  كل جهـد ذهنـي مبـا يشـمل األدوات والصناعة. 
منـذ نصـف قـرن تقريبـاً  لكنـه أخـذ منحـى جديـداً 
مـن حيـث تعريفه خصوصاً مـع االنفجار التكنولوجي 
وخاصـة  احليـاة  نواحـي  مختلـف  صبـغ  الـذي 
االقتصاديـة منهـا وهـو مصطلـح ميثـل املوجـة الثالثـة 
الزراعيـة  املعرفـة  بعـد  االقتصاديـة  التحـّوالت  مـن 
واملعرفـة الصناعيـة لكنـه يف هذه املرة شـمل مجاالت 
متنّوعـة يف الفيزيـاء والطـب والهندسـة وتكنولوجيـا 
القـول  وميكـن  واالنترنـت.  واالتصـاالت  املعلومـات 
للعناصـر  القيـادي  العنصـر  اليـوم  باتـت  املعرفـة  إن 
الثـورة وحتقيـق  اإلنتاجيـة واملصـدر احليـوي إلنتـاج 

االجتماعيـة. والتنميـة  االقتصـادي  النمـو 

جذور المصطلح
ومجتمـع  املعرفـة  اقتصـاد  مصطلـح  اسـتخدم  وقـد 
  The Age  of Discontinuity كتـاب  املعرفـة يف 
لــلكاتب Peter F. Drucker. وكثيـراً مـا تسـتخدم 
للتأكيـد علـى جوانـب مختلفـة  مصطلحـات متعـّددة 
املعلومـات  مجتمـع  مثـاًل  منهـا  املعرفـة  القتصـاد 
االقتصـاد  وشـبكة  الرقمـي  واالقتصـاد  واالقتصـاد 

املعلومـات. وثـورة  املعرفـة  اقتصـاد  أو  اجلديـد 
إن اقتصـاد املعرفـة يف األسـاس يقصـد بـه أن تكـون 
االقتصـادي.  للنمـو  الرئيسـي  احملـرك  هـي  املعرفـة 
تكنولوجيـا  توافـر  تعتمـد علـى  املعرفـة  واقتصـادات 
املعلومـات واالتصـال واسـتخدام االبتـكار والرقمنـة. 
اإلنتـاج،  علـى  املبنـي  االقتصـاد  مـن  العكـس  وعلـى 
أقـل، وحيـث يكـون النمـو  حيـث تلعـب املعرفـة دوراً 
املـوارد  فـإن  التقليديـة،  اإلنتـاج  بعوامـل  مدفوعـاً 

المعاصـرة  والحيـاة  المعاصـرة،  الحيـاة  عصـب  االقتصـاد 

كالسـهم تنطلـق نحـو األمـام، أفقـًا تلـو أفـق، فـي تقـدم 

الممتـد،  اإلنسـانية  تاريـخ  فـي  مثيـل  لـه  ليـس  مذهـل، 

ُيعـرف  مـا  أو  المعلومـات،  تقنيـة  فتوحـات  بسـبب  وذلـك 

بالثـورة المعلوماتيـة التـي وفـرت كمـًا هائـاًل مـن المعـارف 

تحديـد  نحـو  كالبـرق  الطريـق  تختصـر  التـي  والمعلومـات 

األهـداف والوصـول إليهـا بيسـر وكفاءة عاليـة، أكثر من أي 

مضـى. وقـت 

  ولكـن الالفـت للنظر في اآلونـة األخيرة، هو أن المعلومات 

ثأثيرهـا  ضاعفـت  التـي   - التكنولوجيـة  الرافعـة  وبفضـل 

واسـتثمارها - تحولـت مـن مجـرد عامـل مسـاعد لإلنتاج إلى 

عامـل إنتـاج أساسـي وإلـى هـدف مركـزي، حيـث تحولـت 

ظهـور  ظـل  فـي  الجـدد،  للمسـتثمرين  سـمين  صيـد  إلـى 

التطبيقـات الذكيـة التـي زاوجـت بيـن اآللـة والمعلومة في 

تصـل  وتنظيميـة  إبداعيـة  قـدرات  لألجهـزة  جعلـت  بوتقـة 

إلـى نتائـج تتجـاوز قدرة اإلنسـان على الدقـة والكفاءة في 

اإلنتـاج المماثـل.

اإلمـارات كعادتهـا فـي عشـق الريـادة ومواكبـة كل جديـد 

مفيـد يأخذهـا نحـو هدفها االسـتراتيجي بأن تكـون من بين 

دول )صـدارة العالـم(، قـد اتخـذت مـن اقتصـاد المعلوماتيـة 

واالتصـاالت مسـارًا إضافيـًا يغـذي طموحهـا لتنويـع مصـادر 

دخلهـا الوطنـي.

وفـي هـذا الملف نرصد جوانب اقتصاد المعرفة: المفهوم 

واألهميـة واألدوات والتجـارب العملية التي جسـدته بنجاح، 

مـع الوقـوف علـى التجربـة اإلماراتيـة المميـزة فـي هـذا 

المجـال الحيـوي المتنامـي بال حدود، فإلى محـاور الملف...

 اإلمارات األكثر 

جاهزية بين الدول 

العربية لتطوير 
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ملف العدد

رأس  أو  العاليـة،  املهـارات  وذات  املؤهلـة  البشـرية 
املـال البشـري، هـي أكثـر األصـول قيمـة يف االقتصاد 
اجلديـد، املبنـي علـى املعرفـة. ويف االقتصـاد املبنـي 
للصناعـات  النسـبية  املسـاهمة  ترتفـع  املعرفـة  علـى 
املبنيـة علـى املعرفـة أو متكينهـا، وتتمثـل يف الغالـب 
يف الصناعـات ذات التكنولوجيـا املتوسـطة والرفيعة، 

املاليـة وخدمـات األعمـال. مثـل اخلدمـات 

خصائص اقتصاد المعرفة
االقتصـاد املبنـي علـى املعرفـة واالقتصاد القائم على 

املعرفـة لديـه عدد مـن اخلصائص منها :
*االبتـكار وهـو نظـام فعـال من الروابـط التجارية مع 
املؤسسـات األكادمييـة وغيرهـا مـن املنظمـات التـي 
تسـتطيع مواكبـة ثـورة املعرفـة املتناميـة واسـتيعابها 

وتكييفهـا مـع االحتياجـات احملليـة.
*التعليـم أسـاس لإلنتاجيـة والتنافسـية االقتصاديـة، 
حيـث يتعـني علـى احلكومـات أن توفـر اليـد العاملـة 
املاهرة واإلبداعية أو رأس املال البشري القادر على 
وتنامـي  العمـل.  يف  احلديثـة  التكنولوجيـات  إدمـاج 
احلاجـة إلـى دمـج تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت 
فضـاًل عـن املهـارات اإلبداعيـة يف املناهـج التعليميـة 

وبرامـج التعلـم مـدى احليـاة.
املعلومـات  تكنولوجيـا  املبنيـة علـى  التحتيـة  *البنيـة 
واالتصاالت تسـهل نشـر وجتهيز املعلومات واملعارف 

وتكييفـه مـع االحتياجـات احملليـة.
يتكـرر  احلالـي  العاملـي  االقتصـاد  وصـف  وعنـد 
العوملـة  همـا:  أساسـيني  مصطلحـني  اسـتخدام 
تزايـد  يشـهد  العالـم  ظـل  لقـد  املعرفـة.  واقتصـاد 
عوملـة الشـؤون االقتصاديـة وذلـك بسـبب عدة عوامل 
مـن أهمهـا ثـورة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، 
وكذلك التخفيف من القيود التجارية على املسـتويني 
الوطنـي والدولـي. كمـا ظل العالم يشـهد بالتوازي مع 
ذلـك  ارتفاعـاً حـاداً يف الكثافـة املعرفيـة باألنشـطة 
املعلومـات  تكنولوجيـا  بثـورة  مدفوعـاً  االقتصاديـة 

التكنولوجـي. التقـدم  خطـى  وتسـارع  واالتصـاالت 
القوى الدافعة لإلنتاج يف ظل اقتصاد املعرفة:

التـي  الرئيسـية  الدافعـة  القـوى  مـن  عـدد  هنالـك 
تـؤدي إلـى تغييـر قواعـد التجـارة والقـدرة التنافسـية 

املعرفـة منهـا: الوطنيـة يف ظـل اقتصـاد 
واملنتجـات  األسـواق  أصبحـت  حيـث  العوملـة؛ 

عامليـة. أكثـر 
Knowledge Information  ثـورة املعلومـات
كثافـة  تشـكل  أصبحـت  املعرفـة   / املعلومـات 
بصـورة  اعتمـاده  زاد  حيـث  اإلنتـاج،  يف  عاليـة 
واضحـة علـى املعلومـات واملعـارف؛ فنحـو أكثـر 
مـن 70 يف املائـة مـن العمـال يف االقتصـادات 
 information معلومـات  عمـال  هـم  املتقدمـة 
workers؛ فالعديـد مـن عمـال املصانـع صـاروا 

يسـتخدمون رؤوسـهم أكثـر مـن أيديهـم.
بـني  والربـط  احلاسـوب  شـبكات  انتشـار 
قريـة  العالـم  جعـل  اإلنترنـت  مثـل  التطـّورات 

مضـى. وقـت  أي  مـن  أكثـر  واحـدة 
السـلع  تطويـر  إلـى  احلاجـة  ازدادت  لذلـك  ونتيجـة 
واخلدمـات بصفـة مسـتمرة، ويف كثيـر مـن احلـاالت 
الشـبكات  خـالل  مـن  وتشـترى  تبـاع  أصبحـت 
اإللكترونيـة. وهـو مـا يعظم ضـرورة اإلملام بتطبيقات 
تلبيـة  عليهـا  يتوقـف  حيـث  اجلديـدة،  التكنولوجيـا 
القـوى يف  الطلـب االقتصـادي. وقـد سـاهمت هـذه 
توسـع اإلنتـاج الدولـي بتحفيـز مـن العوامـل التاليـة 

األمـد: طويلـة 
البلـدان،  بـني  احلـدود  وتالشـى  السياسـات  حتريـر 
األمـر الـذي أفسـح املجـال أمـام كل أنـواع االسـتثمار 

األجنبـي املباشـر والترتيبـات الرأسـمالية املختلفـة.
التغيير التكنولوجي السـريع وانخفاض تكاليف النقل 
واالتصـاالت جعـل مـن األوفر اقتصاديـاً إجراء تكامل 
املنتجـات  ونقـل  جغرافيـاً  املتباعـدة  العمليـات  بـني 

واملكونـات عبـر أرجـاء العالـم بحثـاً عـن الكفـاءة.
املنافسـة املتزايـدة أجبـرت الشـركات علـى اكتشـاف 
طـرق جديـدة لزيـادة كفاءتهـا، مبـا يف ذلـك اسـتخدام 
أسـواق جديـدة وتغييـر أماكـن أنشـطة إنتاجيـة معينة 

لتقليـل التكاليـف .
الـدول العربيـة مؤخـراً  وقـد أظهـرت مجموعـة مـن 
اهتمامهـا الكبيـر باقتصـاد املعرفـة ومـن بينهـا الدول 
اخلليجيـة التـي أنشـأت مدناً تعليميـة ومراكز أبحاث 
ودراسـات، األمـر الـذي حقـق لها نوعـاً من الريادة يف 

هـذا االجتاه.

اإلمارات واقتصاد المعرفة:
اقتصـاد  نحـو  لالنتقـال  جهودهـا  اإلمـارات  تواصـل 
االبتـكار  تشـجيع  عبـر  املعرفـة،  علـى  قائـم  حديـث 
اإلطـار  وتعزيـز  التقنـي،  والتطويـر  العلمـي  والبحـث 
التنظيمـي للقطاعـات الرئيسـية، وتشـجيع القطاعـات 
بيئـة  مـن  يطـّور  مبـا  العاليـة  املضافـة  القيمـة  ذات 
لالسـتثمارات.  الدولـة  جاذبيـة  مـن  ويعـّزز  األعمـال 
كمـا تهـدف األجنـدة الوطنيـة إلـى أن تكـون اإلمـارات 
األعمـال،  ريـادة  مجـال  يف  العالـم  دول  أفضـل  مـن 
املواطنـني  إمكانـات  حيـث تواصـل دورهـا يف إطـالق 
ليقـودوا عجلـة التطويـر االقتصادي من خالل تشـجيع 
اخلـاص،  القطـاع  يف  واملتوسـطة  الصغيـرة  املشـاريع 
وغـرس ثقافـة ريـادة األعمـال يف اجلامعات واملدارس، 
واإلبـداع  الريـادة  بـروح  تتمتـع  أجيـال  لتخريـج 
واملسـؤولية والطمـوح، مبـا يعـّزز حصـول الدولـة علـى 
مراكز متقدمة يف مؤشـرات سـهولة ممارسـة األعمال 
والتنافسـية العامليـة واالبتـكار وريادة األعمال والتنمية 

والتطويـر. البحـث  علـى  والتركيـز 

األكثر جاهزية
املشـروع  رئيـس  احلشـاش  خالـد  املستشـار  ويـرى 
الوطنـي لتعيـني وقيـاس وتوطـني املعرفة اإلنتاجية يف 
دولـة الكويـت أن دولـة اإلمـارات ومبـا متلكـه مـن بنـى 

معرفيـة وتقنيـة عاليـة هـي األكثـر جاهزية بني الدول 
العربيـة لتطويـر اقتصـاد املعرفـة. وقال احلشـاش يف 
نشـر يف سـبتمبر  االقتصـادي«  »البيـان  مـع  حـوار 
القائمـة   2021 رؤيـة  لديهـا  اإلمـارات  إن  2014م 

علـى اقتصـاد املعرفـة وهـي تتجـه نحـو حتقيـق هـذه 
الرؤيـة بفضـل اجلهـود الكبيـرة التـي تبذلهـا لتدعيـم 
مقومـات هـذا االقتصـاد ومناخ االسـتقرار السياسـي 
واالقتصـادي الـذي تتمتـع بـه األمـر الـذي سـيعطيها 

ميـزة كبيـرة لتعظيـم مزايـا هـذا االقتصـاد.
وأشـار إلـى أن دولـة اإلمـارات هـي االكثـر تطـوراً يف 
بفضـل  واملتوسـطة  الصغيـرة  املشـروعات  صناعـة 
القطـاع  لهـذا  ومالئمـة  حاضنـة  لبيئـة  توفيرهـا 
ومنظومـة تشـريعية وتشـغيلية ومتويليـة واسـتثمارية 
متقدمـة وخاصـة يف دبـي التـي تتمتـع بحضـور عاملـي 
كبيـر، حيـث خطـت اإلمـارة خـالل السـنوات املاضيـة 
الصغيـرة  للمشـروعات  دقيـق  تعريـف  نحـو  بثبـات 
ألهميـة  النسـبي  الـوزن  علـى  يعتمـد  واملتوسـطة 
القطاعـات وأثرهـا يف صناعـة احلديـث االقتصـادي 

التعـاون. لباقـي دول مجلـس  وهـو اجتـاه متطـّور 
وأشـار احلشـاش إلى أن اقتصاد املعرفة بات ضرورة 
حتقيـق  عـن  الباحثـة  العربيـة  للـدول  خيـاراً  وليـس 
تنافسـيتها  تعزيـز  أرادت  مـا  إذا  والثـروة  االزدهـار 
إقليمياً وعاملياً خصوصاً أن املعرفة باتت اليوم سـلعة 
لهـا أسـواقها العامليـة وهي بنفـس الوقت مهنة وجتارة 

50٪ من نمو اإلنتاجية 

في االتحاد األوروبي 

نتيجة الستخدام 

وإنتاج تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت

عناصره تكنولوجيا 

المعلومات واالتصال 

وتوظيف االبتكار 

والرقمنة 
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تلعـب دوراً محوريـاً يف رفاهيـة الـدول وتطّورهـا حتـى 
الذهـب  سـواء  الذهـب  متلـك  التـي  للـدول  بالنسـبة 

األسـود وهـو النفـط أو الذهـب األصفـر.
ودعـا احلشـاش الـدول العربيـة إلـى توجيـه االهتمـام 
أكثـر بنوعيـة وجـودة التعليم يف املدارس وتوجيهه نحو 
التعليـم اإلبداعـي وليـس اإليداعي إلى جانب االبتكار 

واالسـتثمار يف املوارد البشـرية احمللية وتطويرها.

دبي تتجه بقوة نحوه
تعتبـر مدينـة دبـي لإلنترنـت، أكبـر مجمعـاً لشـركات 
منطقـة   يف  واالتصـاالت  املعلومـات  تكنولوجيـا 
يف  تأسسـت  أفريقيـا.  وشـمال  األوسـط  الشـرق 
حققت جناحـات  الوقـت  ذلـك  ومنـذ   ،2000 العـام 
كبيـرة يف تطويـر مفهـوم جديـد لبيئـة أعمـال مثاليـة 
لشـركات تكنولوجيـا املعلومـات إلـى جانـب دعـم رؤية 
املعرفـة.  علـى  قائـم  اقتصـاد  إيجـاد  دبـي يف  إمـارة 
ويف الوقـت احلالـي، تعمـل يف مدينـة دبـي لإلنترنـت 
مـن  عـدد  بينهـا  شـركة،  مـن   1400 مـن  أكثـر 
الشـركات متعـّددة اجلنسـيات املدرجـة علـى قائمـة 
فورتشـن500 مثـل “فيسـبوك”، و”جوجـل”، و”آي بـي 
إم” و”ماسـتركارد”، و”مايكروسـوفت”، و”لينكـدإن”. 
الدعـم ألصحـاب  دبـي لإلنترنـت  تقـدم مدينـة  كمـا 
حيـث  الناشـئة،  والشـركات  الرياديـة  املشـاريع 
تعزيـز  إلـى  الهادفـة  املبـادرات  مـن  سلسـلة  أطلقـت 
منـو الشـركات الصغيـرة واملتوسـطة يف املنطقـة مبـا 
يف ذلـك إطـالق مركـزin5  لإلبـداع واالبتـكار الـذي 

املشـاريع. هـذه  ملثـل  يشـكل حاضنـة 

آفاق االقتصاد الذكي
تبعـاً  الذكيـة  املـدن  نحـو  التحـّول  فكـرة  تنسـجم 
الذكيـة  املسـاكن  مفهـوم  علـى  احلاصـل  للتطـّور 
إلـى  وصـوالً  الذكيـة  واحلكومـة  الذكيـة  واملبانـي 
املـدن الذكيـة، ومـن ثـم الدخـول يف تطبيـق مفهـوم 
الذكيـة  الذكيـة والبيئـة  الذكـي واإلدارة  االقتصـاد 
والبنيـة الذكيـة واملعيشـة الذكيـة.. إلـخ، واملالحـظ 
أن مفهـوم املـدن الذكيـة يتطّور بشـكل متسـارع تبعا 
للتطـّور احلاصـل علـى األنظمـة الذكيـة واسـتخدام 
املعلومـات،  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  وسـائل 
واجلديـر ذكـره هنـا أن اقتصاديـات دول املنطقـة 
وطبيعـة وحجم املشـاريع التنمويـة اجلاري تنفيذها 
واملخطـط لهـا، تعتبـر بيئـة حاضنـة لتبنـي مفهـوم 
املـدن الذكيـة وتطبيقاتهـا بشـكل مباشـر، ذلـك أن 
دول املنطقـة تسـعى إلـى تطويـر أنظمـة اقتصاديـة 
معرفية، وتتبنى رؤية محّددة يف مجال تطوير وبناء 
املـدن اجلديـدة علـى أسـاس مسـتدام وبالتالـي فإن 
هنـاك املزيـد مـن املعطيـات واملؤشـرات التـي تدعم 
فكـرة التوسـع وجنـاح مفهوم املـدن الذكية لدى دول 
املنطقـة ودعـم مشـاريع التنميـة وتطويـر خدمـات 

جديـدة ذات قيمـة مضافـة بشـكل متواصـل.
محـاوالت  أن  القابضـة  املزايـا  تقريـر  والحـظ 
حتقيق مفهوم املدن الذكية يتسـع لدى دول ومدن 
املنطقـة، حيـث تسـعى الكثيـر مـن مـدن املنطقـة 
مدينـة  مقدمتهـا  ويف  ذكيـة،  مـدن  إلـى  للتحـّول 
دبـي والتـي تسـعى للتحـّول إلـى مدينـة ذكيـة تكفـل 
خـالل  مـن  املدينـة  وخدمـات  مرافـق  كافـة  إدارة 
منظومـة إلكترونيـة ذكيـة، وتوفير االتصال بشـبكة 
االنترنـت عالـي السـرعة يف كافـة املواقـع وتوفيـر 
مسـتوى  إلـى  االنتقـال  تسـتهدف  حيـة،  خدمـات 
جديـد جلميـع سـكانها وزوارهـا، وتهـدف اإلمـارة 
يف  التكنولوجيـا  تسـخير  إلـى  املشـروع  هـذا  مـن 
واقـع  وصنـع  ومسـتواها  احليـاة  نوعيـة  حتسـني 
جديـد يف اإلمـارة، فيمـا سـيقوم مشـروع التحـّول 
بتوفيـر معلومـات عن حالة الطقس وحركة السـير 
التعليـم  يف  ذكيـة  وخدمـات  والطـوارئ  والنقـل 
والصحـة وخدمـات ترفيهيـة وسـياحية وخدمـات 
اقتصاديـة وماليـة لرجـال األعمال، يف حني تشـهد 

اململكـة العربيـة السـعودية حـراكاً مـن نـوع خـاص 
العاصمـة  علـى  الذكيـة  املـدن  مفهـوم  لتطبيـق 
لتحسـني  التقنيـات  أحـدث  باسـتخدام  املقدسـة، 
اخلدمـات املقدمـة يف بيـت اهلل احلـرام وتسـهيل 

إقامـة وتنقـل ضيـوف املدينـة.
وقطـر  اإلمـارات  دولـة  أن  التقريـر  والحـظ 
االسـتثماري  التركيـز  علـى  تسـتحوذ  والسـعودية 
األكبـر يف تطبيـق مفهـوم املـدن الذكيـة علـى املـدن 
إلـى  البيانـات األوليـة  القائمـة واجلديـدة، وتشـير 
أن حجـم االسـتثمارات يف سـوق تكنولوجيـا املـدن 
الذكية، والصناعات ذات العالقة إلى ما يزيد على 
2 تريليـون دوالر يف العـام 2020 لـدى كافـة دول 
العالـم، فيمـا يتوقـع أن يتجـاوز حجـم االسـتثمارات 
القطريـة يف مجـال املـدن الذكيـة 20 مليـار ريـال، 
أن االسـتثمارات يف  املتخصصـة  التقاريـر  وتشـير 
البنيـة التحتيـة للمـدن الذكية لدى كل من اإلمارات 
والسـعودية وقطـر سـتتجاوز 63 مليـار دوالر حتـى 
توشـيبا  شـركة  تتوقـع  اإلطـار  ويف   ،2018 العـام 
اليابانيـة أن سـوق حلـول املـدن والتجمعـات الذكيـة 
اخلضـراء يف العالـم سـيصل إلـى 16  مليـار دوالر 

حتـى العـام 2020م.
وتطرقـت إفـادات املزايـا إلـى التقريـر الصـادر عـن 
اريكسـون اخلـاص مبؤشـر املـدن الذكيـة يف منطقة 
الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا باالعتمـاد علـى 
28 معيـاراً تتعلـق برصـد اإليجابيـات التقنية ونظم 

نتائـج  اعتمـدت  فيمـا  مدينـة،  كل  يف  االتصـاالت 
املؤشـر علـى عاملـني األّول يختـص مبسـتوى نضوج 
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، والثاني يختص 
باملنافـع املتولـدة عـن االسـتثمار يف قطـاع التقنيـة 
ذات العالقـة باجلوانـب االجتماعيـة واالقتصاديـة 
املركـز األول  أبوظبـي يف  إمـارة  والبيئيـة، وجـاءت 
يف ترتيـب املـدن الذكيـة تبعـاً لهـذه املعاييـر وحلـت 
املركـز  والدوحـة يف  الثانـي  املركـز  دبـي يف  إمـارة 
علـى  يزيـد  مـا  فـإن  املؤشـر  لهـذا  وتبعـاً  الثالـث، 
مـدن  يف  سيسـكنون  املنطقـة  سـكان  مـن   %60

إيجابيـة  نتائـج  وهـذه   ،2030 العـام  بحلـول  ذكيـة 
كافـة  علـى  التطـّور  خطـط  تدعـم  أن  شـأنها  مـن 

االقتصاديـة. القطاعـات 

مؤتمر وتقرير المعرفة 
العربي السنوي في دبي

ثـروات ال  املعرفـة كمنجـم  بقيمـة  اإلمـارات  اهتمـام 
عليهـا،  واملراهنـة  اليهـا،  التحـول  وبأهميـة  ينضـب، 
حـد تنظيـم »مؤمتـر املعرفـة العربي« سـنوياً يف دبي 
برعايـة صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل 
مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل«،  وذلك حتت مظلة مؤسسـة 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، وذلـك يف مسـعى حثيـث 
للعـب دور محـوري يف تعزيـز مسـارات وُسـبل نشـر 
ونقـل وتوطـني املعرفـة يف الوطـن العربـي بغـرض بناء 

مجتمـع واقتصـاد قوامهمـا املعرفـة.

اقتصاد غير تقليدي 

يسهم بـ5% من 

الناتج المحلي 2021 

باإلمارات

رقمنة
تماشـيًا مـع الرؤيـة المسـتقبلية لحكومـة دبـي الذكيـة، لعبـت البنـوك 

دورًا رائـدًا فـي دعـم الخطـط التي ترنو لجعل دبي مدينـة ذكية بإضافة 

خدمـات مـن خـالل الهاتـف الذكـي لتسـريع عجلـة التعامـالت المصرفية 

أو ما يعرف بـ«البنك الذكي« وتسـتخدم التقنيات المبتكرة والواسـعة 

إلضفـاء تجربـة جديـدة كليـًا علـى شـتى التعامـالت المصرفيـة، ابتـداًء 

مـن فـروع بـال أوراق، وصـواًل إلـى إنجـاز العمليـات المصرفيـة والخدمـات 

وانعكاسـًا   . أسـرع  بوتيـرة  الذكـي  والهاتـف  اإلنترنـت  عبـر  الفوريـة 

لرؤيـة مدينـة دبـي الذكيـة، قامـت البنـوك بتجسـيد مفهـوم تخليـص 

المعامـالت المصرفيـة عبـر الهاتـف مـن منطلـق التزامهـا بإعـادة صياغة 

العمـل المصرفـي مـن خـالل تقديـم خدمات غيـر مسـبوقة للمتعاملين، 

والسـعي لشـق طريـق الريـادة فـي العمـل المصرفـي.

الدولة تمتلك البنى 

التقنية ورؤية 2021 

قائمة على اقتصاد 

المعرفة

جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبلأكتوبر  201٩العدد 4اإلمارات غدًا 3637



ملف العدد

الفكـر  ورّواد  القـرار  ُصنـاع  املؤمتـر،  يسـتقطب 
لتأسـس  العالـم  أنحـاء  كافـة  مـن  الـرأي  وأصحـاب 
املعنيـة  الدوليـة  التجمعـات  وأبـرز  أهـم  كأحـد 
عامليـة  وكمنصـة  املعرفـة  ونقـل  اخلبـرات  بتبـادل 
مثاليـة ملناقشـة سـبل ترسـيخ ثقافـة بنـاء مجتمعـات 
والتعـرف  املعرفـة  ركيزتهـا  مسـتدامة  واقتصـادات 

املعرفـة. توطـني  ممارسـات  أفضـل  علـى 
وقـد خّصصـت جائـزة سـنوية تُقـام ضمـن فعاليـات 
محمـد  الشـيخ  »جائـزة  باسـم  السـنوي،  املؤمتـر 
بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة« وتقـوم علـى تكـرمي 
مجـال  واضحـة يف  إسـهامات  لهـا  عامليـة  شـخصية 
رفـع  تشـجيع  إلـى  اجلائـزة  وتهـدف  املعرفـة.  نشـر 
درجـة الوعـي حـول أهميـة نشـر ونقل املعرفة كسـبيل 
للتنمية املسـتدامة ورخاء الشـعوب، وكذلك للتشـجيع 
علـى بـذل املزيـد مـن اجلهود واملبـادرات والبرامج يف 

مجـال نشـر ونقـل وتوطـني املعرفـة حـول العالـم.

مؤشر المعرفة
مـن  كجـزء  املعرفـة«  »مؤشـر  إطـالق  جـرى  كمـا 
مؤشـر  وهـو  السـنوي،  املعرفـة  مؤمتـر  فعاليـات 
بشـكل  العربـي  الوطـن  يف  املعرفـة  واقـع  سـيرصد 
سـنوي. ومـع مراعـاة خصوصيـات املنطقـة العربيـة، 
سيشتمل املؤشر على عدد من املؤشرات الفرعية يف 
املجـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة واملعرفيـة الدالـة 
علـى التقـدم نحو مجتمعـات واقتصادات املعرفة مثل 
ومراكـز  العليـا،  واملعاهـد  اجلامعـات  وفاعليـة  عـدد 
البحـث العلمـي، ومقـدار امليزانيـات التـي تخصصهـا 
بـراءات  عـدد  العلمـي،  البحـث  لتطويـر  احلكومـات 
القطـاع  انخـراط  مـدى  سـنوياً،  املسـجلة  االختـراع 
اخلـاص يف دعـم ومتويـل مراكز البحث العلمي، مدى 
وسـائل  كإحـدى  لالتصـاالت  التحتيـة  البنيـة  تطـّور 
والترجمـات  واملؤلفـات  الكتـب  عـدد  املعرفـة،  نشـر 
التـي يتـم إصدارهـا سـنوياً، جهـود التوثيـق  الورقـي 
أو اإللكترونـي، جهـود تطويـر احملتـوى  باللغـة األم. 
ليتـم بعـد ذلـك منح تصنيفـات خاصة عن مدى تطّور 

املعرفـة يف كل دولـة عربيـة.
ويعتبـر تقريـر املعرفـة العربـي مبـادرة مشـتركة بـني 
مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، وبرنامـج األمم 
الطرفـني  سـعي  إطـار  وذلـك يف  اإلمنائـي،  املتحـدة 
لدعـم اجلهـود الهادفـة إلـى حتقيـق مجتمـع واقتصاد 

املعرفـة يف العالـم العربـي.

تقييم عالمي
بحصـول  العاملـي  االقتصـادي  املنتـدى  تقريـر  أشـاد 
دولـة اإلمـارات علـى املركـز األول عامليـاً يف تغطيـة 
شـبكة الهاتـف املتحرك وأهميـة تكنولوجيا املعلومات 
تعزيـز  احلكومـة يف  للحكومـة. وجنـاح  واالتصـاالت 
املعلومـات  تكنولوجيـا  وتأثيـر  التكنولوجيـا،  هـذه 
واالتصـاالت علـى الوصول إلى اخلدمات األساسـية، 
املعلومـات  لتكنولوجيـا  احلكومـة  واسـتخدام 

احلكومـة.  وفعاليـة  واالتصـاالت 
اقتصاديـات  قـدرة  يقيـم  الـذي  التقريـر  وضـع  كمـا 
املعلومـات  تكنولوجيـا  مـن  االسـتفادة  علـى  الـدول 
والتطـور  النمـو  مبسـيرة  الدفـع  يف  واالتصـاالت 
والرفـاه االجتماعـي، دولـة اإلمارات يف املرتبة الثانية 

الشـبكية. اجلاهزيـة  مؤشـر  علـى  خليجيـاً 
ويعـد تطويـر تكنولوجيـا االتصـاالت واملعلومـات داعمـاً 
للنمـو االقتصـادي والتقـدم االجتماعـي، كمـا  رئيسـياً 
يعتبـر مـن أهـم الركائز لتحقيق رؤيـة اإلمارات 2021. 

5% مساهمة المعرفة

تتطلـع اإلمـارات ووفـق رؤيتهـا 2021 إلـى مسـاهمة 
اإلجمالـي  ناجتهـا  يف   %5 بنحـو  املعرفـة  اقتصـاد 

املقبلـة. السـنوات  خـالل 
وأشـارت دراسـة حديثـة صـادرة عـن مـدار لألبحـاث 
بـني  املعرفـة  اقتصـاد  مؤشـر  تصـدرت  الدولـة  أن 

العربيـة. الـدول 
ويأتـي التقريـر ليعـزز تقـدم اإلمـارات للمركز التاسـع 
عشـر عامليـاً يف تقريـر التنافسـية العاملـي )2013-
حافظـت  فقـد  عامليـاً،  اقتصـاداً   148 بـني   )2014

للعـام الثامـن علـى التوالـي، علـى وجودهـا يف مرحلـة 
واالبتـكار«  اإلبـداع  علـى  القائمـة  »االقتصـادات 
والتـي تعتبـر أكثـر مراحـل تطور االقتصـادات العاملية 

بنـاًء علـى منهجيـة املنتـدى االقتصـادي العاملـي.

إيرادات واحة دبي للسيليكون
بنحـو  إيـرادات  للسـيليكون«  دبـي  »واحـة  حققـت 
 ،2014 املاضـي  العـام  خـالل  درهـم  ماليـني   505

وبنمـو 20% عـن 2013، فيمـا منـت أرباحهـا بنسـبة 
.2014 خـالل   %43

إلـى  وصلـت  الواحـة  مبانـي  يف  اإلشـغال  نسـبة 
الصناعيـة  الوحـدات  إشـغال  نسـبة  وبلغـت   ،%98

اخلفيفـة 96%، وكذلـك ارتفـع عـدد املشـاريع التـي 
مت تسـليمها يف الواحـة خـالل العـام املاضـي إلـى 20 
مشـروعاً جديـداً، وبذلـك أضافـت الواحـة مـا يزيـد 
ألـف متـر مربـع مـن املسـاحات املكتبيـة   331 علـى 
والسـكنية بارتفـاع نسـبته 17% مقارنـة مـع 2013.
ارتفـع عـدد الشـركات التـي تتخـذ مـن »واحـة دبـي 
 2013 893 شـركة يف  لهـا مـن  للسـيليكون« مقـراً 
لتصـل إلـى 1151 شـركة خالل العـام املاضي، بزيادة 

قدرهـا 258 شـركة وبنسـبة ارتفـاع بلغـت %28.
دبـي  »واحـة  يف  العاملـة  الشـركات  مـن   %63

للسـيليكون« تختـص بصناعـة تكنولوجيـا املعلومـات، 

و37% يف قطاعـات اخلدمـات التجاريـة وقطاعـات 
دبـي  »واحـة  أن  إلـى  ويشـار  متنوعـة.  أخـرى 
للسـيليكون« ربحـت 204.3 مليـون درهـم يف 2013، 

.2012 مـع  مقارنـة   %23.5 بارتفـاع 

مبادرة دبي مدينة ذكية 
أعلن صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل 
مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيس مجلـس الوزراء 
حاكـم دبـي “رعـاه اهلل”، عـن مشـروع حتويـل دبي 
إدارة كل مرافـق  “مدينـة ذكيـة” مبـا يكفـل  إلـى 
ذكيـة  إلكترونيـة  أنظمـة  عبـر  املدينـة  وخدمـات 
السـرعة  عالـي  اإلنترنـت  وتوفيـر  ومترابطـة 
وتوزيـع  العامـة  األماكـن  يف  السـكان  جلميـع 
أجهـزة استشـعار يف كل مـكان لتوفيـر معلومـات 
وخدمـات حيـة تسـتهدف االنتقـال لنوعيـة حيـاة 
. وزوارهـا  دبـي  إمـارة  سـكان  جلميـع   جديـدة 

وقال سموه: “سيرسخ مشروع مدينة دبي الذكية 
طريقـة جديـدة يف إدارة املـدن، نتمنـى تعميمهـا 
الحقـًا عبـر كل مرافـق الدولـة، حيـث سـيرتبط 
شـبكات  عبـر  دائـم  بشـكل  املدينـة  مـع  السـكان 
السـرعة وسـترتبط اجلهـات مـع بعضهـا  عاليـة 
وبتكلفـة  وأسـرع  أفضـل  لتوفيـر خدمـات  بعضـاً 
أقل، نريد أن تصل خدماتنا لكل طفل وأم وشاب 

يتخذ المصطلح 

تعبيرات أخرى 

كمجتمع 

المعلومات 

واالقتصاد وشبكة 

االقتصاد الجديد 

واالقتصاد الرقمي

الموارد البشرية 

المؤهلة هي أكثر 

األصول قيمة في 

االقتصاد الجديد

70% من عمال 

االقتصادات 

المتقدمة 

عمال معلومات 

 information
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ملف العدد

ورجـل أعمـال وسـائح، لصنـع نوعيـة حياة جديدة 
للجميع فإدارة املدن اليوم حتتاج ألدوات جديدة، 
جديـد”. نـوع  مـن  وإبداعـات  مختلـف،   وفكـر 
وقـال سـموه: “تتطـّور رؤيتنـا مـع األيـام، وتتغيـر 
قواعـد التنميـة لتتكيـف مـع واقـع علمـي ودولـي 

تعلمنـا  الطويلـة  جتربتنـا  خـالل  ومـن  جديـد، 
أنـه ال يوجـد منـوذج دائـم واحـد يف التنميـة، بـل 
سـموه  وأكـد  يتوقـف”.  ال  وتطويـر  دائـم،  إبـداع 
تنفيـذ  يف  فـوراً  بالبـدء  تقضـي  التوجيهـات  أن 
متطـّورة  مرحلـة  يعتبـر  الـذي  اجلديـد  املشـروع 
الذكيـة”  “احلكومـة  ملشـروع  اسـتكماالً  تأتـي 
مشـروع  محـور  هـم  السـكان  سـيكون  حـني  يف 
بنيـة  توفيـر  عبـر  الذكيـة-  املدينـة   – احلالـي 
إدارة  أنظمـة  مـع  وربطهـم  لهـم  متطـورة  حتتيـة 
املدينـة عبـر شـبكات عاليـة السـرعة يف األماكـن 
العامـة وأليـاف بصريـة ستشـكل العمـود الفقـري 

اجلديـد. للمشـروع 

اإلمارات تشّيد أكبر مدن 
صناعة التقنية في الهند

وتقنيـة  الصناعـة  وزيـر  كـي  بـي  كونهاليكوتـي  قـال 
املعلومـات يف حكومـة كيـرال الهنديـة يف تصريحـات 
7/ابريـل  بتاريـخ  نشـر  االقتصـادي«  لـ»البيـان 
أكبـر  تبنـي  اإلماراتيـة  االسـتثمارات  إن  2015م 

الهنـد  يف  املعرفـة  علـى  القائمـة  الصناعيـة  املـدن 
واليـة  كوتشـي« يف  سـيتي  »سـمارت  عبـر مشـروع 
كيـرال ومتتلـك حكومـة واليـة كيـرال حصـة 16% يف 
التابعـة  لالسـتثمارات  تيكـوم  متتلـك  فيمـا  املشـروع 
ملجموعـة دبـي القابضـة حصـة 84%، حيـث إنـه مت 
االنتهـاء إلـى حـد كبيـر مـن عمليـات إنشـاء املرحلـة 
األولـى مـن املشـروع كمـا مت توقيـع اتفاقيـات جديـدة 
لتوسـعة املشـروع من خالل تطوير مسـاحات إضافية 

متتـد علـى أربعـة ماليـني قـدم مربعـة.
اإلمـارات  يف  التنميـة  منـوذج  كونهاليكوتـي  ووصـف 
قائـاًل:  العالـم  كل  يف  كبيـر  تقديـر  موضـع  بكونـه 
»إن هـذا النمـوذج املتميـز خلـق بسـبب رؤيـة القيـادة 
الرشـيدة لإلمـارات وبفضـل البنيـة التحتية املدهشـة 
التـي مت تطويرهـا يف الدولـة والتـي تشـكل منوذجـاً 

العالـم اتباعـه«. ميكـن لبلـدان 
وأضاف: أن اإلمارات ووالية كيرال الهندية تتشابهان 
يف العديـد مـن اجلبهـات فكالهمـا يحتضـن االبتـكار 
واليـة  قريبـاً  سـتصبح  كيـرال  أن  مضيفـاً  واملعرفـة 
إلكترونيـة بنسـبة 100٪ وواليـة قياديـة يف الريـادة.

ريادة »مصدر« 
مدينـة  أول  أبوظبـي  يف  “مصـدر”  مدينـة  تعتبـر 
خاليـة مـن الكربـون والنفايـات يف العالـم، كمـا أنهـا 
لـذا  الشمسـية؛  بالطاقـة  تعمـل  كاملـة  مدينـة  أول 

العالـم اسـتدامًة. أكثـر مـدن  فهـي مـن 
بعـد  علـى  وتقـع  تقريبـاً،  كلـم2   6 مسـاحتها  تبلـغ 
17 كلـم مـن وسـط مدينـة أبوظبـي، وتشـكل منصـة 

والتقنيـات  املتجـّددة  املسـتقبل  طاقـة  السـتعراض 
وتطويرهـا  عليهـا  البحـوث  وإجـراء  النظيفـة، 
مدينـة  وتعـد  وتسـويقها.  وتطبيقهـا  واختبارهـا 
»مبادلـة  لشـركة  بالكامـل  مملوكـة  »مصـدر« 
للتنميـة« التابعـة حلكومة أبوظبي، والتي تهدف إلى 
التنـوع يف اقتصـاد اإلمـارة. حفـز وتفعيـل عمليـات 
وتعتبـر املدينـة مجتمعـاً تتـم فيـه باسـتمرار أحـدث 
مجـاالت  يف  والتطويـر  البحـوث  مشـاريع  وآخـر 
وجتـري  النظيفـة،  والتقنيـات  املتجـّددة  الطاقـة 
فيـه املشـاريع التجريبيـة، واختبـارات التكنولوجيـا، 
وبنـاء بعـض أحـدث املبانـي وأكثرهـا اسـتدامة علـى 
»مصـدر«  مدينـة  توفـر  وبذلـك  العالـم.  مسـتوى 
هـذا  يف  العاملـة  املؤسسـات  تلهـم  خصبـة  بيئـة 
علـى  وحتثهـا  واحليـوي،  االسـتراتيجي  القطـاع 

والنمـو. االبتـكار 
يلعب املخطط الرئيسـي دوراً مهماً يف جناح مدينة 
أهـم  وتشـمل  االسـتدامة،  هـدف  بتحقيـق  مصـدر 

عناصـر املخطـط: 
محـاذاة االجتـاه – أي توجيـه مبانـي املدينـة بحيـث 

تقلـل اكتسـاب جدرانهـا وشـوارعها للحـرارة. 
العمـل  أماكـن  بتقـارب  املدينـة  متتـاز   – التكامـل 
التنقـل  يسـهل  ممـا  والسـكن؛  والتسـلية  والترفيـه 
ويجعـل احلاجـة إلـى وسـائل النقـل بحدهـا األدنـى.

األبنية منخفضة االرتفاع وذات كثافة عالية.
النـاس  تشـجع  التـي  احليويـة،  احلضريـة  املناطـق 

 . النقـي  الهـواء  علـى اخلـروج يف 

مدينة صديقة للمشاة.
مستوى حياة عالي الجودة. 

تسـتضيف مدينـة مصـدر يف أبوظبـي سـنوياً »القمـة 
العامليـة لطاقـة املسـتقبل« وذلـك منـذ عـام 2008.

 
التعامالت اإللكترونية في اإلمارات

احلكومـة  لتمثيـل  اإللكترونيـة  التجـارة  إدارة  تسـعى 
اإللكترونيـة والهيئـة العامـة لتنظيـم قطاع االتصاالت 
يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة بشـكل فعـال علـى 
املسـتويني اإلقليمـي والدولـي يف الفعاليـات اخلاصـة 
بقطـاع التجـارة اإللكترونيـة واملبـادرات ذات الصلـة. 
وتعمـل إدارة التجـارة اإللكترونيـة على تشـجيع البيئة 
مـن  متّكـن  إلكترونيـة  مبـادرات  وتطويـر  التنظيميـة 
باإلضافـة  اإللكترونيـة،  والتجـارة  املعامـالت  تأمـني 
لتنفيـذ القانـون االحتـادي رقم 1 لسـنة 2006 بشـأن 

التجـارة اإللكترونيـة واملعامـالت. 
التحـول  بـدأت حكومـة دولـة اإلمـارات عمليـة  وقـد 
 2001 عـام  منـذ  احلكوميـة  للخدمـات  اإللكترونـي 
بإطـالق وزارة املاليـة للدرهـم اإللكترونـي كبديـل عـن 
اخلدمـات  رسـوم  حتصيـل  يف  التقليديـة  الطريقـة 
احلكوميـة. ومنـذ ذلـك احلـني، تسـير عمليـة التحـول 
اإللكترونـي بوتيـرة متسـارعة علـى مسـتوى الـوزارات 
والهيئـات االحتاديـة، وكذلـك علـى مسـتوى اجلهـات 

احملليـة يف كل إمـارة.
ويـؤدي تطبيـق مبـدأ احلوسـبة الغيميـة/ السـحابية 
بصـورة شـاملة إلـى تسـريع إيقـاع التحـول اإللكتروني 

علـى املسـتوى االحتـادي يف دولـة اإلمـارات.

التجارة اإللكترونية
تحتـل دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـز األول فـي حجـم التجـارة 

اإللكترونيـة علـى مسـتوى دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، 

تليهـا المملكـة العربيـة السـعودية ثـم قطـر، وبلـغ حجـم هـذه التجـارة 

فـي الدولـة العـام 2013، مـا يسـاوي 2.9 مليـار دوالر، ومـن المتوقـع أن 

يزيـد فـي عـام 2015 ليصـل إلـى 5.1 مليـار دوالر. 

جـاء ذلـك، خـالل ورشـة عمـل بعنـوان »التجـارة اإللكترونيـة المتطـورة« 

نظمتهـا غرفـة تجـارة وصناعـة عجمـان بمقرهـا، بالتعـاون مـع غرفـة 

تجـارة وصناعـة دبـي، وحضرهـا عائشـة عبدالرحمـن هـالل، مديـر إدارة 

الخدمـات اإللكترونيـة، وفاطمة العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات 

بغرفـة عجمـان، وعـدد مـن موظفيهـا، ومـن ممثلـي الشـركات العاملة 

بعجمـان، والمهتمـة بتوسـيع تجارتهـا اإللكترونيـة.

بات ضرورة وليس 

خيارًا للدول العربية 

الباحثة عن االزدهار 

والثروة

العديد من عمال 

المصانع صاروا  

يستخدمون رؤوسهم 

أكثر من أيديهم
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أرقام ذهبية
اتخـذت دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة خطـوات مهمـة فـي سـبيل التحـّول مـن اقتصـاد قائـم علـى المعلومـات إلـى 

اقتصـاد قائـم علـى المعرفـة مـن خـالل تعليـم وتدريـب مواطنـي الدولـة للعـب دور رئيسـي فـي ذلـك المجال، األمـر الذي 

انعكـس علـى تبـّوء الدولـة مراتـب متقدمة في المؤشـرات الدولية الخاصـة بالمعرفة واالبتكار، ما يؤهلهـا ألن تصبح أكثر 

دول المنطقـة اسـتعدادًا للمنافسـة عالميـًا، بحسـب دراسـة تحليليـة لغرفـة تجـارة وصناعـة دبـي.

وقالـت الدراسـة “إن اسـتدامة النمـو االقتصـادي لإلمـارات ورفاهيـة سـكانها تتطلـب إقامـة أسـس نشـطة لالقتصـاد القائم 

علـى المعرفـة، وذلـك لضمـان االنتقـال الناجـح الـذي يقـود إلـى تطويـر مهـارات النـاس مـن خـالل التعليـم والتدريـب مـدى 

الحيـاة، وتشـجيع االبتـكار. وتعتبـر االقتصاديـات القائمـة علـى المعرفـة المحـرك الرئيسـي للسـوق العالميـة اليـوم وجـزءًا 

مهمـًا مـن االقتصـاد العالمي.

انفوغراف

حسـب ترتيـب مؤشـر البنـك الدولي القتصاد املعرفـة 2012، جاءت اإلمارات 
وذلـك  العربيـة،  الـدول  وبقيـة  اخلليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  رأس  علـى 
بتحقيقهـا 6,9 نقطـة محققـة بذلـك ارتفاعـاً مـن 6,0 نقطـة يف عـام 2000.

باإلمـارات ومتكينهـا مـن االرتبـاط  الوصـول اخلاصـة  فيمـا يخـص قـدرات 
جـاءت  املتقدمـة.  األسـواق  وكذلـك  العامليـة  واالبتـكار  املعرفـة  بشـبكات 
اإلمـارات يف املرتبـة العشـرين عامليـًا والثالثـة خليجيـاً، حسـب مؤشـر االبتـكار 

2012م. لعـام  العاملـي 

إزاء مؤشر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
يف عـام 2012، سـجلت اإلمـارات ثانـي أفضـل نتيجة بلغت 
 9,54 التـي حققـت  البحريـن  وذلـك عقـب  نقطـة،   8,88

نقطـة وبالتالـي جتـاوزت املتوسـط العاملـي )3,58( بحوالي 
5,30 نقطـة.

حلـت اإلمـارات يف املركـز 37 يف العالـم حسـب االبتـكار الكلـي 
يف العـام نفسـه 2012م. 

حققـت الدولـة يف عـام 2014 املركـز األول إقليميـاً، والثامـن عامليـاً، يف املؤشـر العـام 
للتنافسـية محافظـة علـى ترتيبهـا السـابق، مسـجلة 84,892 نقطـة مـن أصـل 100، 
متقدمـة علـى الدامنـارك، والنرويـج، ولوكسـمبورج، وماليزيـا، واململكـة املتحـدة وقطـر 
ونيوزيالنـدا وفرنسـا، فيمـا حلـت يف املركـز الرابـع يف مؤشـر مـدن أوروبـا، والشـرق 

األوسـط، وإفريقيـا، بعـد سويسـرا، والسـويد، وأملانيـا.
الكلي يف العام نفسه 2012م. 

يعـد  الـذي   ،2014 العامليـة  للتنافسـية  السـنوي  الكتـاب  حسـب 
تنافسـية  مسـتوى  تقيـس  التـي  العامليـة،  التقاريـر  أهـم  أحـد 
الـدول، ويصـدر عـن املعهـد الدولي للتنمية اإلدارية يف سويسـرا، 
احتلـت اإلمـارات املراكـز األولـى عامليـاً يف 18 مؤشـراً ضمن 

التقريـر، يف مقدمتهـا مؤشـر كفـاءة األداء احلكومـي.

املنتـدى  يصـدره  الـذي   )2014( الشـبكية  اجلاهزيـة  مؤشـر 
املركـز  علـى  اإلمـارات  حصـول  أظهـر  العاملـي،  االقتصـادي 
األول عامليـًا يف تغطيـة شـبكة الهاتـف املتحـرك، ويف أهميـة 
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت للحكومة. وجاءت اإلمارات 
يف  أخـرى  مؤشـرات  عـدة  علـى  عامليـًا  الثانيـة  املرتبـة  يف 

واالتصـاالت. املعلومـات  لتكنولوجيـا  احلكومـة  اسـتخدام 
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بروفايل

زوكربيرغ ملهم المستقبليين 
وأحد أركان العولمة 

نسـلط الضوء عليه هنا كشـخصية مسـتقبلية وملهمة، ال ألنه المبتكر األّول وصاحب فكرة شـبكات التواصل االجتماعي 

االفتراضيـة التـي مـألت الدنيـا وشـغلت النـاس، وال ألنـه مؤسـس »فيسـبوك«، ورئيسـها التنفيـذي، ولكننـا نلتفـت إليـه 

ونعتبـره صانـع مسـتقبل ألنـه ال يـزال يبتكـر مـن البرامـج والتطبيقـات الذكية ما يشـّكل إضافـة نوعية باسـتمرار في مجال 

صناعـة تكنولوجيـا المعلومـات وتبـادل المعـارف والتراسـل بيـن األفـراد وإتاحة المعلومـات للجميع حـول العالم.

مـارك  بتأسيسـه  قـام  الـذي  »فيسـبوك«  موقـع 
أكبـر  هـو   Mark Elliot Zuckerberg زوكربيـرغ 
يف  زمالئـه  مـع  العالم، أنشـأه  يف  اجتماعـي  موقـع 
قسـم علوم احلاسـوب )داسـن موسـكوفيتز وكريس 
هيوز( وهـو يف جامعـة هارفـارد، واآلن هـو الرئيـس 

لـ«فيسـبوك”. التنفيـذي 
تطـّورت اهتمامـات مـارك بالكمبيوتـر منـذ طفولتـه 
وسـائل  وخاصـة  كمبيوتـر،  مبرمـج  فهـو  املبكـرة 
االتصـال واأللعـاب، حيـث قـام بتطويـر العديـد مـن 
للتواصـل  برنامـج  أولهـا  كان  والبرامـج  األلعـاب 
سـماه “Zucknet”  يف سـن الثانيـة عشـرة، والـذي 
العيـادة بحيـث تسـتطيع  والـده باسـتخدامه يف  قـام 

املمرضـة التواصـل مـع أبيه الطبيـب من دون احلاجة 
ألن تقـوم بدخـول غرفتـه إلعالمـه بوجـود مريـض يف 
غرفـة االنتظـار. واسـتخدمت العائلـة نفـس البرنامـج 

للتواصـل بـني أفرادهـا يف املنـزل!. يف املنـزل 

بدايات مبكرة
اإلعداديـة،  املرحلـة  يف  كان  عندمـا  البرمجـة  بـدأ 
اكسـتر يف  فيليبـس  يحضر أكادمييـة  كان  بينمـا 
العاملـني  ملسـاعدة  برنامجـاً  بنـى  الثانويـة،  املدرسـة 
لعبة األخطـار.  مـن  ونسـخة  االتصـال  مكتـب  يف 
الوصلـة  يدعـى  موسـيقى  مشـغل  بنـى  كمـا 
تسـتخدم الذكاء  التـي    Synapse :العصبيـة
االصطناعي ملعرفـة عـادات املسـتخدم يف االسـتماع. 
تشـتري  إل أن«  أو  حاولت »مايكروسـوفت” و»إيه 
ولكنـه  لديهـا  زوكربيـرج  وتوظـف  العصبيـة  الوصلـة 
االلتحـاق  وقـّرر  باملجـان  حتميلهـا  وفضـل  رفـض 

هارفـارد. بجامعـة 
عندمـا الحـظ والـد مـارك شـغف ابنـه بالكمبيوتـر، 
قـام بجلـب أسـتاذ خصوصـي ملـارك ليأتـي مـرة يف 
معلـم  قـال  موهبتـه.  وتطويـر  ابنـه  لتعليـم  األسـبوع 
مـع  البقـاء  الصعـب  مـن  »كان  مـارك اخلصوصـي: 
هـذا الطفـل العبقـري وتعليمـه كونه منـذ طفولته كان 

سـباقاً دائمـاً لألشـياء التـي أراد تلقينـه إياهـا«.

حياته الجامعية
بعـد التخـرج مـن أكادمييـة اكسـتر يف العـام 2002 
بـدأ  ثـم  التحـق مـارك زوكربيـرغ بجامعـة هارفـارد، 
يقـوم بعمليـات تطويـر يف هـذه اجلامعة التي تُعد رقم 

كـورس ماتـش،  يسـمى  عامليـًا، حيـث طـّور برنامجـاً 
والـذي يسـاعد الطلبـة يف اختيـار صفوفهـم بناًء على 

اختيـار مـن سـبقوهم مـن النخـب يف اجلامعـة.
وهـو  هارفـارد  بشـبكة  خـاص  آخـر  برنامجـاً  وطـّور 
برنامج »فيس ماش« ووظيفته مقارنة صور الطلبة 
وإتاحـة التصويـت لهـم بنـاًء علـى جاذبيـة صاحـب أو 
صاحبـة الصـورة، وزادت شـهرة »الفيـس مـاش« يف 
اجلامعـة بصـورة كبيـرة إلـى أن مت إلغـاؤه مـن قبـل 

إدارة اجلامعـة ألسـباب تأديبيـة.
 ،Facemash بسبب الصيت الذي حققه برنامج الـ
  yler قـام ثالثـة مـن زمـالء مـارك يف اجلامعـة وهـم
والتـوام   Divya Narendraو   Winklevoss

فكـرة  علـى  وإطالعـه  بـه  باالتصـال    Cameron

  Harvard يسـمى  اجتماعيـة  شـبكة  موقـع  تطويـر 
Connection  يقوم هذا املوقع باستخدام معلومات 

شـبكة طـالب هارفـرد لتطويـر شـبكة تعـارف لنخبـة 
هـذا  مـن  باالنسـحاب  مـارك  قـام  ولكـن  هارفـرد، 
االجتماعـي  للتواصـل  موقعـه  علـى  للعمـل  املشـروع 
و  ،Dustin Moskovitz زمالئـه  مـن  ثالثـة  مـع 

Eduardo Saveriو  ChrisHughes

اختراع »فيسبوك«
قام مارك وزمالؤه بتطوير موقع للتواصل االجتماعي 
يسـمح للمسـتخدمني بتصميـم صفحاتهـم الشـخصية 
وحتميل صورهم والتواصل مع املستخدمني اآلخرين، 
وقامـوا بتسـمية هـذا املوقـع بــ The Facebook وكل 

ذلـك مـن داخـل أبواب سـكن هارفـرد الطالبي.
يف شـهر يونيـو 2004 قـام مـارك مبغـادرة اجلامعـة 
واالنتقـال بشـركته إلـى Palo Al California  وذلـك 
لتكريس وقته للــ Facebook وكان عدد مستخدمي 

املوقـع يف ذلـك احلـني قـد جتـاوز املليـون.
هائـاًل  زوكربيـرغ عونـاً  مـارك  تلقـى  عـام 2005  يف 
اسـتثمار  شـكل  علـى  وذلـك  لشبكة »الفيسـبوك«، 
 ،Partners Accel  بقيمة 12 مليون دوالر من شركة
فقـط  »الفيسـبوك« يف ذلـك احلـني مقتصـراً  كان 
ثـم قامـت الشـبكة بالتوّسـع  علـى طلبـة اجلامعـات، 
لتتضمـن املـدارس الثانويـة ليزيـد عـدد املسـتخدمني 

إلـى 5.5 مليـون يف ديسـمبر 2005.

منصة »الفيسبوك«
منصـة  عـن  زوكربيـرغ  أعلـن   ،2007 مايـو   24 يف 
»الفيسبوك«  Platform Facebook، وهي منصة 
تطويـر للمبرمجـني إلنشـاء تطبيقـات اجتماعيـة على 
»الفيسـبوك«. وأثـار هـذا اإلعـالن اهتمامـاً كبيـراً 
يف مجتمـع املطّوريـن. ويف غضـون أسـابيع، أنشـئت 
العديـد مـن التطبيقـات وبعضهـا أصبـح لـه املاليـني 
مـن املسـتخدمني. واليـوم، هنـاك أكثـر مـن 800 ألف 
ينشـئون  العالـم  أنحـاء  مختلـف  مـن  برامـج  مطـّور 

تطبيقـات علـى منصـة »الفيسـبوك«.

مارك المخترع
أمـوال يف البنـك ووقـت فـراغ أتاحـا ملـارك أن يحصل 
»الفيسـبوك«  مقـر  باسـمه.  اختـراع  بـراءة   50 علـى 
اجلديـد أكبـر مقـر عمـل مفتـوح يف العالم ليضم أكثر 
املكتبـي  التجمـع  ويشـكل  مهنـدس  آالف  ثالثـة  مـن 
اجلديد لـ«الفيسـبوك« بكاليفورنيا، وقد التقى مارك 
زوكربيـرج باملعمـاري الشـهير فرانـك جيـري لتطويـر 

تصميـم املقـر اجلديـد ملهندسـي »الفيسـبوك«. 

التنازل عن الثروة
زوكربيـرغ  مـارك  أعلـن   2015 ديسـمبر   2 يـوم  يف 
مـن   %99 عـن  تشـان تخليهم  وزوجته بريسـيال 
ثروتهـم والتـي تبلـغ حوالـي 45 مليـار دوالر، بعـد أن 

ماكـس. أسـموها  ببنـت  رزقـا 

قام بتطوير ألعاب 

وبرامج كان أولها  

“tenkcuZ” في سن 

الثانية عشرة

صانع مستقبل 

من الطراز األّول وال 

يزال يبتكر البرامج 

ابتكر موقع والتطبيقات الذكية

»فيسبوك« 

بمساعدة زمالئه 

حينما كان طالبًا 

بجامعة هارفرد

008 ألف مطّور 

برامج حول العالم 

ينشئون تطبيقات 

على منصة 

»الفيسبوك«
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الرياضة غدًا

  القوارب الجديدة تتوافق والمعايير العالمية 

الفيكتوري تشارك في 
سباقات الفورموال 1 بما تصنع

دبي: اإلمارات غدًا

دخلـت مؤسسـة الفيكتـوري تيـم اإلماراتيـة بقوة إلى عالم الزوارق السـريعة، ليس بالمشـاركة فقط فـي البطوالت التي 

تملـك فيهـا سـجاًل حافـاًل باإلنجـازات، بـل من خالل تحولهـا أيضًا، إلى عالمة تجاريـة خاصة، وصناعة مسـتقلة للقوارب التي 

تشـارك فيهـا ببطـوالت العالـم لسـباقات الفورمـوال 1، لتواكـب التطـور الهائـل فـي صناعـة قـوارب تلـك السـابقات التـي 

تحظـى بشـعبية كبيـرة، خاصـة مـع زيـادة عناصـر األمان لحماية السـائق مـن الخطر. 

رياضـة  السـريعة  الـزوارق  سـباقات  كانـت  قدميـًا.. 
بالغـة اخلطـورة، حيـث صناعـة القـوارب من اخلشـب 
يف  يجلسـون  سـائقني  وجـود  مـع  الرفيـع  الرقائقـي 
مقصـورة القيـادة املكشـوفة، ويتعرضـون إلـى خطـر 
اإلصابـة أو حتـى املـوت يف حالـة وقـوع حـادث، ولكـن 
الصناعـة  دخـول  مـن خـالل  اآلن،  القـوارب  تغيـرت 
تعـد  ولـم  املجـال،  هـذا  إلـى  احلديثـة  والتكنولوجيـا 
واالنطـالق  للعمـل  فقـط  السـريعة  الـزوارق  تصمـم 
قـدر  أكبـر  للسـائقني  لتوفـر  أيضـاً  ولكـن  بسـرعة، 

ممكـن مـن احلمايـة مـن التصـادم.

قمرة القيادة
القـــوارب   تلـــك  قيـــادة  قمـــرة  أصبحـــت 
القيـــادة،  مجهـــزة  بكيـــس هوائـــي، وقمـــرة 
مصنوعـــة مـــن أليـــاف الكربـــون عاليـــة القـــوة، 
املضـــادة  املـــواد  مـــن  وغيرهـــا  والكيفلـــر 
دعم للـــرأس  أيضـــاً  ويوجـــد  للصدمـــات، 
والرقبـــة، وزجـــاج أمامـــي مقـــاوم للرصـــاص، 
ورغـــوة بالســـتيكية للحصـــول علـــى حمايـــة 
ـــة حـــدوث  ـــراق يف حال ـــب االخت للجســـد لتجن

تصـــادم.

رسالة

إلـى  رسـالة  الفيكتـوري،  مؤسسـة  قبـل  مـن  المنتـج  الـزورق  يقـدم 

العالـم، ويبرهـن علـى قـدرات أبنـاء اإلمـارات فـي بلـوغ العالميـة مـن 

خـالل االبتـكار، وفـي توفيـر أفضـل المنتجـات، فـي ظـل مـا يحظـى بـه 

مـن إعجـاب المهتميـن بسـباقات الـزوارق، وبمـا يملكه من قـدرات كبيرة 

علـى تحمـل طبيعـة الميـاه والمنافسـة بقـوة بأفضـل أداء وبفعاليـة 

الدوليـة،  المعاييـر  مـع  وتوافـق  والسـالمة،  األمـن  لمتطلبـات  عاليـة 

البيئـة. وشـروط  الجـودة  ومطابقـة 

مـع  الصناعيـة  الفيكتـوري  مؤسسـة  وتتطلـع 
املركـز  يف  التربـع  إلـى  اجلديـدة،  القـوارب 
والـذي  الرياضـي،  املجـال  هـذا  األول يف 
حققـت فيـه قفـزات هائلـة لتظهـر يف بطولـة 
العالـم األخيـرة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، 
بزورقهـا اخلـاص الـذي صنـع بالكامـل داخـل 
مؤسسة فيكتوري تيم باإلمارات، ومبواصفات 
عامليـة، كمـا ظهـر فريق جاك هامـر األمريكي 
املنافـس يف البطولـة، بزورقـه اجلديـد أيضـاً، 
واملصنـع مـن قبـل املؤسسـة اإلماراتيـة، بعدما 

تخلـى عـن زورقـه األسـترالي.

صالبة
وقـام فريـق الفيكتـوري تيـم، بتصميـم زورقـه 
لوائـح سـباقات  ليتوافـق مـع جميـع  اجلديـد 
الفورمـوال، والقـارب مدعـوم بدعامـة عاليـة 
القوة، مصنوعة من ألياف الكربون والكيفالر 
واألليـاف الصناعية وايريكس ونوميكس، لذا 
ومت  جـداً،  وخفيـف  الصالبـة،  فهو شـديد 
بالكامـل بواسـطة فريـق  تصميمـه وتصنيعـه 
دبـي،  الرئيسـي يف  مقـره  تيـم، يف  فيكتـوري 
كمـا أن القارب مدعـوم مبحـرك بسـعة 2.5 
وبــ  السـاعة،  يف  حصـان   400 ويضـخ  لتـر، 

9500 دورة يف الدقيقـة، وميكـن أن يتسـارع 

مـن 0 إلـى 100 كم/سـاعة يف 4 ثـوان فقـط، 
وميكن أن تصل سرعته إلى 220 كم/ساعة.

القارب مدعوم 

بمحرك سعته 2.5 

لتر، ويضخ 400 حصان 

في الساعة

دعم للرأس والرقبة 

وزجاج أمامي 

مقاوم للرصاص 

ورغوة بالستيكية

يخوض فريق 

الفيكتوري 

المنافسات بزورق 

يتوافق مع لوائح 

سباقات الفورموال
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الرياضة غدًا

مع اقتراب تنفيذ قرار رفع الدعم الحكومي 2020

األندية تسابق الزمن بمشاريع 
عقارية للتمويل الذاتي

دبي- اإلمارات غدًا

تقـف األنديـة اإلماراتيـة، علـى أعتـاب اختبـار صعب، مع اقتـراب تنفيذ القرار الـذي ينص على رفع الدعـم الحكومي عنها 

فـي عـام 2020، لتكـون مطالبـة بالبحـث عـن مصـادر دخـل أخـرى، وهنـاك توجـه لـدى تلـك األنديـة، باالسـتثمار العقـاري 

سـواًء مـن خـالل الفنـادق أو األبنيـة السـكنية أو المجمعـات االسـتهالكية، لمواجهـة تحـدي االعتمـاد الذاتـي فـي توفير 

نفقاتهـا خـالل السـنوات المقبلـة، بعدمـا كانـت تبنـي ميزانياتهـا علـى أسـاس حصولهـا على دعـم حكومي كبيـر يأتيها 

مـن المجالـس الرياضيـة أو مـن رؤسـاء األنديـة أو مـن الدعـم الحكومـي المباشـر، مـع عـدم توفيـر حقـوق الرعايـة والنقـل 

التلفزيونـي، وعوائـد بيـع التذاكـر لجماهيـر نـادرًا مـا تحضـر المباريـات، الدخـل الـذي تعتمـد عليه تلـك األندية.

شـهدت سـنوات االحتـراف منـذ تطبيقـه علـى الكـرة 
اإلماراتيـة موسـم 2008-2009، إنفـاق األنديـة ألكثر 
مـن 10 مليـارات درهـم، وذهـب أغلبهـا للتعاقـدات مـع 
الالعبـني األجانـب واملواطنـني، وكان موسـم 2013-
2014، األكثـر إنفاقـاً مـن األنديـة، وبلـغ مليـاراً و166 

مليـون درهـم، وهـو مـا دفـع أغلـب األنديـة اإلماراتيـة، 
إلى تشكيل مجالس إدارات شركات استثمارية، تتولى 
األنشـطة  علـى  لإلنفـاق  الالزمـة  امليزانيـات  توفيـر 

الرياضيـة املختلفـة، ويف مقدمتهـا كـرة القـدم.

استراتيجية الوحدة
يف  السـباقة  األنديـة  مـن  الوحـدة،  نـادي  يعتبـر 
االسـتثمار العقـاري منـذ سـنوات طويلـة، مـن خـالل 
اسـتراتيجية طموحـة مت مـن خاللهـا إنشـاء الوحـدة 

يعتبـران  اللـذان  الوحـدة،  ميلينيـوم  وفنـدق  مـول، 
مـن أهـم مصـادر دخـل النـادي اليـوم، إضافـة إلـى 
أكادمييـة الكـرة، والتـي متـد النـادي سـنوياً بالكثيـر 
إمكانيـة  جانـب  إلـى  املوهوبـني،  الالعبـني  مـن 
االسـتثمار يف عقودهـم، ببيعهـا إلـى أنديـة أخـرى، 
ليكـون النـادي األكثـر جاهزيـة ملواجهـة حتـدي رفـع 

املقبـل. العـام  احلكومـي  الدعـم 

نادي الجزيرة
وعلـى بعـد كيلومتـرات قليلـة، يوجـد نـادي اجلزيـرة، 
الوحـدة،  جـاره  درب  علـى  ميضـي  بـدوره،  والـذي 
العمـل  بـدأ  ضخمـاً  جتاريـاً  سـوقاً  حاليـاً  ويشـيِّد 
فيـه فعليـاً قبـل عـدة أشـهر، إلـى جانـب فنـدق داخـل 
مقـر النـادي يف العاصمـة أبوظبـي، ومت إنشـاءه منـذ 
سـنوات، ويعتبـر مصـدر دخـل جيـداً للنـادي، ليكـون 
طفـرة  لتحقيـق  النـادي  مخطـط  ضمـن  املشـروعني 

االسـتثمار. مجـال  كبيـرة يف 

الوصل يستعد
مـن عـدة مشـاريع  الزمـن، لالنتهـاء  الوصـل  يسـابق 
ليكـون   ،2020 املقبـل  العـام  قبـل  عمالقـة  عقاريـة 
بـدوره قـادراً علـى مواجهـة التحـدي الصعـب، ومـن 
أهـم مشـاريع النـادي، »أحمـد بـن راشـد سـكوير«، 
التوجهـات احلكوميـة ومجلـس  مـع  يتماشـى  والـذي 

دبـي الرياضـي الداعيـة إلـى ضـرورة اعتمـاد األنديـة 
العامـري  محمـد  ويوضـح  الذاتيـة،  مواردهـا  علـى 
عضـو مجلـس إدارة نـادي الوصـل، املديـر التنفيـذي 
مـن  مسـتقبلية  نظـرة  املشـروع،  هـذا  أن  للنـادي، 
الوصـل، ملواكبـة قـرار اعتمـاد األنديـة علـى أنفسـها 

احلكومـي. الدعـم  ورفـع 
للبدايـة  اسـتكماالً  يأتـي  املشـروع  أن  وأضـاف: 
الناجحـة مـن خـالل املشـروعات االسـتثمارية امللحقـة 
مبقـر النـادي، والتـي مت تدشـينها عـام 2016، وميثـل 
يف  ويسـهم  النـادي،  ملـوارد  قويـة  إضافـة  املشـروع 
حتقيـق االكتفـاء الذاتـي مـن املـوارد اخلاصـة، ويدعـم 
خطـط دبـي يف اسـتضافة إكسـبو 2020، مـن خـالل 
توفير مرافق متنّوعة يف منطقة مميزة تتوسـط دبي.

النصر سبق
أمـا نـادي النصـر، فمنـذ سـنوات طويلـة سـابقة، وهو 
ميلـك الفكـر االسـتثماري مبشـاريع كثيـرة، ولكنـه مـع 
تطـّور الكـرة اإلماراتيـة، والولـوج إلـى عالم االحتراف 
مبـا يسـتلزم مـن مضاعفـة النفقـات، كان لزامـاً علـى 
»العميـد« البحـث عـن مصـادر دخـل إضافيـة، ولـذا 
توجهـت إدارتـه إلـى االسـتثمار العقـاري، ومت رصـد 
محفظـة اسـتثمارية قيمتهـا 500 مليـون درهـم حتـى 
2020، لتنفيذ 4 مشـاريع عقارية كبرى واسـتثمارات 

تكلفتهـا  وبلغـت  تغـرودة،  بنايـة  ضمنهـا  مـن  أخـرى 
اإلجماليـة 100 مليـون درهـم، وتتكـّون مـن 14 طابقاً 
تضم 88 شـقة و4 محالت جتارية مبسـاحة إجمالية 

تصـل إلـى 260 ألـف قـدم.
إلجنـاز  أخـرى،  درهـم  مليـون   100 تخصيـص  ومت 
و37  شـقة  و116  طوابـق   6 مـن  سـكنيني  مبنيـني 
قلـب  يف  النصـر  نـادي  شـارع  علـى  جتاريـًا  محـاًل 
منطقـة عـود ميثـاء، ويتـم انشـاؤهما مبوقـع السـينما 
القدمي، و150 مليون درهم مسـاهمة النصر يف مول 
اخلوانيـج، والـذي تبلـغ تكلفته اإلجماليـة 300 مليون 
درهـم بالشـراكة مـع شـركة نخيـل، إلـى جانـب إنفـاق 
150 مليـون درهـم، علـى اسـتثمارات عقاريـة أخـرى، 

مثـل احملـالت التجاريـة »كلـوب أركيـد«، والتـي يتـم 
إنشـاؤها يف املوقـع احلالـي ألكادمييـة الكـرة، واملطلـة 

علـى شـارع النصـر.

نادي اإلمارات
يف  ومقـره  اإلمـارات  نـادي  مؤخـراً،  دخـل  كمـا 
العقاريـة  املشـاريع  مجـال  إلـى  اخليمـة،  رأس 
أرباحـاً  إدارتـه،  مجلـس  ويتوقـع  االسـتثمارية، 
ماليـة تقـارب الــ3 ماليـني درهـم يف العـام، مـن 
مشـاريع البنايـات التـي بـدأ فيهـا أخيـراً، ورمبـا 
يـزداد الدخـل املتوقـع، مـع هبـوط الفريـق األّول 
لكـرة القـدم بالنـادي، إلـى دوري الدرجـة األولـى 
الفريـق  )الهـواة(، وهـو مـا يعنـي تراجـع نفقـات 

كبيـر. بشـكل 
يف حـني، تهـدف شـركة الشـارقة لالسـتثمار، 
إلـى  يصـل  للنـادي  ذاتـي  اكتفـاء  إلـى حتقيـق 
30% يف غضـون السـنوات املقبلـة، مـن خالل 

العديد من املشـروعات االسـتثمارية والتجارية 
اجلديـدة، ومـا يـزال اجلميـع يف انتظـار إعالن 
الشـركة عـن 10 مشـروعات، يتوقـع أن حتقـق 
ومـن  أنشـطته،  بـكل  للنـادي  ماليـة  عوائـد 
املتنّوعـة،  واملطاعـم  التجـاري،  املركـز  أبرزهـا 
حديثـاً  جتاريـاً  محـاًل  و15  سـكني،  وبـرج 

رياضيـة. وصالـة  ومميـزاً، 

الفردان

أشـار إبراهيـم الفـردان، رئيـس مجلس إدارة شـركة االسـتثمار بنـادي النصر، 

أن مشـروع إنشـاء المبنيين الجديدين، يتوقع اسـتالمه بشكل نهائي في 

النصـف الثانـي مـن 2020، وإلـى أن الخطـوات االسـتثمارية، تتـم بمباركـة 

سـمو الشـيخ حمـدان بـن راشـد آل مكتوم، نائـب حاكم دبي، وزيـر المالية، 

رئيـس النـادي، ليكـون النصـر رائدًا فـي مجال االسـتثمار بين أنديـة الدولة.

الفردان: 

استثمارات النصر 

500 مليون بمباركة 

حمدان بن راشد

»العنابي« األكثر 

جاهزية لمواجهة 

التحدي بمول 

وفندق وأكاديمية 

نادي اإلمارات برأس 

الخيمة يتوقع 3 

ماليين في العام من 

مشاريع البنايات

الوحدة مول وفندق 

ميلينيوم الوحدة أهم 

مصادر دخل النادي
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اإلدارة االستراتيجية

إضاءات

مفهوم آخر لإلدارة االستراتيجية:
العمليـات  إحـدى  االسـتراتيجية  اإلدارة  تشـّكل 
التـي تركـز بصـورة مباشـرة علـى فهـم آليـة حتقيـق 
املنظمـات ألهدافهـا، والتـي يأتـي علـى رأسـها هـدف 
األخـرى،  املنافسـة  اجلهـات  بـني  التنافسـية  امليـزة 
وذلـك عـن طريـق حتليـل قدراتهـا والبيئـة التنافسـية 
بالتطويـر  وتهتـم  كمـا  حدودهـا،  ضمـن  تعمـل  التـي 

املوضوعـة.  االسـتراتيجية  لتنفيـذ  اجلّيـد 

خطوات اإلدارة االستراتيجية:
هنـاك العديـد مـن اخلطـوات التـي ميكـن مـن خاللها 

تطبيـق مفهـوم اإلدارة االسـتراتيجية، وتشـمل: 
  وضـع رؤيـة واضحـة: وذلـك مـن خـالل حتديـد نـوع 
أم قصيـرة  أهـداف طويلـة  أكانـت  األهـداف، سـواًء 
األجـل، مـع ضـرورة حتديـد آلية لتحقيقهـا، ثم العمل 
علـى توزيـع املهـام علـى الفريـق، واحلـرص علـى أّن 
تكـون هـذه األهـداف واقعيـة وميكـن إجنازهـا فعـاًل، 

وال تتعـارض مـع قيـم الرؤيـة. 
هـذه  تنقسـم  بحيـث  وحتليلهـا:  املعلومـات  جمـع 
مرحلـة  همـا  أساسـيتني،  مرحلتـني  إلـى  اخلطـوة 
جمـع كافـة املعلومـات والبيانـات املهمـة والتـي تضمن 

لضمـان  حتليلهـا  علـى  العمـل  ثـم  الرؤيـة،  حتقيـق 
املشـاكل  كافـة  ولفهـم  العمـالء،  احتياجـات  فهـم 
الداخليـة واخلارجيـة التـي تؤثـر بصـورة سـلبية علـى 
القـوة والضعـف  إجنـاز األهـداف، وحتديـد مواطـن 
والتهديـدات والفـرص التـي سـتتعرض لهـا املؤسسـة 

العمـل.  خـالل 
كافـة  مراجعـة  بعـد  وذلـك  االسـتراتيجية:  صياغـة 
املعلومـات الناجتـة عـن التحليـل السـابق، ثـم العمـل 
حاليـاً  املتاحـة  املـوارد  كافـة  وحتديـد  رصـد  علـى 
للنشـاط التجـاري، والتـي بدورهـا تعـني علـى حتقيـق 
كل مـا مت التخطيـط لـه، واحلـرص علـى وضـع قائمـة 
باألولويـات التـي يجـب التعامل معهـا لضمان النجاح، 
مـع حتديـد االحتياجـات اخلارجيـة للمؤسسـة، وبعـد 

ذلـك ميكـن صياغـة االسـتراتيجية.
 تنفيـذ االسـتراتيجية: ويعتبـر ذلـك مهمـاً جداً لنجاح 
النشـاط التجـاري، حيـث تُعـد هـذه املرحلـة، مرحلـة 

العمـل الفعلـي يف عملية اإلدارة االسـتراتيجية. 
 التقييـم: وهـي مرحلـة قيـاس األداء، ومراجعـة كافـة 
اجلوانـب الداخليـة واخلارجيـة يف العمـل، بحيـث يتّم 

مبوجبهـا وضـع آليـات تصحيحية.

املصدر: موضوع.كوم 

التـي  اإلداريـة  العمليـة  تلـك  إلـى    )Management  Strategic( االسـتراتيجية  اإلدارة  ُيشـير مفهـوم 

يتـّم بموجبهـا إدارة كافـة المـوارد الُمتاحـة فـي المؤسسـة بصـورة تضمـن تحقيـق كافـة أهدافهـا 

وغاياتهـا، بحيـث يتـّم ذلـك وفقـًا للعديـد مـن الخطوات، والتـي بدورها تبـدأ في تحديـد األهداف، ثم 

العمـل علـى تحليـل البيئة التنافسـية المحيطة بالمؤسسـة، وتحليل نظامهـا الداخلي، ثم وضع نظام 

لتقييم االسـتراتيجيات، مع ضرورة تحديد الفرص المتاحة، والتهديدات التي قد تواجهها المؤسسـة، 

بحيـث يمكـن أّن تكـون هـذه التهديـدات داخـل المؤسسـة نفسـها، أو مـن الجهات المنافسـة لها.

 مفهومها يتأتى 

بسلسلة خطوات 

منتظمة.

 

تحقيق الميزة 

التنافسية يجئ في 

مقدمة االهداف.
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تجارب ملهمة

ح بأدوات المستقبل أساسها الطالب المتسلِّ

منظومة مبتكرة تشّكل 
استراتيجية التعليم العالي 2030

أبوظبي: اإلمارات غدًا

كان البـد لألجنـدة الوطنيـة )لرؤيـة اإلمـارات 2021( مـن التركيـز علـى تطويـر نظـام تعليمـي رفيـع المسـتوى مـا دامـت 

السـنوات القادمـة ستشـهد حتمـًا تحـّواًل كامـاًل في أنظمة التعلم والتعليـم في كل مكان من العالـم المعاصر.. لذا  فقد 

اسـتهدفت األجنـدة الوطنيـة أن تكـون جميـع المـدارس والجامعـات مجهـزة وجميـع الطـالب مزّوديـن باألجهـزة واألنظمـة 

الذكيـة وأن تكـون المناهـج والمشـاريع واألبحـاث عبر هذه األنظمة الذكية. كما سـيتم مضاعفة االسـتثمار خالل السـنوات 

القادمـة لتعزيـز االلتحـاق بريـاض األطفـال كونهـا تشـكل أهميـة كبـرى في تشـكيل شـخصية الطالب ومسـتقبله.

كمـا تتطلـع األجنـدة الوطنيـة إلـى وضـع طلبتنا ضمن 
املعرفـة  تقييـم  اختبـارات  يف  العالـم  طلبـة  أفضـل 
واملهـارات يف القـراءة والرياضيـات والعلـوم، إضافـة 
مبـا  الثانويـة  املرحلـة  مـن  التخـرج  نسـبة  رفـع  إلـى 
الت العامليـة. وتهـدف األجنـدة أن  يتناسـب مـع املعـدَّ
ومعلمـني  بقيـادات  متميـزة  املـدارس  جميـع  تكـون 
جميعهـم مرخصـني وفقـاً للمعاييـر الدوليـة وأن يكون 

طلبتنـا فيهـا متقنـني للغـة العربيـة.

رؤية 2030
ولقـد أطلقـت وزارة التربيـة والتعليـم، االسـتراتيجية 
أعمـال  ضمـن   ،2030 العالـي  للتعليـم  الوطنيـة 
اإلمـارات  دولـة  حلكومـة  السـنوية  االجتماعـات 
احلمـادي  حسـني  معالـي  وأكـد  املتحـدة.  العربيـة 
وزيـر التربيـة والتعليـم، أن التعليـم ميثـل أولويـة يف 
متعـّددة  مبراحـل  التعليـم  ومـر  القيـادة،  توجهـات 
الدولـة،  تؤسـس  واليـوم  املاضيـة،  األعـوام  خـالل 
مـن خـالل اسـتراتيجية التعليـم العالـي 2030، إلـى 
جعلـه النمـوذج األّول عامليـاً، أساسـه الطالب املتسـلح 

املسـتقبل. بـأدوات 
وذكـر معاليـه أن االسـتراتيجية تعتمـد علـى تطويـر 
منظومـة تعليميـة مبتكـرة، وتعزيـز مهـارات الطالـب، 
باعتبـاره حجـر أسـاس العمليـة التعليميـة، وإشـراك 
والتحديـث  التطويـر  عمليـة  يف  اخلـاص  القطـاع 
املسـتمر لهـا، والتركيـز علـى األبحـاث والدراسـات، 

وتطويـر برامـج أكادمييـة مبتكـرة تعـّزز مـن تنافسـية 
عامليـاً. الدولـة 

مفتاح التنمية
وقـال الدكتـور احلمـادي: »إن التعليـم أصبـح بوابـة 
واسـعة نسـتطيع عبرهـا الدخـول لصناعـة املسـتقبل، 
الطامحـة  املجتمعـات  مظلتـه  حتـت  يضـم  مسـتقبل 
للتطـّور والتفـرد والتميـز، وهو أيضاً يعتبر االسـتثمار 
البشـري  املـال  رأس  بنـاء  يف  مهمـة  وركيـزة  األمثـل 
ومفتـاح التنميـة الـذي تتطلع إليه القيادة الرشـيدة«.

وأضـاف: أضحت خارطـة التعليـم يف دولـة اإلمـارات 
واضحـة املعالـم، قوامهـا اإلبـداع واالبتـكار والتطـّور 
املسـتمر، وأنـه يف غضـون السـنوات القليلـة املقبلـة 
ستشـهد السـاحة التعليميـة نقلـة نوعيـة يف مسـتوى 
امللبيـة  التعليميـة  املخرجـات  ونوعيـة  التعليـم 
للطموحـات، إثـر التغييـرات التـي أجرتهـا الـوزارة يف 

التعليـم. منهجيـة 
يتصـدر  النوعـي  التعليـم  أن  إلـى  احلمـادي  وأشـار 
التعليـم  اإلمارات، فنوعيـة  دولـة  اهتمامـات  قائمـة 
ودرجـة جودتـه التـي نبحـث عنهـا، تتمثـل يف مسـتوى 
والتكنولوجيـا،  احلديثـة  األسـاليب  علـى  اعتمـاده 
بـل  فحسـب  لنـا  مطلبـاً  ليـس  ميثـل  بـات  ذلـك  كل 
متضمنـاً  يكـون  أن  شـريطة  م،  للتقـدُّ عاملـي  مطلـب 
ملسـارات  عاليـة  بكفـاءة  وتقييمـات  تربويـة  ملعاييـر 
النظـم التعليميـة وكفاءتهـا، وبالتالـي إمكانيـة احلكـم 

البشـرية،  التنميـة  ملتطلبـات  اسـتجابتها  مـدى  علـى 
العمـل. سـوق  واحتياجـات 

 
المدرسة اإلماراتية

واسـتعرض معاليـه جانبـاً مما قامـت به وزارة التربية 
باملدرسـة  للنهـوض  األخيـرة  الفتـرة  يف  والتعليـم 
املسـتقبلية  التعليميـة  خطتهـا  ضمـن  اإلماراتيـة 
الطموحـة والتحـّوالت اجلذريـة التـي طـرأت متهيـداً 
إلـى  اسـتناداً  التعليـم  يف  نوعيـة  نقلـة  لتحقيـق 
األجنـدة الوطنيـة ورؤيـة اإلمـارات 2021، حيـث مت 
مـن  الدراسـية،  املناهـج  يف  جذريـة  إجراء تغييـرات 
حيـث املواءمـة والتطويـر واسـتحداث مناهـج أخـرى، 
بيـوت اخلبـرة  أرقـى  مـع  وبالتعـاون  مبجهـود وطنـي 

العامليـة.
 

تغيير التشعيب
نظـام  عـن  »مت االسـتعاضة  احلمـادي:  وقـال 
التشـعيب ووضـع مسـارات جديـدة للتعلـم منهـا العـام 
م والنخبـة، واعتمـاد أسـاليب تقييـم جديـدة  واملتقـدِّ
للعمليـة التعليميـة مسـتندة إلـى احلداثـة والعصريـة، 
وإضفـاء سـمات عصريـة ومحـّددة للطالـب اإلماراتي 
لـه يف  داعمـة  لتكـون  منهجيـة حياتـه  لتكريسـها يف 
حياتـه الدراسـية والعمليـة، وتطويـر منهج الدراسـات 
االجتماعيـة بشـكل يواكـب رؤيـة الدولـة ويغـرس يف 

التربـوي  واحلـس  الوطنيـة  الهويـة  مظاهـر  الطلبـة 
للوطـن  واالنتمـاء  املجتمعيـة  واملسـؤولية  العالـي 
وقيادتـه مقرونـة باألخـالق القوميـة، واعتمـاد مـادة 
السـمو  بهـا صاحـب  وجـه  التـي  األخالقيـة  التربيـة 
عهـد  ولـي  نهيـان،  آل  زايـد  بـن  محمـد  الشـيخ 
يف  املسـلحة  للقـوات  األعلـى  القائـد  نائـب  أبوظبـي 
بديـاًل    emsatاختبـار واعتمـاد  الدراسـية،  املناهـج 
عـن االختبـارات الدوليـة األخـرى التـي تُعـد مطلبـاً 
بحصـص  الدراسـي  املنهـج  وتضمـني  جامعيـاً، 
لالبتـكار والتصميـم واملهـارات احلياتيـة، فضـاًل عـن 
التكنولوجيـة  املهـارات  لتعزيـز  اإلمكانـات  توظيـف 
واملسـابقات  الروبـوت  خـالل  مـن  الطالـب  لـدى 
العلميـة النوعيـة، وبلورة رؤية جديدة للتعليم املسـتمر 
الطالـب  بتطـّور  كفيلـة  تعليميـة  مسـارات  وحتديـد 

 الحمادي: 

التعليم أصبح بوابة 

واسعة لدخول 

صناعة المستقبل

النظم التعليمية 

ُتقاس باستجابتها 

لمتطلبات التنمية 

البشرية واحتياجات 

سوق العمل

منهج الدراسات 

االجتماعية يغرس 

في الطلبة مظاهر 

الهوية والحس 

التربوي
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وإبـداع  لفكـر  داعمـة  خطـط  واعتمـاد  أكادمييـًا، 
األنشـطة  يف  التنويـع  خـالل  مـن  الطلبـة  ومهـارات 
الصفيـة والالصفيـة واسـتثمار الرحـالت العلميـة يف 
تعزيـز قـدرات الطالب، واعتمـاد التدريب املتخصص 
والعمـل  األطفـال  ريـاض  منهـج  وتطويـر  للمعلمـني، 
علـى رفـع نسـب االلتحـاق بـه وفـق محـّددات األجندة 
مسـتقبلية  دراسـية  مجمعـات  واعتمـاد  الوطنيـة، 
تتضمـن بيئـة تعليميـة مثلـى، واعتمـاد التعلـم الذكـي 
علـى  الدراسـي، والعمل  الصـف  أساسـي يف  كخيـار 
وضـع خطـة تعليميـة تضمـن إلغـاء السـنة التأسيسـية 

اجلامعـات. يف 

حرص القيادة
بالهـول  أحمـد  الدكتـور  معالـي  أكـد  جهتـه،  ومـن 
أن  العالـي،  التعليـم  لشـؤون  دولـة  وزيـر  الفالسـي 
قيـادة  مـن  كبيـر  باهتمـام  يحظـى  التعليـم  قطـاع 
أبنائنـا  التـي حتـرص علـى تزويـد  دولـة اإلمـارات، 
باملهـارات واملعـارف العلميـة واألكادمييـة، وتضعهـم 
يف مقدمـة أولوياتهـا، إلميانهـا املطلـق بـأن التعليـم 
هـو األسـاس يف بنـاء أجيـال قادرة علـى حتقيق رؤية 
اإلمـارات يف الوصـول إلـى أفضـل املراتـب عامليـاً، 
كمـا أنـه األسـاس لضمـان مواصلـة مسـيرة التميـز 

كافـة. املجـاالت  يف  والريـادة 

١٣

قدوة
وبـني معاليـه أن دولـة اإلمـارات، حتـرص مـن خـالل 
االسـتفادة مـن جميـع التجـارب واخلبـرات العامليـة، 
التجـارب  أصحـاب  مـع  والتعـاون  الشـراكات  وبنـاء 
الرائـدة، علـى تقـدمي منوذج عاملـي متفرد يف االرتقاء 
مثـاالً  ليكـون  وأدواتـه،  أسـاليبه  وتطويـر  بالتعليـم 
يحتـذى يف بنـاء األجيـال القـادرة علـى اخلـروج عـن 
التـي  واألفـكار  احللـول  وابتـكار  التقليديـة،  األطـر 

املجتمـع. تصـب يف خدمـة 
العالـي  للتعليـم  الوطنيـة  االسـتراتيجية  وتؤكـد 
2030، علـى ضـرورة تزويـد الطلبـة باملهـارات الفنيـة 

والعمليـة، ليكونـوا منتجـني وقادريـن علـى دفـع عجلـة 
كمـا  واخلـاص،  احلكومـي  القطاعـني  يف  االقتصـاد 
أنهـا حتـرص علـى تخريـج أجيـال مـن املتخصصـني 
لبنـة  ليكونـوا  احليويـة،  القطاعـات  يف  واحملترفـني 
رئيسـة يف بنـاء اقتصـاد معـريف، وليشـاركوا بفاعليـة 
يف مسـارات األبحـاث وريـادة األعمـال وسـوق العمل.

عالـي  تعليمـي  نظـام  تطويـر  إلـى  اإلمـارات  وتتطلـع 
ويحقـق  واألكادمييـة،  املهنيـة  املسـارات  يف  اجلـودة 
عجلـة  رفـد  يف  تسـهم  مؤثـرة،  بحثيـة  مخرجـات 

رئيسـة. ركائـز   4 علـى  ويقـوم  املعرفـة،  اقتصـاد 

33  مبادرة أساسية

وحـّددت االسـتراتيجية 33 مبـادرة أساسـية لتحفيـز 
مبـادرة  مـن ضمنهـا  االسـتراتيجية،  وتطبيـق  العمـل 
إطـار اجلـودة الوطنـي، الهـادف إلـى تطويـر معاييـر 
وطنيـة مرنـة وقـادرة علـى فهـم االحتياجـات احملليـة 
لضبـط  فّعـال  نظـام  وضـع  مـع  البديلـة،  والنمـاذج 
مـن خـالل  املخرجـات،  تصنيـف  وشـفافية  اجلـودة. 
حسـب  املؤسسـات  كافـة  لتصنيـف  آليـة  تطويـر 
اجلـودة  تقاريـر  ونشـر  للجـودة،  أساسـية  مقاييـس 
اخلـاص،  للقطـاع  مجلـس  وإطـالق  شـفاف،  بشـكل 
لتنظيـم مسـاهمة سـوق العمـل، وحتديـد احتياجـات 
وتصميـم  البرامـج،  وتقـدمي  ومراجعـة  التوظيـف، 
اخلبـرات املهنيـة املتميـزة، وتوفيـر الدعـم لألبحـاث.

 
املصدر: موقع وزارة التربية والتعليم

األجندة الوطنية 

تتطلع لوضع الطلبة 

ضمن األفضل عالميًا 

في تقييم المعرفة

  emsatاعتماد اختبار

بدياًل عن االختبارات 

الدولية األخرى مطلبًا 

جامعيًا

33 مبادرة لتحفيز 

العمل وتطبيق 

االستراتيجية منها 

إطار الجودة الوطني

مستوى التعليم 
في اإلمارات 

مؤشرات عالمية

مستوى التعليم 
في اإلمارات 

مؤشرات عالمية

 TIMSS مؤشر امتحان
الصف الرابع- الرياضيات

المرتبة 35 )تقرير 2015(

 -PISA مؤشر امتحان
القراءة

المرتبة 36 )تقرير 2015(

 TIMSS مؤشر امتحان
الصف الرابع- العلوم

المرتبة 35 )تقرير 2015(

نسبة المدارس بقيادة 
مدرسية عالية الفعالية

27 % )تقرير 2018(

 SSMIT مؤشر امتحان
الصف الثامن- الرياضيات
المرتبة 19 )تقرير 2015(

نسبة المدارس بمعلمين 
ذوي جودة عالية

27 % )تقرير 2018(

 TIMSS مؤشر امتحان
الصف الثامن- العلوم

المرتبة 22 )تقرير 2015(

نسبة الطلبة بمهارات 
عالية في اللغة العربية 
وفق االختبارات الوطنية

68  % )تقرير 2017(

 -PISA مؤشر امتحان
الرياضيات

المرتبة 38 )تقرير 2015)

نسبة االلتحاق برياض 
األطفال )الحكومية 

والخاصة(
93.9 % )تقرير 2018(

 -PISA مؤشر امتحان
العلوم

المرتبة 36 )تقرير 2015(

نسبة التخرج في المرحلة 
الثانوية

90.8 % )تقرير 2018(
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تتماس مع استشراف المستقبل وتتصف بالندرة

أّي حضور للدراسات 
المستقبلّية في الوطن العربي؟!

آفاق المستقبل

بقلم: د. سعيد عبيدي/ المغرب*

لقـد أصبـح النـزوع نحـو المسـتقبل في كثيرٍ مـن المجتمعات التي هجرت ماضيهـا وتمرَّدت على حاضرها إيمانًا راسـخًا إلى 

ر فـي الحقيقة  حـد اليقيـن، وهـذا اإليمـان هـو ما سـيفضي بالضرورة إلـى ظهور الدراسـات واألبحاث المسـتقبلية التي ُتعبِّ

عـن اتسـاع المسـاحة التـي صـار يسـيطر عليهـا العقـل والنظـرة العلمية في حيـاة األفـراد والمجتمعات، وتقلـص في نفس 

الوقـت الرقعـة التـي تحتلهـا الخرافـة والجهـل والنظـرة الغيبيـة للظواهـر الطبيعيـة واالجتماعيـة، فالنظـرة المسـتقبلية 

نظـرة إيجابيـة ال تحتـرم القعـود السـلبي فـي انتظـار األحـداث حتـى تقـع، بـل هي سـمة أساسـية مـن سـمات المجتمعات 

الناهضـة التـي نبـذت الخرافـة، وأصبحـت تعتمـد فـي نهضتهـا وتقدمها علـى المنهج العلمـي للتفكير. 

هنـاك إذن فـرق شاسـع بـني االهتمـام باملسـتقبل "كأفق 
غامض مجهول وبني الدراسـات املسـتقبلية كعلم يأخذ 
بيـد النـاس الرتيـاد هـذا األفق املجهول وغـزو فضاءاته 
الغامضـة؛ األّول قـدمي قـدم التاريـخ، توسـل إليه الناس 
باخلرافـة والتنجيـم والرجـم بالغيـب وأعمـال السـحر 
والكهانـة وقـراءة الطالـع، إلـى أن نضـج هـذا االهتمـام 
واسـتوى علمـاً لـه أصولـه وقواعـده، وجتـاوز اخلرافـة 
يف  وعمـره  ومسـتحدث  جديـد  علـم  وهـو  والغيبيـات، 
ظهـوره  واكـب  قـرن،  نصـف  يتجـاوز  ال  تقديـر  أبعـد 
الثـورة املعرفيـة والتكنولوجيـة واسـتفاد منهـا، وحتـّول 
بفعـل املمارسـات املثابـرة إلـى علـم جديـد، ال يخلـو منه 
مجتمـع ينشـد التقـدم واالسـتمرار يف مضمـار 
التنافـس احملمـوم علـى قيـادة الكوكـب 
مبـكان  الفـوز  األقـل  علـى  أو 
فـوق  كـرمي  الئـق 

سـطحه".

التنبؤات المشروطة
ف الدراسـات املسـتقبلية علـى أنهـا "جهد علمي  وتُعـرَّ
التنبـؤات  مـن  مجموعـة  صياغـة  إلـى  يرمـي  منظـم 
ألوضـاع  الرئيسـة  املعالـم  تشـمل  التـي  املشـروطة 
عبـر  املجتمعـات  مـن  مجموعـة  أو  معـني،  مجتمـع 
مـن عشـرين عامـاً،  زمنيـة معينـة متتـد ألكثـر  مـدة 
وذلـك عـن طريـق التركيـز علـى املتغيـرات التـي ميكن 
تغييرهـا بواسـطة القـرارات أو التـي قـد تتغيـر بفعـل 
الباسـط  عبـد  يـرى  وكذلـك  مؤكـدة".  غيـر  أحـداث 
عبـد املعطـي أنهـا "ممارسـة فكريـة معرفيـة بحثيـة 
لتقـومي  والوعـي،  املالحظـة  علـى  تقـوم  إبداعيـة، 
ترابـط وتفاعـل املمكنـات احلاضـرة للنمـو – حاضنة 
الشـتقاق  األوسـع  البنائـي  سـياقها  يف   – املسـتقبل 
املرغـوب فيـه مّمـا هـو ممكن، ومن عـّدة بدائل ميتزج 
باإلبـداع، وميـّد  العلـم باخليـال  بنائهـا وصوغهـا  يف 

لألمـام". والبصيـرة  البصـر 

االختالف عن التخطيط االستراتيجي
إلـى أن  بـد أن نشـير  املقـام؛ ال  ويف هـذا 
الدراسـات املسـتقبلية هـي غيـر التخطيـط 

االستراتيجي الذي يرتبط بدوره باملستقبل؛ 
إذ تهتـم الدراسـة املسـتقبلية باإلحاطـة 

مـا  احتمـاالت  حـول  املعرفيـة 
أن  أي  املسـتقبل؛  يف  سـيتحقق 
نتائجهـا متعـّددة االحتمـاالت مـع 

محاولـة لترجيـح االحتمـال األقـرب 
إلـى  التوّصـل  إلـى  الواقعيـة دون احلاجـة  إلـى 

نتيجـة بعينهـا. بينما يرتبط التخطيط االسـتراتيجي 
إلـى  ترجمتـه  اإلصـرار علـى  مـع  مـا مسـبق  بهـدف 
واقـع ملمـوس. والعالقـة بينهمـا عالقـة تـالزم، ألن 
الدراسـة املسـتقبلية تسـاعد بكثير يف توجيه بوصلة 

االسـتراتيجي. التخطيـط 
العشـرين  القـرن  مـن  الثانـي  النصـف  كان  لقـد 
وبـدء ظهـور  املسـتقبلية،  للدراسـات  انطـالق  نقطـة 
هـذا  يف  املتخّصصـة  العلميـة  واملراكـز  املؤسسـات 
النـوع مـن الدراسـات، فقـد اجتهـت الـدول الغربيـة 
املتقدمـة نحـو بنـاء مراكـز متطـّورة للغايـة تسـتخدم 
أحـدث األسـاليب والتقنيـات الستشـراف املسـتقبل. 
أّنـه  الشـمال  عالـم  يف  التفكيـر  هـذا  واقـع  ويشـير 
املؤّسسـات  جـّل  بـه  تأخـذ  شـاملة  ظاهـرة  صـار 
العاّمـة واخلاّصـة، وترعـاه جمعيـات ومراكـز علميـة 
متخّصصـة ورصينـة، وحتـرص جامعـات ذات شـهرة 
علـى تضمينـه برامجهـا التدريسـية، ومنـح شـهادات 
التفكيـر  تخّصـص  يف  ودكتـوراه(  (ماجسـتير  عليـا 

املسـتقبل.  يف  العلمـي 
وأّمـا عـن جـّل دول عالـم اجلنوب، وال سـيما املتأّخرة 
العلمـي يف  التفكيـر  مـن  فموقفهـا  منهـا،  واملتخلّفـة 
والشـيء  العاملـي.  مـع االجتـاه  يتماهـى  املسـتقبل ال 
أفضـت  فقـد  العـرب،  نحـن  علينـا،  ينسـحب  ذاتـه 
مخرجـات متغّيـرات عربيـة متعـّددة )ثقافية - دينية، 
غيـاب  إلـى  وسياسـية)،  اقتصاديـة،   - واجتماعيـة 
املسـتقبل عـن تصّوراتنـا وغيـاب التنظيـر يف شـأنه 
يكـون  أن  إلـى  الواقـع  أّدى هـذا  إبداعنـا، وقـد  عـن 
انحياز شـرائح اجتماعية عربية واسـعة إلى املاضي، 

أو يف أحسـن األحـوال إلـى احلاضـر، أعمـق جتـّذراً 
الدراسـات  أّن  كمـا  املسـتقبل.  إلـى  انحيازهـا  مـن 
وأخـذت  متأّخـرًة  بـدأت  والتـي  العربيـة،  املسـتقبلية 
بالتراجـع مبّكـرة، اقترنـت – يف العمـوم – بحصيلـة 
علميـة وعمليـة كانـت متواضعـة، ويكفـي أن نتذّكـر، 
مثـاًل، أّن احلالـة التـي اقتـرن بهـا الوطـن العربـي يف 
بدايـة عقـد التسـعينات مـن القـرن املاضـي عّطلـت 
أنتجهـا  التـي  الّرائـدة  الدراسـة  مبخرجـات  األخـذ 
مركز دراسـات الوحدة العربية واملوسـومة بـ"مستقبل 

واخليـارات". التحّديـات  العربيـة:  األّمـة 

توظيف سلبي
ال  ضمنـه،  العربيـة  والـدول  الثالـث  العالـم  دول  إن 
املسـتقبلية  الدراسـات  عـن  مـا  نوعـاً  بعيـدًة  تـزال 
"العلميـة" كمـا أكـد املهـدي املنجـرة، ومـع ذلـك، فهـذا 
ال ينفـي بنظـره، أّن هـذه الـدول تلجـأ إلـى الدراسـات 
املسـتقبلية، بالعكـس فهـي تركـب ناصيتهـا بقـوة، لكن 
التـي  الغايـات  عـن  متامـاً  بعيـدًة  أخـرى،  ألغـراض 
وضعـت الدراسـات املسـتقبلية مـن أجلهـا، يقول بهذا 
إلـى الدراسـات  اخلصـوص: "كثيـراً مـا نلجـأ حاليـاً 
املسـتقبلية لكـون أزمـات معّينـة ترغمنـا علـى ذلـك. 
ويتعلق األمر ذاك مبستقبلية تفاعلية، تقاوم احلاضر 
بتبريـر املاضـي، عوضـاً عـن ابتـكار املسـتقبل. تُطلـب 
حينمـا  املسـتقبلية  الدراسـات  مـن  كذلـك  النجـدة 
يصبـح الواقـع ال يطـاق، لتبريـر هـروٍب إلـى األمـام 
إخـالًء للحاضـر؛ تلـك مسـتقبليٌة حتذيرية، قريبة من 

من دون استشراف 

للمستقبل.. تبقى 

محاوالت معالجة 

قضايا العرب الكبرى 

تمنيات

جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبلأكتوبر  201٩العدد 4اإلمارات غدًا 5657



احلـني واحلـني جماعـات ومراكـز علميـة مثـل )مركـز 
اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االسـتراتيجية( ورؤية 
العربيـة  املسـتقبليات  ومشـروع   2021 اإلمـارات 
البديلـة، الـذي نفـذه مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة 
املاضـي،  القـرن  مـن  الثمانينـات  يف  بيـروت  يف 
العالـم  منتـدى  تبنـاه  الـذي   2020 مصـر  ومشـروع 
الثالث بالقاهرة، أو مصر 2030 حتت مظلة مجلس 
الـوزراء املصـري...، فضـاًل عن رؤى مسـتقبلية لدول 
مثـل تونـس وقطـر واجلزائـر، ودراسـات أخـرى وإن 
كانـت قليلـة اتخذت منحى تطبيقياً قطاعياً، المسـت 
والتعليـم  الطاقـة  مسـتقبل  استشـرايف  منظـور  مـن 
مـن  وغيرهـا  العلمـي  والبحـث  والتكنولوجيـا  وامليـاه 

القطاعـات".

استشراف المستقبل
للمسـتقبل،  استشـراف  دون  مـن  العربـي  العالـم  إن 
الكبـرى  القضايـا  "معاجلـة  محـاوالت  فيـه  سـتبقى 
معلّقـة، ويف إطـار التمنيـات، وسـتظل إلـى حـدٍّ كبيـٍر 
يف  املطروحـة  اخليـارات  يف  الفصـل  عـن  عاجـزة 
السـاحة العربيـة، ومنهـا علـى سـبيل املثـال: األوضـاع 
مـا  اضطرابـات  شـهدت  التـي  الـدول  يف  الراهنـة 
يسـّمى "الربيـع العربـي" والناجمـة عن سـقوط أنظمة 
الرؤيـة  أو  اخلبـرة  متتلـك  ال  نظـم  ورثتهـا  راسـخة 
لـم تخضـع  األوضـاع  االنتقـال. هـذه  إلدارة مراحـل 
وآثارهـا  املسـتقبلية  الحتماالتهـا  العلميـة  للدراسـة 
املباشـرة وغيـر املباشـرة، وبالتالـي رسـم السياسـات 

ملواجهتهـا". الالزمـة 
إن توطني ثقافة االستشـراف والدراسـات املسـتقبلية 
يف الوطـن العربـي بحاجـة إلـى إرادة واعيـة متداخلة، 
وإلـى مؤسسـات قوميـة قـادرة علـى حتريك الشـروط 
الثقافـة  تيـار  نارهـا  علـى  ينضـج  التـي  املوضوعيـة 
املسـتقبلية وتتنـّوع روافـده، وإلـى منظمـات مسـتعدة 
لشـتل هـذه الثقافـة وتوطينهـا يف بيئـة عربيـة عصية، 
مقرراتهـا  تدرجهـا ضمـن  تعليميـة  مؤسسـات  وإلـى 
العالـي،  التعليـم  التعليـم األساسـي وحتـى  مـن  بـدءاً 
وأن تكون علوم املسـتقبل درسـاً أساسـياً يحتل الوزن 

نفسـه الـذي حتتلـه الـدروس التقليديـة.
هنـاك إذن حاجـة ماسـة إلـى قيـام مؤسسـات عربيـة 

إبداعيـة،  بحثيـة  معرفيـة  فكريـة  "ممارسـة  هـي  المسـتقبلية  الدراسـات 

الممكنـات  وتفاعـل  ترابـط  لتقويـم  والوعـي،  المالحظـة  علـى  تقـوم 

األوسـع  البنائـي  سـياقها  فـي   – المسـتقبل  حاضنـة   – للنمـو  الحاضـرة 

الشـتقاق المرغـوب فيـه مّمـا هـو ممكـن، ومـن عـّدة بدائـل يمتـزج فـي 

لألمـام". والبصيـرة  البصـر  ويمـّد  باإلبـداع،  بالخيـال  العلـم  بنائهـا وصوغهـا 

الدمياغوجيا يف بعض األحيان. وتُستعمل الدراسات 
الفكريـة،  احلـركات  يف  للتأثيـر  أيضـاً  املسـتقبلية 
وذلـك بحصـر األولوية لفائدة التصورات املسـتقبلية، 
دون أخـذ رأي املعنيـني باألمـر. يف هـذه احلالة، نكون 
أمـام مسـتقبلية االنتهـاز علـى املسـتوى الوطنـي، أو 

مسـتقبلية االحتـكار علـى املسـتوى الدولـي".
هكذا إذن ميكننا أن نقول بأن الدراسـات املسـتقبلية 
ومؤسسـاتها علـى الصعيـد العربـي مـا زالـت تواجـه 
العلمـي  البحـث  يواجههـا  التـي  الصعوبـات  نفـس 
قليلـة  ومراكـز  "مؤسسـات  فباسـتثناء  بصفـة عامـة، 
تُعـد علـى األصابـع تـكاد تخلـو األقطـار العربيـة مـن 
مراكـز متخّصصـة للدراسـات املسـتقبلية، وإن كانـت 
ال تعـدم مبـادرات ومشـاريع بحثيـة تنهـض بهـا بـني 

املشـكالت  لتخطـي  املسـتقبلية  للدراسـات  "علميـة" 
التـي تواجـه هـذه األمـة يف مجموعهـا،  والتحديـات 
كالتغيـر املناخـي والتغييـرات التكنولوجيـة ومخاطـر 
التفـكك وغيرهـا، لكـن مـن املهـم أن نكـون علـى بينـة 
"فالهـدف  مـن هـذه املؤسسـات؛  يـراد حتديـداً  ممـا 
هـو سـد الفجـوات يف مجـاالت التدريـب علـى مناهـج 
العربـي،  الوطـن  مسـتقبل  يف  والبحـث  املسـتقبليات 
وتوفيـر آليـات فعالـة للتحـاور بشـأن نتائجـه، وحتويل 
الهوايـة  نطـاق  مـن  املسـتقبليات  مجـال  يف  العمـل 
إلـى نطـاق االحتـراف، وتوفيـر إطـار مؤسسـي يؤمـن 
لثقافـة  والتمكـني  املسـتقبل  لدراسـة  االسـتمرارية 
االهتمام باملسـتقبل ودراسـته لدى املواطنني العرب". 

خاصية االنتظام
كمـا أن هـذه املؤسسـات املعنيـة بالبحـث يف املسـتقبل 
لدراسـته علـى  برامـج حقيقيـة  لهـا  يكـون  أن  يجـب 
الصعيـد العربـي وعلـى صعيـد األقطـار والقطاعـات، 
"علـى أن تتمتـع بخاصيـة االنتظـام، أي ال تكـون رهـن 
واالسـتمرارية،  واآلخـر،  احلـني  بـني  يتوافـر  متويـل 
تكـون  متعـّددة  مراحـل  علـى  البحـوث  تنجـز  أن  أي 
ملراجعـة  اقتراحـات  مـن  بلورتـه  يتـم  مبـا  مدفوعـة 
افتراضـات الدراسـة ومعطياتهـا وسـيناريوهاتها عـن 
وجماعـات  واملثقفـني  اخلبـراء  مـع  حـوارات  طريـق 
ممثلـة للجمهـور. ويجـب أن تشـمل البحـوث بحـوث 
املضمـون )Substantive Research( التـي تركـز 
علـى القضايـا التـي تهـم الوطـن العربـي وتسـتهدف 
املنهجيـات  وبحـوث  السياسـات،  صنـع  يف  التأثيـر 
تـدرس  التـي   )Methodologies Research(
للوقـوف  املسـتقبل  لدراسـة  املتاحـة  املنهجيـات 
العربيـة، مـع  القضايـا  لبحـث  أكثرهـا مالءمـة  علـى 
اسـتهداف تطويـر منهجيـات ذات قـدرة أفضـل علـى 
بحـث هـذه القضايـا، وهـذا هـو مـا قـد يسـاعد يف 
املسـتقبل علـى تبلـور مقاربـات عربية لالستشـراف".

هـذه  تسـتفيد  أن  بـد  ال  أيضـاً  املقـام  هـذا  ويف 
العربـي  املسـتقبل  دراسـة  إليهـا  املوكلـة  املؤسسـات 
مـن اخلبـرة العربيـة السـابقة يف مجـال االستشـراف 
والدراسـات املسـتقبلية كمـا متخضـت عنهـا أعمـال 
املنطقـة  ثـم إجنازهمـا يف  بحثيـني  أكبـر مشـروعني 

األّول  املشـروع  السـابقة؛  السـنوات  خـالل  العربيـة 
هـو مشـروع "املسـتقبالت العربية البديلـة"، وهو أحد 
املشـروعات البحثيـة جلامعـة األمم املتحـدة، والـذي 
الثالـث ومكتـب  العالـم  أشـرف علـى تنفيـذه منتـدى 
الشـرق األوسـط. أمـا املشـروع البحثـي الثانـي فهـو 
العربـي"  الوطـن  مسـتقبل  "استشـراف  مشـروع 
الوحـدة  دراسـات  مركـز  إطـار  إجنـازه يف  الـذي مت 
األولـى  البدايـات  دشـنا  فاملشـروعني  العربيـة...، 
حملاولـة استشـراف مسـتقبل الوطـن العربـي وولـوج 
بحـر الدراسـات املسـتقبلية علـى نحـو طمـوح وبعقول 
والـدروس  فاخلبـرات  خالصـة،  عربيـة  وخبـرات 
تعتبـر عالمـة مهمـة  التجربتـني  كلتـا  مـن  املسـتفادة 
على طريق البحث املسـتقبلي يف وطننا العربي. وإذا 
كان لتلـك الدراسـات شـرف الريـادة يف هـذا املجـال 
فـإن الـدروس املنهجيـة املسـتخلصة وتقييـم عثـرات 
الطريـق التـي واجهتهـا تعتبـر إضافـة مهمـة للخبـرة 
العربيـة يف هـذا املجـال، لكـي تهتـدي وتسترشـد بهـا 
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األجيـال القادمـة مـن الباحثني على طريق املسـتقبل.
الفكـر  علـى  حاليـاً  املطروحـة  الكبـرى  املهمـة  إن 
املعاصـرة  والتحديـات  املسـتقبل  حيـال  العربـي 
عربيـة  رؤيـة  ابتـداع  نسـميه  أن  ميكـن  فيهـا  تكمـن 
استشـرافية للمسـتقبل كعمليـة شـاملة واعيـة وحركـة 
مسـتمرة ونقديـة. وال ميكـن أن يحصـل ذلـك إال مـن 
خـالل تفهـم تاريخـي نقـدي عقالنـي عميـق للتـراث 
حلقائـق  دقيـق  حقيقـي  فهـم  وكذلـك  واسـتيعابه، 
ومعطيـات العالـم املعاصـر بكافة إمكاناته وتعقيداته، 
ويف هذين الطرفني البد من الشـجاعة والقدرة على 
وإمكانياتـه  مبعوقاتـه  الراهـن  العربـي  الواقـع  فهـم 
الذاتيـة ومـا يحيـق به من أخطار وتهديدات خارجية، 
وكذلـك البـد مـن إعطـاء االهتمـام الـكايف حلاجـات 
هـذا العالـم العربـي احلقيقيـة الراهنـة  واملسـتقبلية.

مجموعة صعوبات
وقبـل أن نختتـم هـذا املقـال البـد أن نشـير إلـى أنـه 
ثمـة صعوبـات عديـدة تواجـه الدراسـات املسـتقبلية 
ميكـن  قلتهـا،  علـى  العربـي  الوطـن  يف  ومؤسسـاتها 

إجمالهـا فيمـا يلـي:
يف  املسـتقبلية  الدراسـات  مؤسسـات  إن  أوالً:   -

الوطـن العربـي ذات اهتمامـات قطريـة يف الغالـب 
الكبـرى  الدراسـات  فـإن  احلقيقـة  ويف  األعـم. 
التـي شـكل الوطـن العربـي فيهـا وحـدة الدراسـة 
متثـل  ال  مؤسسـات  بهـا  نهضـت  قـد  والتحليـل 
الرئيسـي،  اهتمامهـا  مجـال  املسـتقبل  دراسـة 
كمـا هـو الشـأن مـع منتـدى العالـم الثالـث ومركـز 

العربيـة. الوحـدة  دراسـات 
ثانيـاً: إن الكثيـر مـن مراكـز الدراسـات املسـتقبلية 
يف الوطـن العربـي غيـر مـزّودة بالقدرات البشـرية 
وقواعـد  والتكنولوجيـة  املاليـة  واإلمكانـات 
املعلومـات التـي متكـن مـن أداء الوظائـف املتعارف 
عليها ملؤسسـات الدراسـات املسـتقبلية. ولذا فإن 
يصعـب  املؤسسـات  هـذه  نشـاطات  مـن  الكثيـر 
الدراسـات  حلقـل  ينتمـي  أنـه  علـى  تصنيفـه 
يكـون  مـا  وغالبـًا  االحتـرايف.  باملعنـى  املسـتقبلية 
تنفيـذ  علـى  مقصـوراً  احلقـل  هـذا  يف  نشـاطها 
لصالـح  واآلخـر  احلـني  بـني  مسـتقبلية  دراسـة 
جهـة يتوافـر لديهـا التمويـل الـالزم مـن مواردهـا 
قـد  خارجيـة  بأطـراف  باالسـتعانة  أو  اخلاصـة، 
تقـدم متويـاًل جزئيـاً أو كليـاً. كذلـك فـإن دور هـذه 
القـدرات  وبنـاء  التدريـب  مجـال  يف  املؤسسـات 
يزيـد  وممـا  منتظـم.  وغيـر  محـدود  وتنميتهـا 
لدراسـة  مؤهلـة  كـوادر  تكويـن  مشـكلة  حـدة  مـن 
املسـتقبل أن غالبيـة اجلامعـات العربيـة ال تقـدم 
برامـج دراسـية يف مجـال الدراسـات املسـتقبلية.
الدراسـات  يف  تشـتغل  املؤسسـات  هـذه  إن  ثالثـاً: 
تنفيـذ  طريـق  عـن  متقطعـة  بصـورة  املسـتقبلية 
متباعـدة،  فتـرات  علـى  مسـتقبلية  دراسـة  مشـروع 
وينـدر أن يديـر املركـز القائم بالدراسـة بعد تنفيذها 
واملفكريـن  اخلبـراء  مـن  الشـأن  ذوي  مـع  حـوارات 
وجماعـات مختـارة مـن اجلمهـور. ومـن ثـم ال تتـاح 
الفرصـة للتنفيـذ بجـوالت أخـرى للدراسـة يتـم فيهـا 
إعـادة تصميـم بعـض افتراضاتهـا يف ضـوء مـا ينتـج 
عـن هـذه احلـوارات مـن اقتراحـات، ثـم يعـاد طـرح 
النتائج املعدلة يف حوارات أخرى. أي أن الدراسة ال 
تنطوي على دورات أو جوالت متعّددة تتيح مشـاركة 
ذوي الشـأن. ويترتـب علـى هذيـن األمرين )قلة تكرر 
النشـاط وغيـاب دورات متعـّددة للعمـل يف الدراسـة( 
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وهـو  املسـتقبلية،  الدراسـات  يف  التراكميـة  غيـاب 
مـا ال يسـاعد يف بنـاء مؤسسـات عربيـة ذات توجـه 
منهجـي متوافـق مـع خصائـص األقطـار العربيـة ومع 

طبيعـة املشـكالت التـي تواجههـا. 
حاليـاً  القائمـة  واملراكـز  املؤسسـات  إن  رابعـاً: 
فالتواصـل  كبيـر،  حـٍد  إلـى  نفسـها  علـى  منغلقـة 
مـع  التواصـل  أن  كمـا  املراكـز،  هـذه  بـني  مفتقـد 
املراكـز املناظـرة واجلمعيـات ذات األهميـة املعنيـة 
بالدراسـات املسـتقبلية محـدود أو غائـب، وهـو ما 
يضعـف قـدرة هـذه املراكز على متابعة اجلديد يف 

وتبـادل اخلبـرات. املسـتقبليات  مجـال 

األساس النظري
السـابقة  الصعوبـات  هـذه  إلـى  يضـاف  وقـد 
األسـاس  ضعـف  عـن  "ناجمـة  أخـرى  صعوبـات 
النظـري الـذي تسـتند إليـه الدراسـات املسـتقبلية 
صيغتـه  يف  العربـي  فالفكـر  العربـي،  التـراث  يف 
علـى  املسـتجّدة  طبعاتـه  ويف  املوروثـة،  التراثيـة 
أكثـر ممـا  املاضـي  إنتـاج  بإعـادة  مفتـون  السـواء 
هـو مهمـوم بقـراءة املسـتقبل، أو مشـغول بإنتاجـه 
السـاخرة  الفكـرة  شـاعت  حتـى  وصناعتـه، 
املتهكمـة بــ"أن العـرب يتنبـؤون باملاضـي ويتذكرون 
املسـتقبل"، فالتفكيـر املسـتقبلي مبنهجـه النقـدي 
نسـق  فهـو  معاديـة،  بثقافيـة  يواجـه  والعقالنـي 
املعـريف،  واالتسـاق  املنطـق  علـى  قائـم  علمـي 
وهـو نقيـض التفكيـر السـلفي الـذي يحـاول بنـاء 
املسـتقبل علـى شـاكلة املاضـي، وإحيـاَء الفـردوس 
املفقـودة ال بنائهـا. وقـد تـرك هذا التـراث بصمته 
الوراثيـة علـى ضعـف حضـور فكـرة املسـتقبل يف 
اإلحسـاس  علـى  القـدرة  ووهـن  العربـي،  الذهـن 
بالتغّيـرات وأثرهـا يف التفكيـر يف املسـتقبل، وعلى 

ملفاجآتـه". االسـتعداد  أو  أحداثـه  توقـع 
املسـتقبلية  للدراسـات  أن  إلـى  نخلـص  اخلتـام   يف 
ثقافتها التي ال ميكن أن تنشأ خارجها أو تنمو بعيداً 
عـن بيئتهـا، وهـي بطبيعتها ثقافـة متتد جذورها إلى 
القوالـب  مـن  والتحـرر  والعقالنيـة  التنويـر  عصـر 
النصيـة اجلامـدة، واالنغـالق داخـل تابوهـات فكريـة 

مقدسـة، واخلضـوع ألنـواع مـن التفكيـر التـي تقيـد 
التجديـد وتصـادر اإلبـداع وحتبـس  املبـادرة وتعـوق 
عوامـل  وكلهـا  النقـدي،  التفكيـر  وتـزدري  اخليـال 
إن اجتمعـت لـن تكـون هنـاك ثقافـة املسـتقبل التـي 
هـي دائمـاً يف صـراع مـع ثقافـة املاضـي، ورغـم أن 
هـذا الصـراع قـد حسـم يف الغـرب لصالـح املسـتقبل 
وثقافتـه فـإن أّول مـا تصطـدم بـه جهـود املسـتقبليني 
العـرب هـو ثقافـة املاضـي، تلـك الثقافـة التـي متتـد 

علـى رقعـة واسـعة وتضـم فئـات مختلفـة. 

مـا  احتمـاالت  حـول  المعرفيـة  باإلحاطـة  المسـتقبلية  الدراسـة  تهتـم 

مـع  االحتمـاالت  متعـّددة  نتائجهـا  أن  أي  المسـتقبل؛  فـي  سـيتحقق 

محاولـة لترجيـح االحتمـال األقـرب إلـى الواقعيـة دون الحاجـة إلـى التوصل 

إلـى نتيجـة بعينهـا. بينمـا يرتبـط التخطيط االسـتراتيجي بهدف ما مسـبق 

مـع اإلصـرار علـى ترجمتـه إلـى واقـع ملمـوس. والعالقـة بينهمـا عالقـة 

تالزم، ألن الدراسـة المسـتقبلية تسـاعد بكثير في توجيه بوصلة التخطيط 

االسـتراتيجي.

أكاديمي مغربي
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نماذج ومفاهيم

نموذج ماكينزي

يعد منوذج ماكينزي “S-7 McKinsey” أكثر النماذج فعالية لتحليل 
أداء الشركات، ومدى قدرتها على حتقيق األهداف املنشودة.

يـد  علـى  الثمانينـات  أوائـل  يف  النمـوذج  هـذا  تطويـر  مت  وقـد 
و»روبـرت  بيتـرز«  »تـوم  ماكينـزي  شـركة  االستشـاريني  يف 

ووترمـان«.
ويعتمـد هـذا النمـوذج علـى حتليـل 7 عناصـر أساسـية يجـب أن تتوافـر 
يف أي منظمـة، وال ميكـن ألي شـركة النجـاح دون أن تكـون جميـع هـذه 

العناصـر منسـجمة معـاً.
أداء  حتسـني  يف  النمـوذج  هـذا  تطبيـق  مـن  االسـتفادة  وميكـن 
الشـركة، دراسـة التأثيـرات احملتملـة للتغييـرات املسـتقبلية داخـل 
الشـركة، حتقيق االنسـجام بني األقسـام املختلفة، وحتديد أفضل 

املقترحـة. لتنفيـذ االسـتراتيجيات  الطـرق 

توجـد مجموعـة مـن األدوات والنمـاذج التحليليـة التـي تعتمد عليها اإلدارة االسـتراتيجية، في مسـاعي تحقيق األهداف 

الخاصـة بالمنظمـة، أو النشـاط الـذي تعمـل عليـه، ومـن هـذه األدوات: التحليـل الرباعـي سـوات )SWOT(، وهنالـك مـن 

األدوات نمـوذج بورتـر، ونمـوذج فايفـر ومصفوفـة بيسـتل وماكينـزي وبوسـطن الـخ، وكلهـا تسـاعد اإلدارة فـي تطبيـق 

مراحـل التخطيـط االسـتراتيجي بكفـاءة عاليـة، وصـواًل إلـى الغايات المرجـوة بأقصر الطـرق الممكنة، وفي هذه المسـاحة 

سنسـتعرض فـي كل عـدد إحـدى تلـك األدوات للتعريـف بهـا وبدورهـا، أمـا اليـوم فنسـلط الضـوء علـى أداة مهمـة هـي: 

نمـوذج مـا كينزي

 
عناصر نموذج ماكينزي

ينقسـم منوذج ماكينزي إلى 3 عناصر ملموسـة هي االسـتراتيجية 
والهيكل واألنظمة، و4 عناصر غير ملموسـة وهى القيم املشـتركة 
.)7S( جميعـاً  وتسـمى  العمـل  وفريـق  اإلدارة  ومنـط   واملهـارات 
 وفيمـا يلـي جـدول يضـم شـرحاً للعناصـر السـبعة التـي يضمهـا 
منـوذج ماكينـزي التحليلـي، واألسـئلة اخلاصـة بـكل عنصـر والتـي 
يجـب طرحهـا مـن أجـل حتديـد الثغـرات التـي ميكـن وجودهـا يف 
كل عنصـر، وضمـان أن كل العناصـر تعمـل مًعـا بانسـجام لتحقيـق 

أهـداف الشـركة.

ا�سئلة التي يجب طرحها ال�ح    النقطة   

      -١

     

    

 

 

وضع خطة لبناء ميزة تنافسية تساهم في تفوق الشركة 
على المنافسين.

 - ما هي استراتيجية الشركة؟
 - كيف تعتزم الشركة تحقيق أهدافها؟
 - كيف تتعامل مع الضغوط التنافسية؟

 - كيف يتم التعامل مع تغير طلبات العمالء؟
 - كيف يتم وضع استراتيجية تتناسب مع القضايا البيئية؟

مســؤوليات  توضــح  التــي  التنظيميــة  العالقــات  هــي 
ــر  ومهــام كل شــخص فــي المنظمــة، ومــن يقــدم التقاري

لمن.   
 - كيف يتم تقسيم هيكل الشركة/الفريق؟

 - ما هو التسلسل الهرمي الوظيفي؟
- كيف تنسق اإلدارات المختلفة األنشطة فيما بينها؟

- كيف ينسجم أعضاء الفريق مع بعضهم البعض؟
- هل صناعة القرار تتم بشكل مركزي أم المركزي؟

- ما طرق التواصل؟ هل هي مباشرة أم غير مباشرة؟

هى مجموعة من القيم األساسية والطموحات التي 
يشترك فيها أفراد المنظمة.

 وتعبر القيم المشتركة عن األفكار التي ترغب اإلدارة 
في نشرها بين أعضاء الفريق.

- ما القيم األساسية؟
- ما ثقافة الشركة/ الفريق؟
 - ما مدى قوة هذه القيم؟

 - ما القيم األساسية التي ُشيدت عليها الشركة 
والفريق؟

مجموعة األنشطة واألعمال اليومية التي يشارك الموظفون في 
تنفيذها من أجل إنجاز مهام العمل.   

 - ما األنظمة الرئيسية التي تدير المؤسسة؟ تقييم النظم المالية 
والموارد البشرية واالتصاالت وتخزين الوثائق.
 - ما معايير العمل وكيف يمكن تقييمها؟

 - ما العمليات والقواعد الداخلية التي يتبعها الفريق للحفاظ على 
المسار الصحيح؟

الطريقة التي ُتدار بها المنظمة، وفلسفتها التنظيمية 
التي تعكس القيم التي تعمل وفقها.    

- إلى أي مدى يتشارك الموظفون في إدارة الشركة؟
 - ما مدى فعالية اإلدارة؟

 - هل يميل الموظفون إلى التنافس أم التعاون؟
 - هل هناك فرق تعمل داخل المنظمة بشكل حقيقي، 

أم أنها مجرد مجموعات تحمل أسماء مختلفة فقط؟

 الهيكل
:Structure

استراتيجية
Strategy  

 األنظمة
System

 القيم المشتركة
  shared 

 
   values

Style  نمط اإلدارة

Staff فريق العمل

skills  المهارات

نموذج ماكينزي 
لتحليل الشركات؟

دراسة كل ما يتعلق بالموظفين وقدراتهم، بما يفيد 
تنفيذ االستراتيجيات بفعالية

- ما الوظائف والتخصصات الموجودة في الفريق؟
 - ما المناصب الشاغرة التي تحتاج الشركة إلى ملئها؟

 - هل هناك نقص في الكفاءات المطلوبة؟

كفاءات ومهارات الموظفين، التي تساعد المؤسسة في المنافسة 
وزيادة اإلنتاجية واألرباح

- ما أهم المهارات لدى فريق العمل؟
 - هل هناك أي نقص في المهارات؟

 - ما األشياء التي يشتهر فريق العمل بقدرته على فعلها؟
 - هل الموظفون الحاليون قادرون على تنفيذ مهام العمل؟

 - كيف يتم تقييم المهارات؟
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مبادرة الموجه االستراتيجي
هي إحدى مبادرات الجمعية الرائدة في مجال دعم المجتمع وتعزيز ثقافة التخطيط االستراتيجي.

املجتمع 	· لشرائح  املعلومات  توفير  يف  تتمثل  املبادرة  توضيح: 
والنصح   لهم  االستشارة  وتقدمي  املطلوبة  املعرفة  وإكسابهم 
ربطهم  خالل  من  املستقبلي  التخطيط  وأدوات  وسائل  نحو  

بأصحاب العقول واخلبرات والتجارب الناجحة والشخصيات املؤثرة 
إداري - اقتصادي -  جتاري - تربوي  -   يف مختلف املجاالت ) 

قيادي - شبابي أسري - مجتمعي( 

الهدف منها: املساهمة يف بناء جيل واٍع استراتيجيا  .	·

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

شراكة املعرفة من اجل التنميةجامعة روتشستر 
 (فيينا النمسا)
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 الشيخ / محمد المعال
نائب رئيس مجلس االدارة

 سلطان الثقافة
 مفاخـر عديـدة سـجلها سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن 
محمـد القاسـمي، عضـو المجلـس األعلـى، حاكـم الشـارقة، فـي سـجل 
أنـه عنـي أواًل وأساسـًا بعقـل اإلنسـان  التاريـخ، ويكفـي  المجـد وأسـفار 
وعواطفـه  فكـره  فـي  الصحيـح  الفـرد  لنمـوذج  بلوغـًا  وجدانـه،  وصقـل 
وطريقـة تفكيـره، بمـا يسـهم فـي تشـكيل أمـة تليق بهـا الصـدارة في كل 

مناحـي الحضـارة وفـي مقدمتهـا القيـم واألخـاق النبيلـة.

   لقـد كان رهانـه الدائـم على الثقافة مضربًا للمثل، حتى اصبحت الشـارقة 
البنـاءة،  والمعرفـة  واإلبـداع  الفكـر  لـذوي  قبلـة  اإلمـارات  كل  ومعهـا 
وهاهـو رهانـه يؤتـي أكلـه ويفوز في سـباق الحياة الماديـة التي أحاطت 
بالنـاس مـن كل جانب، وتمثلت الثمرات في جيل اماراتي يواصل المسـيرة 
ويعشـق الريادة والمعرفة والذوق في السـلوك واالنتـاج المتميز بمختلف 

صوره وأشـكاله.

الحديـث عـن صاحـب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان القاسـمي، ال يقف 
عنـد حـد، فبقدرمـا عنـي بالمعرفـة والعقل فأنشـأ الجامعـات والمدارس، 
فإنـه لـم يغفل تغذية الروح بالمسـاجد التي تمـأ األفق وتزخز بالمكتبات 
والـدروس والعلمـاء، وبقدرمـا شـكل معـرض الشـارقة للكتـاب وسـامًا 
يتـأأل فـي صـدر الخليـج العربي برمته وتشـد لـه الرحال من اصقـاع الدنيا، 
فقـد اهتـم سـموه بالحدائـق المزدهـرة والنوافيـر والبحيرات والمشـاهد 
التـي تنطـق فـي كل مـكان مـن هـذه اإلمـارة الجميلـة ) ابتسـم فأنـت 

في الشـارقة(.

أمـا الحديـث عـن الطـرق والخدمات االجتماعيـة ) تعليمية وصحيـة وكهرباء 
ومـاء واسـكان وأمـن وسـامة( فهـو حديـث يقـف شـاهدًا دائمـًا علـى أن 
قائـد هـذه المسـيرة المتحضـرة فـي امـارة السـام والخيـر والمـودة رجـل 
اسـتثنائي ومخطـط اسـتراتيجي بعيـد النظـر، ظـل يعمـل بهمـة واهتمـام 
ويبـذل بسـخاء مـن اجـل ان تكـون جـودة الحيـاة فـي هـذه اإلمـارة علـى 

أعلـى المسـتويات وبالمعايـر العالميـة.

هـذا العـدد مـن مجلـة ) اإلمـارات غـدا( يتزين بصورة صاحب السـمو الشـيخ 
قلـب  علـى  تنطـوي  التـي  بسـريرته  ويزهـو  القاسـمي  الدكتـور سـلطان 
أبـوي حنـون، وعلـى بصيـرة نابهة وفكـرة خاقة جعلـت المسـتقبل واقعًا 
نعيـش تفاصيلـه مـن اآلن، تخطيطًا وتنفيـذا وتوجيهًا تقويميًا حتى نؤسـس 

بـه منطلقـًا قويـًا لرؤيـة جديـدة ومسـتقبل متجـدد كل مرة.

نحـن نتحـدث إذًا عـن قائـد طمـوح و فـذ، عشـق المسـتقبل فصنـع الحيـاة 
بتوظيـف  الطاهـرة، وذلـك  ارضـه  األفضـل لشـعبه ولـكل مـن حـل علـى 
الفكـر والعلـم والوجـدان السـليم، فتلكـم مدرسـة شـامخة وراسـخة يجـب 

أن نتلقـى فيهـا بـأدب جـم الـدروس وأسـباب الهـدى والصـاح.

نظرة ثاقبة
عن الجمعية

جمعية اإلمارات للتخطيط 
االستراتيجي واستشراف 
المستقبل هي جمعية 
وطنية،  ذات نفع عام، 
تأسست عام 2010م من 
أجل نشر وتعزيز ثقافة 
التخطيط االستراتيجي 

وتعميق الوعي والتفكير 
االستشرافي داخل مجتمع 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وكذلك تقديم 
االستشارات اإلدارية في 

المجال، فضاًل عن دعم 
األجندة الوطنية للدولة.

آعضاء مجلس إدارة

جمعية اإلمارات للتخطيط 
االستراتيجي واستشراف المستقبل

الشيخ/ محمد بن عبد اهلل المعال                            
نائب رئيس مجلس اإلدارة

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

الرئيس الفخري للجمعية: 

اللواء الدكتور/
عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي      

 رئيس مجلس اإلدارة

منصور القرقاوي                                      
أمين السر العام 

فيصل أحمد الخميري                                  
المدير المالي

د. ابراهيم بن سباع المري
عضو مجلس اإلدارة

د. سرحان حسن المعيني                              
عضو مجلس اإلدارة

 شيخة الرحومي
عضو مجلس اإلدارة

عنود السعدي
عضو مجلس اإلدارة

مريم الحمادي                                           
عضو مجلس اإلدارة
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التســامح قيمــة عالميــة، والغــاف شــجرتنا الوطنيــة، مصــدر الحيــاة وعنــوان االســتقرار وســط الصحــراء، كانــت ظاللهــا 

ــا للتشــاور فــي أمــور حياتهــم، وفــي عــام التســامح نتخذهــا شــعارًا لنســتظل جميعــًا  الوارفــة مركــزًا لتجّمــع أجدادن

بظــل التســامح والتعايــش.

محمد بن راشد آل مكتوم

 

التراث والتسامح 
ضمن أجندتنا الوطنية

تطمــح األجنــدة الوطنيــة الســتراتيجية دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة )رؤيــة 2021( إلــى الحفــاظ علــى 
مــن  وانتمائــه،  بهويتــه  يعتــز  متالحــم  مجتمــع 

خــالل توفيــر بيئــة شــاملة تدمــج فــي نســيجها 
مختلــف فئــات المجتمــع وتحافــظ علــى ثقافــة 
اإلمــارات وتراثهــا وتقاليدهــا وتعــّزز مــن تالحمهــا 

ــري.  ــي واألس المجتمع

كمــا تطمــح األجنــدة الوطنيــة ألن تكــون 
فــي  العالــم  دول  أفضــل  مــن  اإلمــارات 
ــة البشــرية، وأن تكــون مــن  مؤشــر التنمي
أكثــر الــدول ســعادة، ليتمكــن كل مواطــن 
االنتمــاء  بهــذا  فخــره  عــن  التعبيــر  مــن 
بمختلــف الوســائل، ويمثــل وطنــه فــي 

المحافــل الدوليــة والمنافســات العالميــة 
والميداليــات  اإلنجــازات  مــن  يضاعــف  بمــا 

ــة. ــة والعالمي ــة فــي البطــوالت األولمبي للدول

الغاف رمز التسامح 2019
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