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 نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
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االستراتيجي كثقافة 
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بناء جيل وطني قادر 
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 www.emiratestomorrow.org :الموقع

القيم:
العمل بروح الفريق ، التميز، 
اإلبداع، االبتكار، والشفافية.
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االفتتاحية

االستعداد للخمسين
المستقبل،  حصان  على  مستمرًا  الرهان  يزال  وما  األولى،  شمعتها  غدًا«  »اإلمارات  أطفأت 

زت دولة اإلمارات العربية  واجتياز المراحل، بما يدهش القاصي والداني، السمة الناصعة التي ميَّ

مليء  عالم  وسط  واالستقرار  والرفاه  االزدهار  مرافئ  نحو  الظافرة  مسيرتها  خالل  المتحدة 

اليوم باالضطراب والتناقضات والتجارب الفاشلة، وما نجاح بالدنا المطرد إال ثمرة مباركة من 

غرس زايد الخير، وراشد العزم، وكوكبة الشيوخ المؤسسين قبل خمسين إال عامًا واحدًا.

فهل سيتوقف الجواد ويترجل الفارس؟!، كال، بل سنتأمل خالل هذا العام الجديد 2020 

كبير،  نماء  من  أنجزناه  بما  نحتفي  انقضت،  التي  عامًا  الخمسين  مسيرة  ونستذكر 

وتعزم  تبدع  التي ظلت  الرشيدة  قيادتنا  تجاه  والعرفان  والفخر  بالشكر  تلهج  وألسنتنا 

على المزيد من العطاء وارتياد آفاق اإلبداع والعمل النوعي الذي لم يضعف يومًا أمام 

الشعوب  أرينا  التنافسية، ولطالما  الصرامة والشروط  العالمية مهما بلغت من  المعايير 

)1( وصدارة  الرقم  يحدونا  بتجاربهم  الملهمين  أفضل  أنفسنا في قوائم  كيف وضعنا 

العالم بأسره، وإننا على الدرب بثقة وهمة سائرون.

هذا العام 2020 هو عام االستعداد النطالقة أخرى تجتاز تحديات خمسين سنة جديدة 

وبنهايتها 2071م ستكون دولتنا الفتية قد بلغت مئويتها إن شاء اهلل، وحينئذ فالبد أن 

تكون من الدول التي يشار إليها بالبنان في مجاالت الرقي الحضاري كافة )تعليم، صحة، 

بيئة، تكنولوجيا، فضاء، اقتصاد،عمران وبنيات أساسية، صناعات، وحتى الزراعة وغيرها(.

إن رؤية اإلمارات االستراتيجية واضحة: الصدارة ال أقل.

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  الماضي  الشهر  أعلنه  ما  جميعًا  تابعنا  ولقد 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« حين قال »تقترب 

اإلمارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام االنطالقة الكبرى. نحتفي 

بخمسين عامًا ونطلق مسيرة الخمسين القادمة. االستعداد سيكون في 2020.. العام 

القادم سيكون عام اإلعداد واالستعداد إلحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا«.

ومن جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة في هذه المناسبة: »أطلقت وأخي محمد بن راشد أكبر استراتيجية 

اهلل  بإذن  سيشكل  عام  للخمسين.  االستعداد  عام   2020 عام  ليكون  الجديد،  للعام  وطنية 

االقتصادية  المباركة. نكتب فيه فصواًل جديدة في محركاتنا  منعطفًا نوعيًا في مسيرتنا 

والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون األفضل عالميًا خالل خمسين عامًا قادمة«.

إمارات  بناء  نريد   2020 في  مكتوم:  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 

المستقبل كفريق واحد، بروح االتحاد، بروح زايد، بروح تعشق القمم، بروح تعشق البناء، 

معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى«.

هكذا يطلق سموه فينا روح المستقبل وثقافة صناعة الغد يقول: »في عام االستعداد 

للخمسين نريد أن نعمل سويًا في كافة القطاعات، مواطنين ومقيمين، ألننا متحدين 

نستطيع تغيير المعادالت، نستطيع رفع التوقعات. أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي في 

لبدء  العمل يستعدون  المؤسسون وفريق  اآلباء  نريدها كأجواء 1970 عندما كان   ،2021

مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن«.

د/ عبد القدوس العبيدلي

رئيس التحرير

محمد بن زايد:
»أطلقت وأخي محمد بن راشد أكبر استراتيجية 	 

عام   2020 عام  ليكون  اجلديد،  للعام  وطنية 
االستعداد للخمسني.

نوعيـاً يف 	  بـإذن اهلل منعطفـاً  عـام سيشـكل 
املباركـة.  مسـيرتنا 

نكتب فيه فصوالً جديدة يف محركاتنا االقتصادية 	 
األفضل  لنكون  املتسارعة  والتنموية  واملجتمعية 

عاملياً خالل خمسني عاما قادمة.
»عام االستعداد للخمسني«، يقتضي تضافر كل اجلهود 	 

وحتقيق  واستدامتها،  التنمية  عجلة  لدفع  املجتمعية 
طموحاتنا وتطلعاتنا إلى مستقبل أفضل إلماراتنا. 

نستمد قوتنا من عمقنا التاريخي ومن نهج آبائنا 	 
املؤسسني، ومن قوة وعزمية أبناء الوطن.

قطاعات 	  كل  نهيئ  املقبلة..  عاما  اخلمسني  يف 
اقتصاداً  ونبني  النفط،  بعد  ما  ملرحلة  الدولة 
والعلوم  واإلبداع  االبتكار  أساسه  حقيقياً  معرفياً 
احلضارة  مسيرة  يف  بصمتنا  ونضع  احلديثة، 
اإلنسانية، ونشيِّد األسس القوية الستدامة التنمية 

لألجيال القادمة.

محمد بن راشد:
تقترب اإلمارات من عيدها اخلمسني يف 2021 ونريده أن يكون عام االنطالقة الكبرى. 	 
نحتفي بخمسني عاماً ونطلق مسيرة اخلمسني القادمة.	 
 2020 سيكون عام اإلعداد واالستعداد إلحداث قفزة كبيرة يف مسيرتنا.	 
العام 	  ونريد  اليوم.  حياتنا  املؤسسني  اآلباء  فريق  صمم  عاماً  خمسني  قبل   

القادم تصميم اخلمسني عاماً القادمة لألجيال اجلديدة.
يف 2020 نريد أن نستعد إلطالق قفزات يف االقتصاد، يف التعليم، يف البنية 	 

التحتية، يف الصحة،  يف اإلعالم. يف نقل قصة اإلمارات للعالم. 
يف 2020 نريد بناء إمارات املستقبل كفريق واحد، بروح االحتاد، بروح زايد، بروح 	 

تعشق القمم، بروح تعشق البناء، معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى. سينتهي ه
يف عام االستعداد للخمسني نريد أن نعمل سوياً يف كافة القطاعات، مواطنني 	 

ومقيمني، ألننا متحدين نستطيع تغيير املعادالت، نستطيع رفع التوقعات.
 أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي يف 2021. نريدها كأجواء 1970 عندما كان 	 

اآلباء املؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن.
لقد شهدُت العام 1970 عام تصميم االحتاد، وسأكون يف 2020 مشرفاً على 	 

فريق تصميم اخلمسني، ومعي جلنتان واحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد 
زايد  بن  عبداللـه  الشيخ  تضم  وأخرى  اخلمسينية.  التنموية  اخلطة  لوضع 
والشيخة مرمي بنت محمد بن زايد لإلشراف على فعاليات االحتفاالت باليوبيل 

الذهبي للدولة.
 فريقنا واحد، وروحنا واحدة، ومستقبلنا واعد بإذن اهلل، عام االستعداد للخمسني.	 

أعلـن صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم 
دبـي  حاكـم  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  الدولـة  رئيـس  نائـب 
آل  زايـد  بـن  الشـيخ محمـد  السـمو  »رعـاه اهلل«، وصاحـب 
نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائب القائـد األعلـى للقوات 
االسـتعداد  عـام  سـيكون  القـادم  العـام  أن  المسـلحة، 
علـى  لهمـا  تغريـدات  سلسـلة  فـي  وقـاال  للخمسـين. 

 :2019 15 ديسـمبر  يـوم  »تويتـر«  حسـابيهما فـي 

عام االستعداد 
للخمسين
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التصميم  واإلنتاج والتسويق

هاتف: 026444241
 www.spotlightuae.net :الموقع

اإلخراج
سعيد منصور

رئيس التحرير: 
د. عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي

المشرف العام
الشيخ محمد بن عبداهلل المعال

مدير التحرير 
د. محمد عبد القادر سبيل

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

عكس ذلك بوضوح.

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

اسم المصدر.

المراسالت على:
ص ب 83838  الشارقة

دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 5548810 06

   info@espa.org.ae                     : إيميل
espa_uae@yahoo.com                        
 www.emiratestomorrow.org :الموقع

غدًا 21  مسرعات التنمية في أبوظبي

االستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031

اإلمارات األولى عربيًا في مؤشر التنافسية الرقمية

مختبر علوم البيانات في دبي الستشراف المستقبل

قمة "اقدر" في موسكو عزيمة ودبلوماسية

مدينة دبي األكاديمية موئل موهوبي العالم

تحدي محمد بن زايد للروبوت ينطلق في فبرايراالستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية

الكرة اإلماراتية تسابق التكنولوجيا

6 سيغما لتعزيز مستويات الجودة

تقرير دافوس  2019.. اإلمارات األولى في استقرار االقتصاد

2020 عام االستعداد للخمسين
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الموضوع الرئيسي

رصد له ولي العهد 50 مليار درهم

)غدًا 21( مسّرعات التنمية في أبوظبي
أبوظبي: اإلمارات غدًا

أبوظبي تحث الخطى نحو الغد المشرق، وتسابق الزمن لتكون في الصدارة، بما يضع اإلمارات في إطار مسؤوليات جديدة 

ككل األمم التي تقود العالم برصيد وافر أساسه العلم واإلرادة الموروثة من زايد الخير والنماء.

الشامل هي عبارة عن  التنمية مبفهومها  كانت  وملا 
األكثر  املواصفات  لشروط  واقتفاء  وعمل  تخطيط 
جودة فقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس  املسلحة  للقوات 
أبوظبي، برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية »غداً 
21« مبيزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثالث 
من  درهم  مليار   20 يتم تخصيص  أن  املقبلة، على 

وضعته  الذي   ،2019 األول  للعام  التنموية  احلزمة 
االقتصادية  للصرف على احلزمة  التنفيذية  اللجنة 

األولى.
املكلفة  التنفيذية  اللجنة  استطاعت  فقد  وبالفعل 
املسرعات  حزمة  من  األولى  املرحلة  أجندة  إطالق 
تسريع  على  تعمل  فتئت  ما  وهي  مؤخراً  التنموية 
بيئة  حتسني  ومبادرات  املجتمعية  املشاريع  تنفيذ 

األعمال.

تدوينات
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
الرسمي:  »تويتر«  حساب  عبر  تدوينات  يف  نهيان 
يف  العمل  فريق  بجهود   »21 »غداً  بنجاح  ثقة  كلنا 
حكومة أبوظبي والشراكة القائمة مع املجتمع وقطاع 

األعمال مبا يضمن النجاح للجميع«.
وأضاف سموه: »يهدف »غداً 21« إلى تعزيز تنافسية 
إلى  استناداً  وريادتها،  أبوظبي  يف  التنموية  العجلة 
أربعة محاور رئيسة: )األعمال واالستثمار، املجتمع، 
املرحلة  وتشمل  احلياة(..  ومنط  واالبتكار،  املعرفة 
أولويات  مع  تتوافق  مبادرة   50 من  أكثر  األولى 
واملستثمر«.  املقيم  واحتياجات  وتطلعاته  املواطن 

وأشاد سموه بجهود فريق العمل يف حكومة أبوظبي، 
القائمة  21« والشراكة  ثقته بنجاح »غداً  معرباً عن 
بني احلكومة واملجتمع وقطاع األعمال والتي تضمن 

النجاح للجميع.

محاور
هدف احملور الرئيس األول من البرنامج إلى حتفيز 
األعمال واالستثمار ودفع عجلة التنمية االقتصادية 
يف إمارة أبوظبي من خالل خلق بيئة جاذبة ومواتية 
وحتسني  االقتصادية،  واملؤسسات  املشاريع  لنمو 
اخلاص  القطاع  وتنمية  العمل  بيئة  تنافسية 
وضع  إلى  إضافة  واملتوسطة،  الصغيرة  والشركات 
والطاقات  الصناعية  للشركات  حتفيزية  برامج 

املتجددة وغيرها من القطاعات.
تنمية  إلى  البرنامج  من  الثاني  احملور  يهدف  فيما 
املجتمع من خالل توظيف املواطنني وإطالق املشاريع 
معقولة،  بتكلفة  اجليد  التعليم  وتوفير  اإلسكانية، 
وإنشاء هيئة الدعم االجتماعي وغيرها من املبادرات 

محمد بن زايد: 
يهدف البرنامج 

لتعزيز تنافسية 

العجلة التنموية في 

أبوظبي وريادتها

التنموية، والتي من شأنها أن تضمن احلياة الكرمية 
للمواطن وتوفير ضرورياتها كافة.

املعرفة  منظومة  تطوير  على  الثالث  احملور  ويركز 
الشركات  تشجيع  خالل  من  اإلمارة  يف  واالبتكار 
إلى  املواهب  التقنية، واستقطاب  الناشئة يف مجال 
أبوظبي، ودعم مراكز البحث والتطوير، إضافة إلى 

تدريب وتنمية املواهب واخلبرات.
تقدم  يف  معريف  واقتصاد  مجتمع  بناء  وسيسهم 
ومؤشرات  العاملية،  االبتكار  مؤشرات  يف  أبوظبي 
استمرار  بدوره  يضمن  والذي  املعريف،  االقتصاد 

واستدامة نهضة اإلمارة.
 »21 برنامج »غداً  الرابع واألخير من  ويعنى احملور 
االرتقاء  من خالل  أبوظبي  يف  احلياة  بتعزيز منط 
وذلك  احلياة،  جودة  حتّسن  التي  كافة  باخلدمات 
عبر تفعيل مشاركة األفراد يف املبادرات واألنشطة 
إلى جانب حتسني  والرياضية،  والثقافية  الترفيهية 
واالتصاالت  والتنقل  النقل  فيها  مبا  التحتية  البنية 

والتنمية احلضرية.

الريادة
يرتكز برنامج »غدًا 21« على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز األعمال واالستثمار، وتنمية المجتمع 

أبوظبي  تنافسية  تعزيز  بهدف  وذلك  الحياة،  نمط  وتعزيز  واالبتكار  المعرفة  منظومة  وتطوير 

وريادتها ودعم مسيرتها االقتصادية والتنموية واالجتماعية، وتشمل المرحلة األولى منه أكثر من 

50 مبادرة جديدة تتوافق مع أولويات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في إمارة أبوظبي.

4 محاور للبرنامج: 

األعمال والمجتمع 

والمعرفة واالبتكار 

ونمط الحياة

تخصيص 20 مليار درهم 

من الحزمة التنموية 

للعام األول 2019 

المرحلة األولى 

تشمل 50 مبادرة 

تتوافق مع 

أولويات المواطنين 

والمقيمين
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50 مليار درهم 

ميزانية الخطة 

للسنوات الثالث.

تسريع تنفيذ 

المشاريع 

المجتمعية 

ومبادرات تحسين 

بيئة األعمال.

20 مليار درهم من 

الحزمة التنموية 

خصصت للعام األول 

.2019

4 محاور رئيسة: 

األعمال واالستثمار، 

المجتمع، المعرفة 

واالبتكار، ونمط 

الحياة.

تعزيز تنافسية 

العجلة التنموية 

في أبوظبي 

وريادتها.

تعزيز الشراكة 

القائمة بين 

الحكومة 

والمجتمع وقطاع 

األعمال.

50 مبادرة تتوافق 

مع أولويات 

المواطن وتطلعاته 

واحتياجات المقيم 

والمستثمر. 

منصة متكاملة أطلقتها »دبي الذكية«

مختبر علوم البيانات في دبي 
الستشراف المستقبل

دبي: اإلمارات غدًا

أطلقـت »دبـي الذكيـة« خـالل العـام الماضـي )مختبـر علـوم البيانـات فـي دبـي(، الـذي يعمـل علـى توفيـر المتطلبـات 

المسـبقة لالسـتثمار فـي علـوم البيانـات عنـد التخطيـط السـتراتيجية بيانـات المدينـة، كمـا يهـدف إلـى توفيـر منصـة 

متكاملـة لتحديـد التحديـات ووضـع األفـكار المحتملـة بمجال البيانـات من قبل الجهـات الحكومية والخاصـة، لتتم بعد ذلك 

عمليـة تصميـم األفـكار.

الـذي يعـد املبـادرة األولـى مـن نوعهـا علـى  املختبـر 
البيانـات  حتليـل  سـيعتمد  اإلقليمـي،  املسـتوى 
باسـتخدام تقنيـات الـذكاء االصطناعـي، ومـن خـالل 
علمـاء مختصـني بقطـاع البيانـات، حيث يطـّور خبراء 
املختصـرة  األفـكار  األعمـال  وأصحـاب  البيانـات 
بتفاصيـل أكثـر، قبـل االنتقـال، أخيـراً، إلـى املرحلـة 
النهائيـة، التـي يتـم خاللها اسـتخدام أدوات ومنصات 
مختبر علوم البيانات لتنفيذ حاالت االسـتخدام، كما 
يشـتمل املختبـر على مرحلة التنسـيق وبنـاء القدرات.
 سـيتيح املختبـر عبـر جمعـه للبيانـات مـن املؤسسـات 
أليـة  الوصـول حللـول علميـة  واخلاصـة،  احلكوميـة 
مشـكالت مسـتقبلية أو حالية، كما يتيح سـبل تطوير 
أي  استشـراف  مـع  مسـتقباًل،  قطـاع  أي  وحتسـني 
وضـع  سـبل  وبيـان  مسـتقباًل،  تنجـم  قـد  مشـكالت 

حلـول لهـا.

خبرات عالمية:
املشـروع  بتنفيـذ  تقـوم  التـي  إم(،  بـي  آي  )شـركة   
توظـف خبـرات وجتـارب مميـزة يف مجـال البيانـات 
الصناعيـة  الثـورة  تقنيـات  مـن  وغيرهـا  الضخمـة، 
الرابعـة، واستكشـاف اإلمكانـات الهائلـة التي حتملها 

التقنيـات. هـذه 
للبيانـات  التنفيذيـني  املديريـن  »قمـة  بـأن  علمـاً 
2019«، التـي عقـدت للمـرة األولـى يف املنطقة بدبي، 
لاللتقـاء  البيانـات  ملختصـي  مثاليـة  فرصـة  مثلـت 
القطـاع،  والنقـاش، ووضـع خارطـة طريـق ملسـتقبل 

للمدينـة. الكامـل  الذكـي  التحـّول  ودعـم 

يف  للبيانـات  االمتثـال  قسـم  مديـر  قالـت  بدورهـا، 
»دبـي الذكيـة«، سـارة الزرعونـي، إن »)دبـي الذكيـة( 
تعتـزم، خـالل الفتـرة املقبلـة، إطـالق مشـروع يتمثـل 
يف )لوحـة بيانـات حلظيـة اقتصاديـة(، تتيـح البيانات 
فـوري  بشـكل  االقتصاديـة  القطاعـات  مختلـف  عـن 
لصنـاع القـرار، مـا يسـاعد علـى اتخـاذ السياسـات 

بشـأنها«. املناسـبة 

دبي بالس
»دبـي الذكيـة« لديهـا حاليـًا مـا يتجـاوز 290 قاعـدة بيانـات عبـر منصـة 

»دبـي بالـس«، وتتيـح تحسـين الخدمـات وتطويـر السياسـات الموضوعة، 

فيمـا تعمـل خـالل العـام الجـاري علـى التركيـز علـى تبـادل البيانـات مع 

الجهـات الخاصـة.

المبادرة األولى 

من نوعها على 

المستوى اإلقليمي

آفاق المستقبلالموضوع الرئيسي
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افتتحت 2006 

واستثماراتها 12 مليار 

درهم منها مليار 

إنفاق على البنية 

األساسية

تعّزز مكانة اإلمارات 

في المجال 

األكاديمي وترّسخ 

اسم الدولة مركزًا 

عالميًا لإلشعاع 

الثقافي

تستقطب فروعًا 

ألفضل الجامعات 

العالمية وأفضل 

األساتذة وبأعلى 

المواصفات

تجارب ملهمة

منطقة تعليمية حرة بمعايير دولية

مدينة دبي األكاديمية.. 
موئل موهوبي العالم  

دبي: اإلمارات غدًا

فـي عصـر المعلومـات التـي تديرهـا التكنولوجيـا وتحّولهـا إلـى اقتصـاد المعرفـة، بـات االسـتثمار فـي مجـاالت التعليـم 

العالـي علـى نحـو ممنهـج وتخّصصـي مـن أهـم رهانـات التنميـة المسـتقبلية، لذلـك ارتكـزت خطـة دبـي فـي تنويـع 

اقتصادهـا، ودعـم نمـو القطاعـات االسـتراتيجية المختلفـة فيها، علـى قطاع التعليـم، بوصفه أحد أبرز مجاالت االسـتثمار 

الحديثـة، وذلـك مـن خـالل »مدينـة دبي األكاديميـة«، التي اسـتقطبت المؤسسـات والمعاهـد األكاديميـة العالمية ووفرت 

بيئـة نموذجيـة ازدهـر فيهـا التعليـم والتعلـم، وحلـق رأس المـال البشـري إلـى أقصـى إمكاناتـه.

هـذا الصـرح التعليمـي الواسـع، له جوانـب اقتصادية 
تتكامـل مـع أهدافـه االسـتراتيجية، مبـا يوفـره مـن 
إتاحـة فضـاءات جامعـة ملختلف املؤسسـات التعليمية 
يحققـه  ومـا  واألكادمييـون،  الطـالب  ينشـدها  التـي 
مـن اإلسـهام بفعاليـة يف ترسـيخ دبـي كوجهـة عامليـة 
للطـالب الراغبـني يف الدراسـة خـارج بلدانهـم، وهـو 
مـا ينسـجم مـع رؤيـة اإلمـارات بشـأن دعـم اقتصـاد 
الدولـة  مكانـة  وتعزيـز  االبتـكار  وتشـجيع  املعرفـة 
كمركـز للمبدعـني يف جميـع املجـاالت وتطوير وتنمية 
العمـل يف  متطلبـات  األفـراد، حتـى حتقـق  مهـارات 
املسـتقبل يف ظـل التغييـرات التكنولوجيـة املتسـارعة.

هـذا املنطلـق دفـع مدينـة دبـي األكادمييـة إلـى جـذب 
يف  الكفـاءات  وتقريـب  التعليميـة  املؤسسـات  أعـرق 
مجـال التدريـس اجلامعـي لنقـل اخلبـرة، مـن حيـث 
التعليميـة  والنظـم  واملناهـج  التدريـس  مسـاقات 

واإلداريـة، ومواكبتهـا ملـا يطـرأ يف األوسـاط العلميـة 
جامعـات  ومتنـح  وتطويـر،  حتديـث  مـن  العامليـة 
ومعاهـد املدينـة درجـات علميـة معتمـدة يف اإلمارات 
واملطابقـة  التصنيـف  ونظـم  املعاييـر  أعلـى  ووفـق 

التعليـم. مجـال  يف  العامليـة 

موئل الثقافات
الثقافـات  متعـدد  رائـد،  عاملـي  كمركـز  دبـي  مكانـة 
املتكاملـة  املسـتقبلية  الرؤيـة  عززتـه  واجلنسـيات، 
والتميـز،  االسـتدامة  نحـو  سـعيها  يف  لإلمـارة، 
بخصـوص  اسـتراتيجيتها  علـى  ذلـك  فانعكـس 
جتاربـه  مـن  مسـتفيدة  الدولـي،  اجلامعـي  التعليـم 
متطـّورة  أخـرى  بلـدان  لـدى  التقليديـة  أسـواقه  يف 
توجـد  حيـث  وكنـدا،  املتحـدة  والواليـات  كبريطانيـا 
أعـرق اجلامعـات واملعاهـد، فتـم إدخـال اإلصالحـات 

التنظيميـة وتقريـب اخلدمـات وتبسـيط اإلجـراءات، 
مـن خـالل هـذه املدينـة، التـي تـكاد أن تكـون املنطقـة 
احلـرة الوحيـدة يف العالـم املخّصصـة للتعليـم العالي، 
وتكـون  تأسيسـها،  مـن  ونصـف  عقـد  بعـد  لتتطـّور 
وجهـة للتعليـم وبيئـة تضمـن أجواء التنشـيط واإللهام 
حرمهـا.  يف  التدريسـية  الهيئـات  وأعضـاء  للطـالب 

توجيهات وتوّجهات
افتتـح صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل 
الـوزراء  رئيـس مجلـس  الدولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم 
حاكـم دبـي »رعـاه اهلل«، مدينـة دبـي األكادمييـة يف 
مايـو 2006، وبلغـت االسـتثمارات التأسيسـية الكليـة 
يف املدينة أكثر من 12 مليار درهم، اسـتثمرت ضمن 
املراحـل املختلفـة للمشـروع املعـريف، منها مليار درهم 
األساسـية،  البنيـة  إنشـاء  يف  حكوميـة  اسـتثمارات 
تطورهـا،  يف  دوراً  العناصـر  مـن  مجموعـة  ولعبـت 
مـن  ودوليـاً،  إقليميـاً  دبـي،  إلـى  الوصـول  فسـهولة 

حيـث كلفـة النقـل وخياراتـه، وسـهولة احلصـول علـى 
التأشـيرات، وإمكانيـة االسـتفادة مـن تعليـم جيـد يف 
مدينـة عامليـة، والتفاعـل مـع أشـخاص مـن جنسـيات 
وثقافـات وعرقيـات وخلفيـات متنّوعـة، شـكل ميـزة 
يف  الدراسـة  يف  يرغبـون  الذيـن  للطـالب  أساسـية 
اخلـارج، فضـاًل عـن تكلفة املعيشـة النسـبية، واألمان 
وجـودة احليـاة التنافسـية، مـع مـدن عامليـة كبرى مثل 

لنـدن ونيويـورك وباريـس وسـنغافورة.
وخدماتهـا  اإلمـارات،  توجهـات  النمـو  هـذا  ودعـم 
وسـرعة  واخلدمـات،  اإلجـراءات  بتبسـيط  املتعلقـة 
الدراسـية  التأشـيرات  علـى  احلصـول  معامـالت 
امتيـازات  مـن  رافقهـا  ومـا  األمـد،  واإلقامـة طويلـة 
يف  متيـزاً  املواهـب  بأكثـر  االحتفـاظ  علـى  تشـجع 
الباحثـني  واخلريجـني  املتفوقـني  وتدعـم  الدولـة، 
عـن عمـل، ممـا رفـع مكانتهـا كوجهـة مفضلـة للتعليـم 
اجلامعـي، الـذي يُعـد مرحلـة مهمـة ومفصليـة، تضـخ 

العمـل. أسـواق  يف  الكفـاءات  أفضـل 
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عصارة تجارب
تضـم مدينـة دبـي األكاديميـة فروعـًا لجامعـات مـن الواليـات 
والهنـد  وأسـتراليا  المتحـدة  والمملكـة  األمريكيـة  المتحـدة 
وباكسـتان وفرنسـا وروسـيا وكنـدا. وتوفـر هـذه المؤسسـات 
التعليميـة برامـج تتـراوح مددهـا مـا بيـن عـام واحد إلـى أربعة 
أعـوام، وتتيـح ألكثـر مـن 27 ألـف طالب مـن مختلف جنسـيات 
العالـم، أكثـر من 500 برنامج دراسـي، بين درجـات البكالوريوس 

والماجسـتير والدكتـوراه.

تجارب ملهمة

مزايا خاصة
يتمتـع شـركاء هـذه املنطقـة التعليميـة احلـرة مبزايـا 
املنشـآت،  وحتفيـظ  متلـك  إمـكان  مثـل  خاصـة، 
واإلعفـاء مـن الضرائـب، وسالسـة التحويـالت املالية 
واألربـاح، مـع تعزيـز ذلـك بتسـهيل إجـراءات إصـدار 
التدريسـية،  الهيئـة  وأعضـاء  للطـالب  التأشـيرات 
وقـد منـت هـذه املدينـة واسـتطاعت اسـتقطاب أكثـر 
الطـالب  ينهـل  جامعيـة،  تعليميـة  مؤسسـة   23 مـن 
قبابهـا،  حتـت  العلـم  مـن  اجلنسـيات،  مختلـف  مـن 
ويسـتفيدون مـن العلـوم واملهـارات املتقدمـة، باملـوازاة 
مـع برامـج شـهادات مناسـبة ملتطلبـات السـوق، مـع 
الترويـج لإلمـارات كمركـز تعليمـي عاملـي، بوصفهـا 
تضـم أكبـر جتمـع مركـز لفـروع اجلامعـات الدوليـة 
الرائـدة يف العالـم، مـا يعيـد تعريـف املشـهد التعليمي 

يف دولـة اإلمـارات.

صروح معرفية
ويتجمـع يف قلـب مدينـة دبـي األكادمييـة، جامعـات 
يف  والتدريـب  التكويـن  تقـدم  وكليـات،  ومعاهـد 
عامليـة  جامعـات  وأغلبهـا  التخّصصـات،  مختلـف 
كالواليـات  متعـّددة،  لبلـدان  تتبـع  العالـي  للتعليـم 
وأسـتراليا  املتحـدة  واململكـة  األمريكيـة  املتحـدة 
وتوفـر  وكنـدا.  وروسـيا  وفرنسـا  وباكسـتان  والهنـد 
هـذه املؤسسـات التعليميـة برامـج تتـراوح مددهـا ما 
بـني عـام واحـد إلـى أربعـة أعـوام، وتتيـح ألكثـر مـن 
27 ألـف طالـب مـن مختلـف جنسـيات العالـم، أكثـر 
مـن 500 برنامـج دراسـي، بني درجـات البكالوريوس 
واملاجسـتير والدكتـوراه، وقـد سـجل اإلماراتيـون يف 
الدراسـي  العـام  خـالل  الدوليـة،  الفـروع  جامعـات 
إلـى  يشـير  مـا   ،%40 بنسـبة  زيـادة   2019/2018
تنامـي اختيارهـم للدراسـة داخـل البـالد بـدالً مـن 

إلـى اخلـارج. السـفر 
هـذه  تقدمهـا  التـي  األكادمييـة  البرامـج  أهـم  أمـا 
مجـاالت  يف  املتقدمـة  العلـوم  فتشـمل  املؤسسـات 
احليويـة  والتكنولوجيـا  واحلاسـوب،  الهندسـة 
املاليـة  الدراسـات  وكذلـك  البيئيـة،  والدراسـات 
وبرامـج  والتصميـم  التعليـم  وأسـاليب  واإلعالميـة 

األعمـال. وإدارة  اجلـودة  إدارة 

أسماء المعة
ومـن الصـروح اجلامعيـة، التـي توجـد يف جنباتها 
جامعـة زايـد، وجامعـة حمدان بـن محمد الذكية، 

واجلامعة األمريكية يف اإلمارات، وكلية كامبردج 
بدبـي،  وات  هيريـوت  وجامعـة  دبـي،  الدوليـة 
مانيبـال  وجامعـة  اإلدارة،  تكنولوجيـا  ومعهـد 
بدبـي، ومبنى جامعـة »برمنغهام«، املصنفة ضمن 
جامعـات النخبـة البريطانيـة، التـي سـيتم افتتـاح 
سـبتمبر  املدينـة  يف  اجلامعـي  حرمهـا  توسـعة 
2021 وميكن أن يسـتوعب 2900 طالب، إضافة 
إلـى مراكـز بحثية متخّصصـة، مثل مركز محاكاة 
للتعليـم التنفيـذي وإدارة األعمـال، الـذي أطلقـت 
وجنـح  العامليـة،  لـإلدارة  جـني  بـي  إس  مدرسـة 
عالـم  يف  التدريـب  محـاكاة  فلسـفة  تطبيـق  يف 
ممارسـة  يف  تعليميـة  حـزم  وتقـدمي  األعمـال، 
كيفيـة اتخـاذ وصنـع القـرارات الفّعالـة، وآليـات 

االسـتراتيجي. التفكيـر 

مزايا وآفاق
أجـل  مـن  املبتكـرة،  املنشـأة  هـذه  تصميـم  لقـد مت 
الوصـول بـرأس املال البشـري إلـى أقصى إمكاناته، 
لكون اجلامعات واألوساط األكادميية متأسسة، يف 
أصلهـا، علـى فكـرة تواصل العقول لتقدمي فهم أكبر 
للعالـم، لذلـك يتعزز االتصال بني املدينة األكادميية 
وقريـة املعرفـة ويهـدف ذلـك بشـكل استشـرايف إلـى 
ومـن  التعليميـة،  املزايـا  لتحسـني  التواصـل  تقويـة 
السـنوية،  واملؤمتـرات  والفعاليـات  األنشـطة  ذلـك 
التـي تبسـط مفاهيـم التكنولوجيا املتقدمة، وترسـخ 
وتسـريع  االبتـكار،  لتحفيـز  الطلبـة،  بـني  معارفهـا 
اعتمـاد التكنولوجيـات احلديثـة وتبنيهـا، كمسـاهم 
املنشـود، ومـن  والتطـّور  التغييـر  فعـال يف إحـداث 
جامعاتهـا  يف  التكنولوجيـة  املختبـرات  ورش  ذلـك 
االصطناعـي  والـذكاء  الضخمـة  البيانـات  حـول 
وتقنيـة بلـوك تشـني، واملشـاريع الطالبيـة املبتكـرة 
السـتخراج الهيدروجـني من ميـاه الصرف الصحي، 
غذائـي،  مسـحوق  إلـى  الطعـام  بقايـا  وحتويـل 
واحلاويـات الذكيـة للنفايـات وتدويرهـا، والبرمجـة 
والروبوتـات، والتغييـرات الكبيـرة املتوقعـة لإلحالل 
علـى  وآثارهـا  املقبلـة  العقـود  خـالل  التكنولوجـي 

مهـن املسـتقبل. 
يشـار إلـى أن مدينـة دبـي األكادمييـة العامليـة عضـو 

يف مجموعـة »تيكـوم«، وجـزء من الشـبكات اإلبداعية 
مكانـة  تعزيـز  تسـاهم يف  وهـي  املتخّصصـة،  ملدنهـا 
ضمـن  وتعمـل  متنـاٍم،  دولـي  تعليمـي  كمركـز  دبـي 
أبـرز  منظومـة مبتكـرة، تدعـم تواصـل الطـالب مـع 
تعليـم  علـى  الطلـب  لتلبيـة  األكادمييـة،  املؤسسـات 
وعصريـة  مرنـة  بيئـة  عبـر  اجلـودة،  عالـي  دولـي 
للطـالب لتحقيـق االسـتفادة مـن اخلبـرات التعليميـة 
النمـو  نحـو  اإلمـارات  جهـود  يدعـم  مـا  والبحثيـة، 
واالبتـكار،  املعرفـة  مـن خـالل  االقتصـادي  والتقـدم 
وتطويـر األفـكار اجلديـدة والقـدرات واملهـارات التـي 
ترسـخ مكانـة الدولـة كمركـز عاملـي لإلبـداع وحاضنة 
مـع  يتناغـم  دورمحـوري  وهـو  والعقـول،  للمواهـب 
قيادتهـا  ورؤيـة  لإلمـارات  االسـتراتيجية  األهـداف 
لبنـاء اقتصاد مسـتدام يقـوده االبتكار، ويهيء أرضية 

املسـتقبلية.  لألجيـال  صلبـة 

سهولة الوصول إلى 

دبي وقلة كلفة النقل 

والتأشيرات الميسرة 

منحتها جاذبية.

عضو في مجموعة 

»تيكوم«، وجزء من 

الشبكات اإلبداعية 

لمدنها المتخّصصة 

23 مؤسسة تعليمية 

عليا ينهل منها 

27 ألف طالب من 

مختلف الجنسيات

سياسات الدولة 

تشجع على 

االحتفاظ بالمواهب 

وتدعم المتفوقين 

الباحثين عن عمل

من عالمتها البارزة 

توسعة حرم جامعة 

»برمنغهام« الشهيرة 

ليضم 27 ألفًا بحلول 2021
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تجارب ملهمة

رسالة إماراتية تخاطب العالم بثقة

قمة أقدر في موسكو.. 
عزيمة ودبلوماسية

أبوظبي: اإلمارات غدًا

لـم تكـن قمـة أقـدر اإلماراتيـة العالميـة بامتياز والتي انعقدت في حاضرة روسـيا أواخر أغسـطس الماضي إال حضـورًا دوليًا 

لفعـل حضـاري حيـوي توافرت فيـه كل معايير الحدث الدولـي الناجح بجدارة.

تحـت رعايـة صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات 

المسـلحة، افتتـح الفريـق سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيـان، نائـب رئيس مجلس الـوزراء وزيـر الداخليـة، فعاليات 

الـدورة الثالثـة مـن قمـة أقـدر العالمية التي أقيمـت بالتزامن مع منتدى موسـكو العالمي »مدينـة للتعليم« في 

الفتـرة مـن 29 أغسـطس حتـى األول مـن سـبتمبر 2019 فـي العاصمـة الروسـية، تحـت شـعار »تمكيـن المجتمعـات 

عالميـًا: التجـارب والدروس المسـتفادة".

العمل المشترك:  
وأكـد الفريـق سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيـان 
مـن  النسـخة  أن هـذه  للقمـة  االفتتاحيـة  الكلمـة  يف 
القيـادة  رؤيـة  مـع  تناغمـاً  تنعقـد يف موسـكو  القمـة 

الرشـيدة للدولـة وأسـوًة مبشـاركة روسـيا املتميـزة يف 
القمـة السـابقة باإلمـارات والتـي تؤكـد أهميـة العمـل 
متكـني  تعزيـز  يف  الـدول  بـني  والعالقـات  املشـترك 

اإلنسـان.

اإلمـارات  وإنسـان  اإلمـارات  قصـة  إن  سـموه  وقـال 
دولـة  قصـة  لكـن  اإلنسـاني،  التاريـخ  قـدم  قدميـة 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة بكيانهـا االحتـادي حديثـة، 
لـم تتجـاوز اخلمسـني عامـاً حتـى اآلن.. وهـي قصـة 
جنـاٍح كتبهـا القـادة املؤّسسـون لكيـان دولـة االحتـاد، 
بقيـادة القائـد املؤسـس املغفـور لـه بـإذن اهلل الشـيخ 
زايـد بـن سـلطان آل نهيـان "طيـب اهلل ثـراه"، مشـيراً 
سـموه إلـى أن اإلنسـان هـو محـور القائـد املؤسـس، 
حقوقـه  بصيانـة  اهلل"  "رحمـه  توجيهاتـه  فكانـت 
ومتكينـه  وإعـداده  لرعايتـه  السـبل  كافـة  وتوفيـر 
خلدمـة وطنـه ومجتمعـه، إميانـاً منه بأن اإلنسـان هو 

واحلضـارة. التنميـة  أسـاس 

تمكين المواطن 
وأضاف سـموه أن رؤية الشـيخ زايد جتلت يف أهمية 
متكـني املواطـن مـن خـالل إصـراره علـى أن ينهـض 
بأبنـاء الوطـن نحـو العـزة، وكان -رحمـه اهلل- يـردد 
وقوميـة..  وطنيـة  ضـرورة  اإلنسـان  بنـاء  أن  دائمـاً 
تسـبق بناء املصانع واملنشـآت؛ ألنه من دون اإلنسـان 
لهـذا  واخليـر  االزدهـار  حتقيـق  ميكـن  ال  الصالـح 

الشـعب.
وأشـار سـموه إلـى العزميـة القويـة للقـادة املؤسسـني، 
الشـيخ  السـمو  صاحـب  عهـد  يف  تعـززت  والتـي 
حفظـه  الدولـة،  رئيـس  نهيـان،  آل  زايـد  بـن  خليفـة 
اهلل، وصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل 
مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء 
الشـيخ  السـمو  وصاحـب  اهلل،  رعـاه  دبـي،  حاكـم 
محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ولـي عهـد أبوظبـي نائـب 
أن  سـموه  مؤكـداً  املسـلحة،  للقـوات  األعلـى  القائـد 
نتيجـة ذلـك مـا نشـهده اليـوم من اإلجنـازات الريادية 
لدولـة اإلمـارات، حيـث حققـت املركـز األول إقليميـاً 
تنافسـية،  الـدول  أكثـر  ضمـن  عامليـًا  واخلامـس 
وتصـدرت الدولـة املراتـب األولـى عاملياً يف عدٍد كبير 

الفرعيـة. واملؤشـرات  الرئيسـية  احملـاور  مـن 

الشفافية وسيادة الدول: 
وقـال سـموه إن السياسـة اإلماراتيـة املتوازنـة، التـي 
تقـوم علـى الشـفافية واحتـرام سـيادة الـدول، عـززت 

مكانتها العاملية وجعلتها من القوى الفاعلة، وشـريكاً 
رئيسـياً »سياسـياً واقتصاديـاً« ألقـوى الـدول، وذلـك 
رسـم  الرشـيدة يف  للقيـادة  احلكيمـة  الرؤيـة  نتيجـة 
عالقـات اإلمـارات مـع جميـع الـدول الهادفـة للتنميـة 

والتقـدم وبنـاء مسـتقبل أفضـل ألجيالهـا القادمـة.

تحقيق المواطنة العالمية
أبنـاء  »متكـني  بعنـوان  جـاءت  التـي  ورقتـه  وخـالل 
اإلمارات لتحقيق املواطنة العاملية«، قال اللواء الركن 
طيـار الشـيخ أحمـد بـن طحنـون آل نهيـان: »نحـن يف 
هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية بالقوات املسلحة 
نعتقـد اعتقـاداً راسـخاً أن اخلدمـة الوطنيـة هـي أداة 
اسـتراتيجية لتمكـني األفـراد، ومـن هنـا، قامـت دولـة 
بتطبيـق   2014 عـام  يف  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات 
قانـون اخلدمـة الوطنيـة بهـدف تعزيز قـدرات الدفاع 
الوحـدة  يخلـق  فالتمكـني  مجتمعاتنـا.  يف  واألمـن 
إلـى التالحـم والتآلـف  والتجانـس مـا يدفـع املجنـد 
مـع غيـره مـن األفـراد يف السـلم واحلـرب، والتمكـني 
يعمـل علـى تطويـر احلـس بالنضـج واملسـؤولية بـني 
املجنديـن ويسـاعدهم يف فهـم حقوقهـم وواجباتهـم 
للمواطـن  وبالتالـي يصبحـون منوذجـاً  الوطـن  جتـاه 
اإلرادة  تقويـة  علـى  أيضـاً  يعمـل  كمـا  الصالـح. 
والعزميـة واإلصـرار لـدى القـادة واملجنديـن ليكونـوا 
بشـجاعة  التحديـات  جميـع  مواجهـة  علـى  قادريـن 

ويبـث روح التحـدي بينهـم".

أحمد بن طحنون: 

الخدمة الوطنية 

هي أداة استراتيجية 

لتمكين األفراد.

سيف بن زايد: 

قصة اإلمارات 

وإنسانها قديمة 

قدم التاريخ 

اإلنساني.
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»تطويـر  عنـوان  حتـت  الرئيسـية  جلسـته  مسـتهل  ويف 
منظومة التعليم يف اإلمارات: منوذج املدرسة اإلماراتية«، 
قـال معالـي حسـني بـن إبراهيـم احلمـادي، وزيـر التربيـة 
والتعليـم: »تعـد قمـة أقـدر العامليـة منّصـة وطنيـة رائـدة، 
تستشـرف املسـتقبل يف محـاور وقطاعـات حيويـة، وهـي 
تزخـر مبجموعـة مـن احملـاور التـي تناقـش مواضيع مهمة 
تتصدر اهتمامات الدول، حيث تسعى إلى متكني عناصر 
املجتمـع، مـن خـالل مناقشـة االسـتراتيجيات الكفيلـة يف 
تعزيـز آفـاق العمـل مبـا يحقـق مجتمعـات عامليـة تتصـف 

باإلبـداع والقـدرة علـى مواجهـة التحديـات".

منّصة لتبادل الخبرات 
وقـال إن وزارة التربيـة والتعليـم حريصـة على املشـاركة 
كل عـام يف قمـة أقـدر التـي تقـام برعايـة مـن صاحـب 
السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان. ومـن جانبـه، 
أكـد معالـي الدكتـور أحمـد بـن عبداللــه حميـد بالهـول 
الفالسـي، وزير الدولة لشـؤون التعليم العالي واملهارات 
املتقدمة ورئيس وكالة اإلمارات الفضاء، أن أهمية قمة 
أقـدر العامليـة تتمّثـل يف كونهـا منّصـة لتبـادل اخلبـرات 
والطروحات لرفع مسـتوى الوعي حول التحديات التي 
تواجـه األفـراد واملجتمعـات على حد سـواء، ومبا يخدم 
بالتالـي بنـاء سياسـات واسـتراتيجيات تصـل إلـى وضع 

حلـول فاعلـة لهـذه التحديات.
ولفـت إلـى أنـه »اقترب موعد انطـالق أول رائد فضاء 
إماراتـي مـن روسـيا، األمـر الـذي يعكـس عراقـة خبـرة 
يـأِت  لـم  والـذي  الفضائـي،  القطـاع  الدولـة يف  هـذه 

بالصدفـة، بـل كان نتيجـة لالهتمـام الكبيـر بالتعليـم 
املجتمـع  يوليهـا  التـي  العاليـة  واملنزلـة  اجلامعـي 
للبروفيسـور وتقـدمي الدولـة كافـة األدوات لتمكينـه".

تمكين أصحاب الهمم 
ومـن جانبـه، ناقـش محمـد عبداللــه اجلنيبـي، رئيس 
رئيـس  الرئاسـة  شـؤون  بـوزارة  الرئاسـية  املراسـم 
لألوملبيـاد  العامليـة  لأللعـاب  املنظمـة  العليـا  اللجنـة 
الرئيسـية  جلسـته  يف   ،2019 أبوظبـي   - اخلـاص 
أصحـاب  متكـني  يف  اإلماراتـي  النمـوذج  موضـوع 
الهمـم عامليـاً )األوملبيـاد اخلـاص(، قائـاًل: "إن عقـد 
موسـكو  الروسـية  العاصمـة  يف  العامليـة  أقـدر  قمـة 
كأول قمـة خـارج دولـة اإلمـارات تعتبـر خطـوة مهمـة 
ترسـخ مبـدأ املشـاركة وخلـق أسـس جديـدة للتعاون".  

تمكين التعليم الطبي 
ومن جانبه، قال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع 
التنظيمـي لسـلطة مدينـة دبـي الطبيـة، يف ورشـة العمـل 
التـي أقيمـت حتـت عنـوان »متكـني التعليـم الطبـي وبنـاء 
كـوادر صحيـة وطنيـة مؤهلـة«: »نفخـر مبشـاركة سـلطة 
مدينـة دبـي الطبيـة يف قمـة أقـدر العامليـة ضمـن الوفـد 
لتسـليط  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  ميثـل  الـذي 
وبنـاء  الدولـة،  يف  الطبـي  التعليـم  متكـني  علـى  الضـوء 
الكـوادر الوطنيـة املؤهلـة يف مجـال الرعايـة الصحيـة، من 

خـالل التعليـم املبنـي علـى االبتـكار واملعرفـة".
محمـد  املهنـدس  الدكتـور  قـال  املناسـبة،  هـذه  وحـول 

ناصـر األحبابـي، مديـر عـام وكالـة اإلمـارات للفضـاء: 
»يسـعدنا يف برنامج اإلمارات الوطني للفضاء املشـاركة 
يف الدورة الثالثة من قمة أقدر العاملية - موسكو. ونحن 
متحمسـون للغايـة ملناقشـة آخـر التطـورات واإلجنـازات 
التـي حققتهـا دولـة اإلمـارات يف مجـال الفضـاء وإلـى 
تبـادل اخلبـرات واملعـارف مـع أبـرز اخلبـراء الدوليـني 

وممثلـي احلكومـات مـن مختلـف أرجـاء العالـم".

حقوق االمتياز وكيفية 
تحقيق االنتشار العالمي 

وحـول موضـوع »حقـوق االمتياز وكيفية حتقيق االنتشـار 
السـابق  العـام  األمـني  البسـتكي،  قـال جاسـم  العاملـي«، 
التنفيـذي  الرئيـس  اإلماراتيـة  األعمـال  رواد  جلمعيـة 
األعمـال  رواد  علـى  »يجـب  سـوق:  فرنشـايز  لشـركة 
أعمالهـم  ملمارسـة  بعامليـة  التفكيـر  احلالـي  الوقـت  يف 
وعـدم تقييـد أنفسـهم مبهـد انطـالق نشـاطهم التجاري. 
فاحلضـور العاملـي ال يحـدث بـني يـوم وليلـة. فمـا لم تكن 
الرؤية االستشـرافية موجودة، لن يحدث التوسـع العاملي 
املنشـود. إن احلصول على حق امتياز ما يعد من أسـرع 
الطـرق للتوسـع نحـو العامليـة إذا مت بالشـكل الصحيـح 
ويف الوقـت املناسـب. فامتـالك شـكل قانونـي مهم للغاية 

عنـد حمايـة حقـوق االمتيـاز والتوسـع العاملـي".

إطالق أكاديمية »أقدر« الذكية
أطلـق الفريـق سـمو الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيان، 
علـى  الداخليـة،  وزيـر  الـوزراء  رئيـس مجلـس  نائـب 
هامـش افتتـاح قمـة أقـدر العامليـة، أكادمييـة »أقـدر« 
الذكيـة التـي تعنـى بتمكـني الشـباب والنـشء وتعـزز 
قدراتهـم ومواهبهـم وتنميـة روح املواطنـة اإليجابيـة.

وتعـد أكادمييـة أقـدر الذكيـة األولـى مـن نوعهـا يف 
العالـم، حيـث تقـدم 7 برامـج تعليميـة وتهـدف إلـى 
حسـهم  ورفـع  مهاراتهـم  وتطويـر  النـشء  متكـني 
حتصـني  إلـى  األكادمييـة  تهـدف  كمـا  الوطنـي، 
الناشـئني وتثقيفهـم بالفضائـل لتجنـب الوقوع ضحية 
للتحديـات داخـل الصـف الدراسـي وخارجـه، وتوفيـر 
منصـة تعلـم عامليـة رائـدة تتيـح للطلبـة حـول العالـم 
الشـباب  مـن  جيـل  وتربيـة  والبحـوث،  اآلراء  تبـادل 

وقيادتـه. ووطنـه  لدينـه  واملخلـص  الطمـوح 

كمـا أطلـق سـموه برنامجـني مـن برامـج األكادمييـة 
والتسـامح،  الفكـري  األمـن  وهمـا  الروسـية  باللغـة 
حيـث تتيـح للمتـدرب التعلـم باللغـة الروسـية وبـدون 
أي صعوبـات، ويحصـل املنتسـب علـى شـهادة إجنـاز 
املـادة  إكمـال  حـال  للتمكـني يف  خليفـة  برنامـج  مـن 

االختبـار. يف  والنجـاح  التدريبيـة 

مكانة المجتمعات وتمكينها 
ومتكينهـا  املجتمعـات  مكانـة  تعزيـز  القمـة  أكـدت 
للسـعي لبناء مسـتقبل آمن ألجيال أكثر وعياً وإدراكاً 
ألهميـة اسـتقرار مجتمعاتهـا وضمـان أمنهـا وتعزيـز 
أدوارهـا يف بنـاء حضارة إنسـانية عامليـة توّحد جميع 
شـعوب األرض نحـو التعايـش اإليجابـي واملسـاواة يف 
الفـرص واإلمكانـات، إضافـة إلـى العمـل علـى نشـر 
ثقافـة متكـني املجتمعـات ومـا يرتبـط بذلـك مـن رؤى 
واألمـن  االسـتقرار  تعزيـز  علـى  تعمـل  اسـتراتيجية 
واإلنسـاني  الدولـي  العمـل  وتعزيـز  العاملـي،  والسـلم 
اإلنسـانية  األخـوة  قيـم  لنشـر  الداعـم  املشـترك 

العامليـة. واملواطنـة  والشـراكة 

منصة إلكترونية عالمية 
دعـت القمـة إلـى اسـتحداث منصـة إلكترونيـة عالميـة تكـون 
مرجعـًا عالميـًا لمفاهيـم التمكيـن المتنـّوع للمجتمعات وفق 
أطـر ومناهـج علميـة معتمـدة، إلـى جانـب دعوة المؤسسـات 
األكاديميـة والعلميـة والبحثيـة إلـى تعزيز المناهـج التعليمية 
بنـاء  تسـاهم فـي  بمنظومـات معرفيـة وفكريـة  والدراسـية 

أجيـال طالبيـة وطنيـة تحقـق مفاهيـم المواطنـة العالميـة.

اإلنسان محور 

استراتيجية القائد 

المؤسس، وحرص على 

صيانة حقوقه وتوفير 

سبل رعايته وإعداده.

أهمية "أقدر 

العالمية" تتمّثل في 

كونها منّصة لتبادل 

الخبرات لرفع الوعي 

حول التحديات 

التي تواجه األفراد 

والمجتمعات.

أكاديمية أقدر 

الذكية األولى من 

نوعها في العالم، 

تقدم 7 برامج 

تعليمية وتهدف 

لتمكين النشء 

وتطوير مهاراتهم.

حسين الحمادي: 

القمة منّصة وطنية 

رائدة، تستشرف 

المستقبل في 

محاور وقطاعات 

حيوية

حسين الحمادي: 

القمة منّصة وطنية 

رائدة، تستشرف 

المستقبل في محاور 

وقطاعات حيوية

جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبليناير  2020العدد 5اإلمارات غدًا 1819



مشاريع الفضاء

استراتيجية اإلمارات للفضاء في صيغتها النهائية قريبًا

رحلة هزاع المنصوري.. 
استشراف زايد وتخطيط أبنائه

وتحّدد االستراتيجية الوطنية 
لقطاع الفضاء ما يلي:

املجـاالت ذات األولويـة بالنسـبة لسلسـلة القيمـة 
دولـة  عليهـا  سـتركز  التـي  الفضـاء  قطـاع  يف 
القـدرات  وحتديـد  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات 

التمكـني. وعوامـل 
دولـة  عليهـا  سـتعمل  التـي  امللموسـة  األهـداف 
اإلمـارات يف املجـاالت التـي تركـز عليهـا سلسـلة 

التمكـني. وعوامـل  القيمـة 

حتقيـق  يف  تسـهم  التـي  والبرامـج  املبـادرات 
األهـداف. هـذه 

ملخص موجز عن منهجية التنفيذ واحلوكمة.
لقطـاع  الوطنيـة  وسـتدعم  االسـتراتيجية 
لـكل مبـادرة  تنفيذيـة مفصلـة  الفضـاء خطـة 

املدرجـة املبـادرات  مـن 
النهائيـة  الصيغـة  وضـع  حاليـاً  يجـري 
وسـيتم  الفضـاء  لقطـاع  الوطنيـة  لالسـتراتيجية 

قريبـاً. نشـرها 

ويف إطـار توفيـر عوامـل التمكـني واكتسـاب التجـارب 
العمليـة واخلبـرات النوعيـة باملعايير الدولية، جنحت 
اإلمـارات يف ابتعـاث رائـد الفضـاء اإلماراتـي هـزاع 
املنصـوري فحقـق أهـداف رحلتـه إلـى الفضـاء وعـاد 
وبهـذه  أيـام   8 اسـتغرقت  رحلـة  بعـد  األرض  إلـى 
القـدوس  عبـد  الدكتـور  سـعادة  نشـر  املناسـبة، 
اإلمـارات  جمعيـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  العبيدلـي، 
للتخطيـط االسـتراتيجي واستشـراف املسـتقبل كلمـة 

فيمـا يلـي نصهـا:

لحظات الصعود
تابـع العالـم باهتمـام بالـغ وإعجـاب كبيـر حلظـات 
صعـود الصـاروخ )سـويوز إم إس 15( يـوم األربعـاء 
25 سـبتمبر 2019م وهـو يحمـل علـى متنـه كوكبـة 
الفضـاء  رائـد  بينهـم  العامليـني  الفضـاء  رّواد  مـن 
رسـالة  حمـل  الـذي  املنصـوري  هـزاع  اإلماراتـي 
اخليـر والعلـم والتسـامح إلـى أقطار السـماء الدنيا 
وفجـاج الفضـاء اخلارجـي لـألرض. وهـذا حـدث 
سيسـجله التاريـخ بينمـا يعني لنـا الكثير نحن عيال 
زايـد، ألنـه يجّسـد استشـرافاً جـاداً وليـس مجـرد 
حلم عابر من جانب القائد املؤسـس الوالد الشـيخ 

زايـد بـن سـلطان آل نهيـان »طيـب اهلل ثـراه«.
  احلـدث الـذي شـهده العالـم أجمـع اسـتهدف 
الدوليـة  احملطـة  العلمـي  الفريـق  خاللـه  مـن 
)ISS(، حيـث كانـت تنتظـره هنالـك مهـام علميـة 

تقـوم االسـتراتيجية الوطنيـة لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي قطـاع الفضـاء علـى أسـس السياسـة الوطنية 

لقطـاع الفضـاء، حيـث تـزّود األطـراف المعنيـة بالتوجيهـات الالزمـة لدفـع مسـيرة الدولة مـن أجل تحقيـق أهدافها 

الطموحـة والمحـّددة فـي وثيقـة السياسـة واالسـتراتيجية الوطنيـة لالبتـكار، فضـاًل عـن رؤية اإلمـارات 2021.

إعداد الكوادر

الفضـاء  محطـة  إلـى  إماراتـي  فضـاء  رائـد  أول  انطـالق  مهمـة  تنـدرج 

الدوليـة، تحـت برنامـج »اإلمـارات لـرواد الفضـاء« الـذي يشـرف عليـه مركز 

المنطقـة  فـي  متكامـل  برنامـج  أول  ويعـد  للفضـاء،  راشـد  بـن  محمـد 

العربيـة يعمـل علـى إعـداد كـوادر وطنيـة ُتشـارك فـي رحـالت الفضـاء 

المأهولـة للقيـام بمهـام علمية مختلفـة، تصبح جزءًا مـن األبحاث التي 

يقـوم بهـا المجتمـع العلمـي الدولـي مـن أجل ابتـكار حلـول للعديد من 

التحديـات التـي بدورهـا تسـاعد فـي تحسـين حيـاة البشـر علـى األرض. 

سـتنعكس نتائجهـا علـى مسـتقبل العالـم، لشـرف 
فيـه  شـريك  املنصـوري  هـزاع  وابننـا  لنـا  كبيـر 
باسـمنا جميعـاً وطنـاً وقيـادة وشـعباً يأبـى إال أن 

مـكان. كل  واملسـتقبل يف  للخيـر  يكـون صانعـاً 

محمد بن راشد 

حث الشباب على 

امتالك الطموح والعمل 

ألجل المستقبل

عبدالقدوس العبيدلي: 

الرحلة تجّسد استشرافًا 

وليس حلمًا عابرًا االستراتيجية 

الوطنية لقطاع 

الفضاء خطة 

تنفيذية مفصلة 

لكل مبادرة 
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الهوية اإلماراتية
أن  ليـس مصادفـة  د.العبيدلـي:  وأضـاف   
تتضمـن  متعلقـات  هـزاع  جعبـة  يف  يكـون 
»نسـخة مـن القـرآن الكـرمي وصـورة للوالـد 
السـمو  لصاحـب  قصتـي  وكتـاب  املؤسـس 
نائـب  بـن راشـد آل مكتـوم  الشـيخ محمـد 
رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم 

دبـي »رعـاه اهلل« و30 بـذرة لشـجرة الغـاف 
اإلماراتيـة  الهويـة  إنهـا  التسـامح«..  رمـز 
بـني  هنالـك  تلتمـع  أن  علـى  عزمـت  وقـد 

السـماء. كواكـب 
للنجـاح املبهـر الـذي أسـعد اجلميـع  وتتويجـاً 
قـام صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد 
آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس 
الـوزراء حاكـم دبـي »رعـاه اهلل«، بترسـيخ تلـك 
القيـم النبيلـة يف محادثـة فضائيـة أجراهـا مع 
هـزاع وهـو مـن احملطـة الدوليـة )ISS(، حيـث 
حـث شـباب الوطـن على امتـالك الطموح ذاته 
وأن يعملـوا مـن أجـل املسـتقبل وارتيـاد القمـم 

واآلفـاق باسـم شـعبهم وأمتهـم جمعـاء.
اجلامعـة  الوطنيـة  القيمـة  تلـك  أصالـة  إن 
لهـذا اإلجنـاز الالفـت يعّززهـا أيضـاً حـرص 
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل 
نهيـان ولـي عهد أبوظبـي نائب القائد األعلى 
للقـوات املسـلحة، علـى التواصـل مـع رائـدي 
املنصـوري،  هـزاع  اإلماراتيـني،  الفضـاء 
وسـلطان النيـادي وهمـا يتأهبـان ألداء املهمة 
التاريخيـة يف قاعـدة قاقاريـن بكازاخسـتان، 
حيـث قـام بدعمهمـا معنوياً وشـد من أزرهما 
وأوصاهـم بالعـزم ودعـا لهما بالنجاح رافعني 
إلـى  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  رايـة 

محطـة الفضـاء الدوليـة.
إن جمعية اإلمارات للتخطيط االسـتراتيجي 
املناسـبة  هـذه  يف  املسـتقبل،  واستشـراف 
العظيمة، وبكل فخر تشـكر قيادتنا الرشـيدة 
وحتيي تلك اللحظة التاريخية التي ال تنسى، 
وتخطيـط  زايـد  استشـراف  تسـتذكر  كمـا 
أبنائـه مـن أجـل بلوغ كل ممكن يف هذا الكون 
املؤسـس،  القائـد  لـألب  فالشـكر  الفسـيح. 
والعرفـان واالمتنـان لقيادتنـا الرشـيدة التـي 
خططـت اسـتراتيجياً ووصلـت بنـا إلـى هـذا 
قريبـاً  ويضعنـا  شـأننا  يعلـي  الـذي  اإلجنـاز 
يف الصـدارة ال محالـة، مـادام هنالـك وعـي 
اسـتراتيجي  وتخطيـط  بصيـر،  استشـرايف 

متطـّور وهمـة عاليـة يف التنفيـذ.

محطة التحكم
في الوقت الذي كان فيه هزاع المنصوري يؤدي عمله في 

الفضاء كان فريق متخّصص من المهندسين اإلماراتيين يعمل في 

محطة التحكم األرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي 

على إدارة مهمة أول رائد فضاء يصعد على متن محطة الفضاء 

الدولية من خالل التواصل واستقبال المعلومات وتوزيعها على 

المحطات األرضية األخرى والتي تشمل 4 محطات.. فلقد أصبحت 

دولة اإلمارات العربية المتحدة بذلك الدولة رقم 19 التي تسهم 

في األبحاث العلمية عن طريق بيانات مرتبطة بجسم اإلنسان 

وحياته سنقدمها لإلنسانية بكفاءة واقتدار من أجل بناء المستقبل 

والتخطيط لشؤونه..

محمد بن زايد 

حرص على التواصل 

مع رائدي الفضاء 

قبل الرحلة

   تحليل

قوقعة المؤشرات
مؤشر قياس األداء KPI تعتبر عاماًل مساعدًا في معرفة مستوى التقدم المنجز 
بناًء على  األداء  ويتم قياس وتحديد مؤشرات  المؤسسة.  أهداف  تحقيق  نحو 
معايير تحّددها طبيعة مهام ونشاطات المؤسسات. بمعنى أن هنالك مؤشرات 
المؤشرات  مثل  موحدة  تكون  تكاد  ومؤشرات  المؤسسة  عمل  بطبيعة  ترتبط 
المتعلقة بالتدريب والمواهب البشرية، باإلضافة إلى أهمية وجود أنظمة إدارة 

أداء لتلك المؤشرات حتى تكون فعالة ومجدية تؤدي غرضها.

المؤسسات  أداء  مؤشرات  قياس  تطوير  في  الحديثة  التقنية  ساهمت  وقد 
وخّصصت لها برامج ترصد وتفحص هذه المؤشرات نفسها. ويمكن تصنيف عدة 
الكفاءة  ومؤشرات  الكمية  المؤشرات  مثل  والمقاييس  المؤشرات  من  أنواع 

والفعالية .... إلخ 

وعمومًا فال تكاد تخلو أي مؤسسة حضرية من قائمة لمؤشرات أداء أو مقاييس 
الرأي، توضح صحة المسار الذي تتجه إليه المؤسسة أو نسبة التزامها بتحقيق 
االستراتيجية المعدة سلفًا، والتختلف كتب اإلدارة حول أهمية هذا المفهوم 
البسيط باعتبار المؤشرات وسيلة لتحقيق الهدف، ولكن تكمن الخطورة اإلدارية 
الموظفون  ويتوارثها  الممارسات  هذه  وتستمر  غاية،  إلى  الوسيلة  في تحّول 
الجدد بحيث تصبح مؤشرات األداء هي الهدف والتخلو عملية إدارية سواء كانت 
على المستوى التشغيلي أو أدنى إال وقد وضعت لها مؤشرات أداء، وبالتالي 
هو  الشاغل  شغلها  ويصبح  األداة  هذه  من  هائل  كم  في  المؤسسات  تغرق 

تحقيق المؤشرات فحسب.

هذا األمر يثير التساؤل بكل تأكيد، ومن تلك التساؤالت الرأي المنطقي القائل: 
إذا كان جميع الموظفين أصبح الهم الشاغل لديهم هو تحقيق نتائج المؤشرات، 
أم  أهم  المؤشرات  نتائج  األهم:  وأيهما  التطوير؟،  بعملية  سيهتم  الذي  فمن 

التركيز على التطوير؟.

نحن هنا ال ندعو إلى عملية إلغاء مؤشرات األداء بشكل عام، وإنما نحث على 
من  بسيط  عدد  اختيار  إن  حيث  فقط،  وسيلة  واعتباره  المهم  األمر  هذا  تقنين 
د  تقيَّ إذا  البشري  العقل  ألن  بالغرض  يفي  معبر  بشكل  للمؤسسة  المؤشرات 
بمؤشرات من كل جانب سيؤدي ذلك إلى ضياع اإلبداع واالبتكار، وفي الحقيقة 
فإنه توجد عدة أمثلة عملية لشركات عالمية حققت جميع مؤشراتها التشغيلية 

ولكنها فشلت في االستمرار.

فيصل أحمد الخميري
عضو مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتخطيط 

االستراتيجي واستشراف المستقبل

مشاريع الفضاء
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استراتيجيات ومبادرات

اعتمدها سيف بن زايد وأسندها لوزارة الالمستحيل

االستراتيجية الوطنية للمكافآت 
السلوكية.. تعزيز حب الوطن

أبوظبي: اإلمارات غدًا

تـم إعـداد االسـتراتيجية الوطنيـة للمكافـآت السـلوكية من قبـل إدارة المكافآت السـلوكية فـي وزارة الالمسـتحيل وذلك 

فـي إطـار مهمتهـا المتمثلـة فـي تحفيـز السـلوك اإليجابـي لـدى أفـراد المجتمـع عبـر تطويـر نظـام مكافآت خـاص يرصد 

السـلوكيات اإليجابيـة ويكافـئ الملتزميـن بها.

وتهدف االسـتراتيجية إلى حتفيز السـلوك اإليجابي لدى 
املجتمعيـة  السـلوكيات  رصـد  خـالل  املجتمع مـن  أفـراد 
لهـم  تتيـح  بنقـاط  بهـا  امللتزمـني  ومكافـأة  اإليجابيـة 
احلصـول علـى حوافـز متنوعـة، ودفـع رسـوم اخلدمـات 
احلكوميـة. مت حتديـد أكثـر مـن 90 سـلوكاً ميكـن العمـل 

مـن خاللهـا يف تطبيـق االسـتراتيجية بشـكل عملـي.
تتوجه االستراتيجية بشكل خاص للطالب، والشباب، 
واألسـرة، وكبـار املواطنـني، وأصحـاب الهمـم، ورجـال 
وسـيدات األعمـال، والعاملـني يف مختلـف القطاعات، 

كمـا تغطـي 5 محـاور أساسـية هي:
 محور متكني األفراد	 
محور دعم األسرة	 
 محور التفاعل املجتمعي	 
 محور تعزيز االقتصاد	 
محور االرتقاء بالدولة	 

اعتماد االستراتيجية:
يف منتصف أكتوبر 2019م اعتمد الفريق سـمو الشـيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 
 الداخليـة، االسـتراتيجية الوطنيـة للمكافآت السـلوكية.
للفريـق  الثانـي  االجتمـاع  سـموه  تـرؤس  خـالل  وذلـك 
السـلوكية  للمكافــآت  االفتراضيـة  لـإلدارة  القيـادي 
محمـد  بحضـور  بدبـي،  مسـتحيل«  »الـال  وزارة  يف 
الـوزراء  مجلـس  شـؤون  وزيـر  القرقـاوي  عبداللــه  بـن 
وزيـر  العويـس  محمـد  بـن  وعبدالرحمـن  واملسـتقبل، 
الطايـر  حميـد  بـن  وعبيـد  املجتمـع،  ووقايـة  الصحـة 
وزيـر الدولـة للشـؤون املاليـة، وناصـر بـن ثانـي الهاملـي 
وزيـر املـوارد البشـرية والتوطـني، وحصـة بنـت عيسـى 
بـو حميـد وزيـرة تنميـة املجتمـع، والدكتـور أحمـد بـن 
بالهـول الفالسـي وزيـر دولـة لشـؤون  عبداللــه حميـد 
التعليـم العالـي واملهـارات املتقدمـة، وعهـود بنـت خلفان 

الرومـي وزيـرة دولـة للسـعادة وجـودة احليـاة مديـر عـام 
مكتـب رئاسـة مجلـس الـوزراء، وشـما بنـت سـهيل بـن 
فـارس املزروعـي وزيـرة دولـة لشـؤون الشـباب، وأحمـد 
راشـد  دولـة، ومبـارك  وزيـر  الصايـغ  بـن علـي محمـد 

املركـزي. املصـرف  محافـظ  املنصـوري 

محور األسرة
هـي  برامـج   4 األسـرة  دعـم  محـور  ويتضمـن 
»احلكمـة« املعنـي مبشـاركة كبـار املواطنـني يف دعـم 
السـلوكيات اإليجابيـة، وبرنامـج »أمي وأبي« و»براعم 
تهـدف  والتـي  األسـري«،  و»التالحـم  املسـتقبل« 
لترسـيخ السـلوكيات اإليجابيـة يف املجتمـع وضمـان 
اسـتدامتها. أمـا محـور التفاعل املجتمعي، فيركز من 
خـالل 5 برامـج علـى املسـؤولية االجتماعيـة لتحفيـز 
االسـتخدام  وعلـى  اخلـاص،  القطـاع  مؤسسـات 
األمثـل ملنصـات التواصـل االجتماعـي لتفعيـل منصـة 
اإللهـام املجتمعـي وإبراز السـلوكيات املثالية للمجتمع 
السـلوك  زرع  لضمـان  التعليميـة  البيئـة  وحتفيـز 
اإليجابـي لبنـاء جيـل محافـظ علـى العـادات والقيـم 
مـدى احليـاة«  »جيـران  برنامـج  ويهـدف  اإلماراتيـة، 
السـكنية. األحيـاء  يف  املجتمعـي  التقـارب   لتعزيـز 

محور االقتصاد
برامـج   4 إلـى  االقتصـاد  تعزيـز  محـور  ويسـتند 
لتشـجيع  الذكـي«  »االقتصـاد  برنامـج  هـي  أساسـية 
أفـراد املجتمـع علـى تبنـي مبـدأ االدخـار والتخطيـط 
لتحفيزهـم  الذكـي«  »االسـتهالك  وبرنامـج  السـليم، 
علـى زيـادة الوعي واملعرفة حول خيارات االسـتهالك 
الـذي يتناسـب مـع احتياجاتهـم، وبرنامـج »االبتـكار 
والشـركات  املنتجـة  األسـر  لتمكـني  الرقمـي« 
إلدارة  رقميـة  تكنولوجيـا  اسـتخدام  مـن  الصغيـرة 
مبـادرات  لتطويـر  »التوطـني«  وبرنامـج  املشـاريع، 
 لتشـجيع املواطنـني علـى االنضمـام للقطـاع اخلـاص.

محور االرتقاء
هـي  برامـج   5 بالدولـة  االرتقـاء  محـور  ويغطـي 
التغييـر مـن أجـل اإلمـارات، ومسـرعات رؤيـة 2021، 
وبرنامـج  اإلمـارات،  أجـل  مـن  املكافـآت  وبرنامـج 

والسياسـات  االقتصـاد  وبرنامـج  العامليـة،  الريـادة 
يشـكل  البرامـج  وبهـذه  السـلوك.  وعلـم  العامـة 
برنامجـاً  السـلوكية  للمكافـآت  اإلماراتـي  النمـوذج 
شـاماًل يضـم احملـاور السـلوكية كافـة، ويرتكـز علـى 
أهـداف »رؤيـة اإلمـارات 2021« يف حتقيـق التالحـم 
املجتمعـي وتعزيـز الهويـة الوطنيـة، وتطويـر النظـام 
املعـريف،  واالقتصـاد  التربـوي  والنظـام  الصحـي 
 وترسـيخ أسـس مجتمـع آمـن وتعزيـز سـيادة القانون.

رسالة العلم
السـلوكي  العلـم  االسـتراتيجية علـى رسـالة  وترتكـز 
وفئـات  أفـراد  لتمكـني  مخرجاتـه  توظيـف  وتتبنـى 
وضمـان  إيجابيـة  سـلوكيات  تبنـي  مـن  املجتمـع 
استدامتها لتعزيز جودة احلياة لتشمل محاوره متكني 
األفـراد، ودعـم األسـر والتفاعـل املجتمعـي، وتعزيـز 
الدولـة،  الشـاملة يف  بالتنميـة  واالرتقـاء  االقتصـاد، 
العمـل  90 سـلوكاً ميكـن  أكثـر مـن  وقـد مت حتديـد 
 مـن خاللهـا يف تطبيـق االسـتراتيجية بشـكل عملـي.

حب الوطن
من شـأن تطبيق االسـتراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية ترسيخ حب 

الوطـن وتنميـة قيـم االنتمـاء وتعزيـز المنظومـة األخالقية والمشـاركة 

فـي إعـداد جيـل جاهـز لحمـل رايـة المسـتقبل، وتعزيـز مكانـة اإلمـارات 

عالميـًا وتصدرهـا فـي مؤشـرات التنافسـية، وتحفيـز السـلوك اإليجابي 

المجتمعـي، واالرتقـاء بمجتمـع دولـة اإلمـارات وإبـراز دورهـا الريـادي 

مسـتهدفات  تحقيـق  علـى  والعمـل  السـلوكية،  التنميـة  مجـال  فـي 

»رؤيـة اإلمـارات 2021«.

تتوجه االستراتيجية 

للطالب والشباب 

واألسرة وكبار 

المواطنين وأصحاب 

الهمم 

يهدف برنامج »جيران 

مدى الحياة« لتعزيز 

التقارب المجتمعي 

في األحياء السكنية

تحديد أكثر من 90 

سلوكًا يمكن العمل 

من خاللها في 

تطبيق االستراتيجية 

بشكل عملي 

تحفيز السلوك 

اإليجابي لدى أفراد 

المجتمع من خالل 

رصد السلوكيات 

المجتمعية اإليجابية

جمعية اإلمارات للتخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبليناير  2020العدد 5اإلمارات غدًا 2425

https://www.mocaf.gov.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.mocaf.gov.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.government.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/ministry-of-possibilities
https://www.mocaf.gov.ae/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9


ترسخ أسس فكر جديد في العمل الحكومي

االستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031

استراتيجيات ومبادرات

وتركـز دولـة اإلمـارات يف توجهاتهـا علـى جـودة احليـاة 
كأداة عمليـة لتحقيـق السـعادة التـي متثـل نتيجـة نهائية 
لعمـل احلكومـة، ومهمة ومسـؤولية جماعية تشـترك يف 
حتقيقهـا كافـة الوزارات واجلهـات احلكومية االحتادية 
تعزيـز  يتبنـى  شـامل  منظـور  مـن  انطالقـًا  واحملليـة، 

جـودة حيـاة األفـراد علـى امتـداد مراحـل حياتهـم.
ويأتـي اعتمـاد االسـتراتيجية الوطنيـة جلـودة احليـاة 
اجلهـات  تنفذهـا  نوعيـة  مبـادرة   90 تشـمل  التـي 
ليشـكل  املقبلـة،  العشـر  السـنوات  خـالل  احلكوميـة 
خطـوة هادفـة لتعزيـز مفهـوم جـودة احليـاة الشـاملة 
يف دولـة اإلمـارات الـذي يتبنـى االرتقـاء بالقطاعـات 
هـذه  وتعزيـز  النـاس،  حيـاة  متـس  التـي  احليويـة 
القطاعات وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، 
مبـا ينعكـس إيجابـاً على الفـرد واملجتمع، يف مجاالت 
الصحـة اجلسـدية والنفسـية والعالقـات االجتماعيـة 
والتعليـم، واجلوانـب املرتبطـة بطريقة احلياة، وكفاءة 

اخلدمـات احلكوميـة، وغيرهـا مـن املجـاالت.

فكر حكومي جديد 
وزيـرة  الرومـي  خلفـان  بنـت  عهـود  معالـي  وأكـدت 
مكتـب  عـام  مديـر  احليـاة  وجـودة  للسـعادة  الدولـة 
الوطنيـة  االسـتراتيجية  أن  الـوزراء  مجلـس  رئاسـة 
2031، متثـل فكـراً جديـداً يف العمـل  جلـودة احليـاة 
اإلمـارات  دولـة  يف  اإلنسـان  علـى  يركـز  احلكومـي، 
ويجعلـه محـوراً للتطويـر وشـريكاً أساسـياً يف تصميـم 
وسـعادته،  حياتـه  بجـودة  ترتقـي  التـي  املبـادرات 
مشـيرة إلـى أن االسـتراتيجية تسـعى لتحقيـق التـوازن 
واجلاهزيـة لتحديات املسـتقبل التـي قد تنتجها الثورة 
الصناعيـة الرابعـة، وانعكاسـاتها علـى جـودة احليـاة.

وقالت عهود الرومي إن االسـتراتيجية إضافة نوعية 
السـمو  لصاحـب  القيـادي  الفكـر  تأصيـل  جلهـود 
يتبنـى  الـذي  مكتـوم،  آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ 
مفهومـا متكامـاًل جلـودة احليـاة، يقـوم علـى ترسـيخ 
منـوذج حكومـة جـودة احليـاة التـي تركـز علـى الفـرد 
واملجتمـع كأسـاس للتقـدم، وجتسـد توجيهـات سـموه 
بـأن حتقيـق جـودة احليـاة مهمـة جماعيـة ومسـؤولية 
لكافـة اجلهـات احلكوميـة ويف صلـب أولويـات عملهـا 

ليصبـح مجتمعنـا األكثـر تالحمـاً وصحـة وسـعادة.
وأضافـت وزيـرة الدولـة للسـعادة وجـودة احليـاة أن 
يـؤدي  احليـاة  وجـودة  للسـعادة  الوطنـي  البرنامـج 
مسـتويات  لتحسـني  اجلهـات  جلهـود  داعمـاً  دوراً 
جـودة احليـاة يف كافـة القطاعـات احليويـة، إضافـة 
وتوجهـات  أهـداف  لتحقيـق  اجلهـود  تنسـيق  إلـى 
ومسـؤوليات  أدواراً  تتبنـى  التـي  االسـتراتيجية 
واضحـة للتنفيـذ يف كافـة اجلهـات احلكومية وتسـعى 

اخلـاص. القطـاع  مـع  التكامـل  لتحقيـق 
مجموعـة  تتضمـن  االسـتراتيجية  أن  إلـى  وأشـارت 

يضـع  جديـد  عمـل  منـوذج  لترسـيخ  املمكنـات  مـن 
جـودة احليـاة يف صميـم العمـل احلكومـي، مـن خـالل 
أدوات عمليـة تركـز علـى تعزيـز مكانـة دولة اإلمارات 
وريادتهـا يف مؤشـرات جـودة احليـاة عامليـاً، تشـمل 
الرصـد املتكامـل جلـودة احليـاة يف دولـة اإلمـارات، 
مـن  املجتمـع  وأفـراد  احلكومـة  موظفـي  ومتكـني 
مفاهيـم وممارسـات جـودة احليـاة، وترسـيخ منـوذج 
احلكومـة كمنصـة واحـدة تتكامل فيهـا أدوار اجلهات 
إلـى تطويـر منهجيـة  لتعزيـز جـودة احليـاة، إضافـة 
علميـة وعمليـة إلدارة السـلوكيات لتمكني السياسـات 

الداعمـة جلـودة احليـاة. والبرامـج احلكوميـة 

رؤى القيادة
وقالـت عهـود الرومـي إن البرنامـج الوطنـي للسـعادة 
وجـودة احليـاة وضـع خـالل 3 سـنوات مضـت بفضـل 
رؤى القيادة وتوجيهاتها، أسس هذا الفكر احلكومي 
اجلديـد، ضمـن ثـالث محـاور تشـمل القيـاس وبنـاء 
القدرات والبرامج واملبادرات، لتصبح دولة اإلمارات 
مرجعيـة عامليـة يف جـودة احليـاة، مشـيرة إلى دراسـة 
ارتفـاع  عـن  كشـفت  التـي  العمـل  بيئـة  يف  السـعادة 
مسـتويات سـعادة املوظفـني بنسـبة 24% بـني عامـي 
2016 و2018، ومؤشـر السـعادة الذي اسـتقطب أكثر 
مـن 5 ماليـني تقييـم مـن املتعاملـني، ومسـح السـعادة 
وجـودة احليـاة الـذي غطـى أكثـر من 16 ألف شـخص 
ميثلـون كافـة شـرائح املجتمـع، فيمـا طـور البرنامـج 
أكثـر مـن 10 أدلـة علميـة وعمليـة لتطبيقات السـعادة 
علـى  وعمـل  احلكومـي،  العمـل  يف  احليـاة  وجـودة 
موظفـي  مـن  ألفـا   20 مـن  أكثـر  ومتكـني  تدريـب 

احلكومـة وأفـراد املجتمـع.

رؤية شاملة 
وعمـل البرنامـج الوطني للسـعادة وجـودة احلياة على 
تطويـر اسـتراتيجية وطنيـة مفصلـة جلـودة احليـاة، 
باالعتمـاد علـى املنظومـة اإلماراتيـة جلـودة احليـاة، 
وعدد من التوجهات الرئيسية تتمثل يف التركيز على 
جـودة احليـاة كمقيـاس للتقـدم املسـتدام يف املجتمـع، 
وتبّنـي نهـج حكومـي شـامل يقـوم علـى الترابـط بـني 
مختلـف القطاعـات لتعزيـز جـودة احليـاة، مـن خـالل 

احلكوميـة،  للجهـات  واضحـة  ومسـؤوليات  أدوار 
اخلـاص  والقطـاع  احلكومـة  بـني  الشـراكة  وتعزيـز 
وأفـراد املجتمـع يف تعزيـز جـودة احلياة، واالسـتجابة 

للمتغيـرات املسـتقبلية املؤثـرة علـى جـودة احليـاة.
تنفذهـا  مبـادرة   90 علـى  االسـتراتيجية  وتشـتمل 
العشـر  السـنوات  مـدى  علـى  احلكوميـة  اجلهـات 
املقبلـة، وترتكـز علـى اإلطـار الوطنـي جلـودة احليـاة 
الدولـة  هـي  رئيسـية  مسـتويات   3 يشـمل  الـذي 
واملجتمـع واألفـراد، ويتضمـن 14 محـورا و9 أهـداف 
اسـتراتيجية تتمثـل يف تعزيـز قابليـة العيـش يف املـدن 
أسـس  وترسـيخ  واسـتدامتها،  وجاذبيتهـا  واملناطـق 
الرقميـة،  احليـاة  جـودة  وتعزيـز  املترابـط،  املجتمـع 
الهادفـة،  اإليجابيـة  الرقميـة  املجتمعـات  وتشـجيع 
وتبنـي جـودة احليـاة يف بيئات التعلم والعمل والتركيز 
والتضامـن  والتعـاون  العطـاء  قيـم  وترسـيخ  عليهـا، 

املجتمـع. وخدمـة 
مـن  األفـراد  حيـاة  منـط  تعزيـز  علـى  تركـز  كمـا 
الصحـي  احليـاة  أسـلوب  تبنـي  تشـجيع  خـالل 
والنشـط، وتعزيز الصحة النفسـية اجليدة، وتبني 
التفكيـر اإليجابـي قيمـة أساسـية، وبنـاء مهـارات 

اجليـدة. احليـاة 

دبي- اإلمارات غدًا

تمثـل االسـتراتيجية الوطنيـة لجـودة الحيـاة 2031 التـي اعتمدهـا مجلـس الوزراء برئاسـة صاحب السـمو الشـيخ محمد بن 

راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي »رعـاه اهلل«، إضافـة نوعيـة لجهـود ترسـيخ أسـس 

فكـر جديـد فـي العمـل الحكومـي فـي دولـة اإلمـارات، يتبنى مفهومـًا متكامـاًل لجـودة الحياة.

90  مبادرة نوعية 
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استراتيجيات ومبادرات

4  ممكنات لجودة شاملة
وحتـدد االسـتراتيجية الوطنيـة جلـودة احليـاة 2031 
إلـى  إضافـة  للجهـات  واضحـة  ومسـؤوليات  أدواراً 
العمـل  منـوذج عمـل يضـع جـودة احليـاة يف صميـم 
أربعـة  خـالل  مـن  اإلمـارات  دولـة  يف  احلكومـي 
جلـودة  املتكامـل  تشـمل الرصد  رئيسـية  ممكنـات 
احليـاة،  اإلمـارات جلـودة  احلياة مـن خالل مرصـد 
الذي سـيعمل على رصد ومتابعة أداء دولة اإلمارات 
يف مؤشـرات جـودة احليـاة، وإعـداد تقريـر عـن حالـة 
جـودة احليـاة يف اإلمـارات ورفعـه سـنوياً إلـى مجلـس 
الوزراء، إضافة إلى إعداد دراسـات اسـتباقية علمية 
عـن جـودة احليـاة ومنظـور األفـراد وفئـات املجتمـع 
لهـا، لدعـم احلكومـة يف اقتـراح واعتمـاد السياسـات 

واملشـاريع لتحسـني جـودة احليـاة.
موظفـي  االسـتراتيجية متكني  تشـمل ممكنـات  كمـا 
احلكومـة وأفـراد املجتمع ونشـر ثقافـة جـودة احليـاة 

جـودة  إطالق أكادمييـة  خـالل  مـن  القـدرات،  وبنـاء 
احليـاة ألجيـال املسـتقبل لتدريب وتأهيـل املوظفـني 
جـودة  مبـادئ  علـى  اإلمـارات  دولـة  يف  احلكوميـني 
السياسـات  خـالل  مـن  تعزيزهـا  وكيفيـة  احليـاة 
احلياة التـي  وإطالق مدرسـة  احلكوميـة،  والبرامـج 
تركـز علـى  العالـم  أول مدرسـة حكوميـة يف  تشـكل 
احليـاة  مبهـارات  وتوعيتهـم  األفـراد  حيـاة  جـودة 

حياتهـم. إيجابـي يف  تأثيـر  وإحـداث  اجليـدة 
أمـا ثالـث املمكنـات فيتمثـل يف تعزيـز دور احلكومـة 
األثـر  لتحقيـق  والتعـاون  واحدة للشـراكة  كمنصـة 
املنشـود يف مسـتويات جودة احلياة، وترسيخ التكامل 
اسـتراتيجية  شـراكات  وبنـاء  احلكومـي  العمـل  يف 
مسـتدامة مـع القطـاع اخلـاص واملجتمـع، مـن خـالل 
تشـكيل مجلس وطنـي جلـودة احلياة لتنسـيق وإدارة 
تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة جلـودة احلياة وحتقيق 
تعزيـز  بهـدف  والقطاعـات  اجلهـات  بـني  التكامـل 
جودة احلياة، والعمل بآلية الشـراكات االسـتراتيجية 
تصميـم  مـن  األفـراد  ومتكـني  اخلـاص  القطـاع  مـع 
التصميـم  إنشـاء مراكز  خـالل  مـن  حياتهـم  جـودة 
الشـراكة  تشـجيع  احلياة بهـدف  جلـودة  املجتمعـي 
املجتمعيـة ومتكـني أفـراد املجتمـع مـن املشـاركة يف 
تصميـم السياسـات واملبـادرات يف مختلـف املواضيـع 

املرتبطـة بجـودة احليـاة.
تطوير منهجيـة  علـى  املمكنـات  رابـع  ويركـز 
البرامـج  السـلوكيات لدعم  إلدارة  وعمليـة  علميـة 
والسياسـات احلكوميـة، مـن خالل مختبـر اإلمـارات 
التبصـر  أدوات  السلوكية واسـتخدام  للعلـوم 
والتجارب السـلوكية يف تصميم السياسـات بناء على 
فهـم معمـق لسـلوكيات األفـراد، يسـهم يف حتفيزهـم 

احليـاة. جـودة  مفاهيـم  تبنـي  علـى 

14 محورًا رئيسيًا
محـوراً   14 علـى  توجهاتهـا  االسـتراتيجية  وتبنـي 
رئيسـيا تغطيهـا املسـتويات الثالثـة لألجنـدة الوطنية 
جلـودة احليـاة، وتركـز يف مسـتوى الدولـة املتقدمـة 
مزدهـر،  اقتصـاد  حتقيـق  تشـمل  محـاور   5 علـى 
وترسـيخ حكومـة كفـؤة وفعالـة يف مجـاالت اخلدمات 
واألمـن  واالجتماعيـة،  والصحيـة،  التعليميـة، 

مبادرات
أوضحـت عهـود الرومـي أن البرنامـج الوطنـي للسـعادة وجـودة الحيـاة 

أطلق العديد من المبادرات لتضمين مبادئ جودة الحياة في القطاعات 

المختلفـة، مثـل ميداليـة أبطـال السـعادة واإليجابيـة، ومبـادرة مدرسـة 

الحيـاة التـي تمثـل أكاديميـة لتعزيـز مفاهيـم ومهـارات الحيـاة الجيـدة 

التـي  الحيـاة  لجـودة  المجتمعـي  التصميـم  ومبـادرة  المجتمـع،  فـي 

نظمـت بالشـراكة مـع 20 جهـة حكوميـة وخاصـة بهـدف تعزيز الشـراكة 

المبـادرات  تصميـم  فـي  الخـاص  والقطـاع  والمجتمـع  الحكومـة  بيـن 

الهادفـة لالرتقـاء بجـودة الحياة في اإلمارات، ومسـاق السـعادة وجودة 

الحيـاة بالشـراكة مـع جامعـة زايد، وشـبكة المـدارس اإليجابية بالشـراكة 

مـع وزارة التربيـة والتعليـم، والسياسـة الوطنيـة للمجتمعـات السـكنية 

الحيويـة بالشـراكة مـع برنامـج الشـيخ زايـد لإلسـكان، ومبـادرة السـالمة 

مبـادرة  إلـى  إضافـة  الداخليـة،  وزارة  مـع  بالشـراكة  للطفـل  الرقميـة 

»لنتحـدث« التـي تتمثـل فـي مجموعـات دعـم طالبـي هادفـة لتحسـين 

جـودة الحيـاة فـي بيئـة التعلـم فـي مـدارس دولـة اإلمـارات.

واملوثوقيـة  واملرونـة  القانـون،  وسـيادة  والسـالمة 
واجلـودة والكفـاءة والشـفافية يف العمـل احلكومـي، 
وبنـاء مـدن ومجتمعـات حيويـة تعـزز قابليـة العيـش، 
وترسـيخ منـط عيـش مسـتدام يحافـظ علـى املـوارد 
الوطنيـة واسـتدامتها، ودعـم ثقافـة وطنيـة متنوعـة 
نابضة باحلياة من خالل تنظيم الفعاليات واألنشطة 
الثقافيـة والترفيهيـة، وصيانة الهوية الوطنية والتنوع 

املجتمعـي. التواصـل  وحتفيـز  الثقـايف، 
املترابـط 5  وهو املجتمـع  الثانـي،  املسـتوى  ويغطـي 
التـي  واملسـتقرة  املتماسـكة  األسـر  تشـمل  محـاور 
تتمتـع بالترابـط والعالقـات اإليجابيـة املتينـة، والقيم 
واملعطـاء  املتعـاون  املجتمـع  إلـى  إضافـة  القويـة، 
الـذي يتميـز بالتالحـم والعالقـات والقيـم اإليجابيـة، 
تهيئـة  أيضـاً  ويشـمل  اإلماراتيـة،  والهويـة  والثقافـة 
التناغـم  حتقـق  والتعلـم  للعمـل  إيجابيـة  بيئـات 
والترابـط اإليجابـي فيهـا، ومتكـن األفـراد ومتنحهـم 
فـرص النمـو والتطـور، ويركـز علـى بنـاء مجتمعـات 

وإيجابيـة. وهادفـة  آمنـة  رقميـة 
ويشـمل املسـتوى الثالـث املتمثل بجـودة حياة األفراد، 
ونشـط  صحـي  حيـاة  أسـلوب  تتضمـن  محـاور   4

تعزيز جودة الترابط 
والقيم واحلياة 

لألفراد واملجتمع

متكني التكامل يف العمل 
احلكومي وبناء شراكات 
استراتيجية مع القطاع 

اخلاص واملجتمع

تبني القدرات 
ونشر ثقافة جودة 

احلياة

دعم تطوير 
السياسات الوطنية 

واتخاذ القرار

يشـجع األفراد على تعزيز الصحة اجلسـدية، ومنط 
الصحـة  علـى  ويركـز  التغذيـة،  وخيـارات  العيـش، 
ومهـارات  اإليجابـي،  والتفكيـر  اجليـدة،  النفسـية 

اجليـدة. احليـاة 
مراكز التصميم 

المجتمعي لتمكين 

المجتمع من 

تصميم السياسات 

والمبادرات في 

المواضيع المرتبطة 

باالستراتيجية

مختبر العلوم 

السلوكية يطور 

منهجية علمية 

وعملية إلدارة 

السلوكيات الداعمة 

للبرامج والسياسات 

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

وتراثهــا وتقاليدهــا وتعــزز مــن تالحمهــا املجتمعــي واألســري.

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

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

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

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

وجــودة وكفايــة الــكادر الطبــي.

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

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

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

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

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

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

العالــم يف كفــاءة النظــام القضائــي. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توفيــر الســكن املالئــم للمواطنــني املســتحقني ضمــن وقــت قياســي. 

تضمنـــت األجندة التي عمـــل عليها 

أكثـــر مـــن ٣00 مســـؤول مـــن أبناء 

وبنات الوطن مـــن 90 جهة حكومية 

الفتـــرة  خـــالل  ومحليـــة  اتحاديـــة 

الماضيـــة مجموعـــة مـــن األهـــداف 

التعليمية  القطاعات  والمشاريع في 

والشـــرطية  واالقتصاديـــة  والصحيـــة 

وفي مجال اإلســـكان والبنية التحتية 

الحكومية.  والخدمـــات 

الوطنية  األجندة 
اإلمـارات  لــدولــة 
العربية المتحـدة

إنفوجراف
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كتاب )قلم رصاص( 

زاد للمبتدئين 

والطلبة في سبيل 

ارتياد آفاق صناعة 

المستقبل

 توزيع نسخ مجانبة 

من مجلة "اإلمارات غدًا" 

للجمهور بجناح الجمعية 

في معرض الشارقة 

الدولي للكتاب

 نائب حاكم الشارقة 

يتعرف على دور 

الجمعية التوعوي 

الوطني في 

معرض سوق العمل 

الخليجي

العبيدلي: سلطان 

سيوثق له المستقبل 

قبل التاريخ وسيكون 

حاضرًا بقوة في غد 

اإلمارات

عّززت حضورها النوعي وإسهامها الفّعال وسط المجتمع

أنشطة تثري رصيد الجمعية 
في دعم صناعة المستقبل

شـهدت أروقة جمعية اإلمارات للتخطيط االسـتراتيجي واستشـراف المسـتقبل خالل الفترة الماضية أنشطة وفعاليات عديدة 

أضافـت الكثيـر إلـى رصيدهـا فـي مجـال شـحذ وإثـراء جهـود نشـر ثقافة استشـراف المسـتقبل وتعميـق الوعـي التخطيطي 

االسـتراتيجي، وبجانـب إصـدار هـذه المجلـة والحضـور اإلعالمي في أوسـاط مواقع التواصل االجتماعي شـهدت السـاحة:

المشاركة في 
معرض الموارد البشرية:

للمؤمتـر  املصاحـب  املعـرض  يف  اجلمعيـة  شـاركت 
بـدول  العمـل  وسـوق  البشـرية  للمـوارد  السـادس 
مجلـس التعـاون اخلليجـي، الـذي نظمته غرفة جتارة 
وصناعة الشـارقة يومي  14 و15 أكتوبر 2019 حتت 
شـعار »سـوق العمـل اخلليجـي يف ظـل منـو االقتصـاد 
كرميـة  برعايـة  الشـارقة،  إكسـبو  مبركـز  الرقمـي«، 
سـلطان  بـن  محمـد  بـن  سـلطان  الشـيخ  سـمو  مـن 
وقـد  الشـارقة  حاكـم  نائـب  العهـد  ولـي  القاسـمي 
سـالم  بـن  عبداللــه  الشـيخ  سـمو  الفعاليـات  افتتـح 
القاسـمي، نائـب حاكـم الشـارقة، بحضـور عـدد مـن 
كبار الشخصيات، وكان يف استقباله بجناح اجلمعية 
سـعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس 
مجلـس إدارة اجلمعيـة الذي أبان إسـهامات اجلمعية 

التوعويـة الوطنيـة يف دعـم أجنـدة اإلمـارات الوطنيـة 
وتعزيـز صناعـة الغـد.

لـزّوار  واٍف  تقـدمي شـرٍح  أفلـح جنـاح اجلمعيـة يف  وقـد 
املعـرض حـول أهـداف اجلمعية ورسـالتها ووسـائلها لرفع 
الوعـي االسـتراتيجي ونشـر ثقافـة استشـراف املسـتقبل.

دورة إلعداد مدراء التخطيط:
بدبـي  والقانونيـني  للمحاسـبني  العربـي  املعهـد  نظـم 
بالتعاون مع جمعية اإلمارات للتخطيط االسـتراتيجي 
واستشراف املستقبل يف الفترة من 29- 31 يوليو 2019 
 دورة تدريبيـة إلعـداد مدراء التخطيط االسـتراتيجي.

اإلداريـة  القيـادات  مـن  نخبـة  الـدورة  يف  شـارك 
باملؤسسـات املختلفـة تلقـوا منـاذج متنوعة من املعارف 
االصطناعـي  الـذكاء  ثـورة  ظـل  يف  االسـتراتيجية 

العالـم. حـول  اليـوم  السـائدة 

صدور كتاب )قلم رصاص(:
أصـدرت اجلمعيـة يف أكتوبـر 2019 أول كتـاب لها يف 
حقل التخطيط االسـتراتيجي واستشـراف املستقبل، 
وحبـر  يكتشـف  ...رصـاص  )قلـم  بعنـوان  وذلـك 

يخطـط( ملؤلفتـه الطالبـة أصـول عمـر السـويدي.
وفاخـرة  ملونـة  صفحـة  مائـة  حوالـي  يف  الكتـاب  يقـع 
حتـوي معلومـات أساسـية ميّسـرة عـن أسـس ومناهـج 
مهـم  كتـاب  وهـو  الشـخصي،  االسـتراجتي  التخطيـط 
لناحية أنه موجه للطالب والناشـئة واملبتدئني، وأهميته 
األخـرى تعـزى إلـى كونـه مـن تأليـف الطالبـة املوهوبـة 
أصول عمر السـويدي، التي أعدته خالل فترة دراسـتها 
الثانويـة، وهـي اآلن يف السـنة األولـى بجامعـة بيرمنغهام 

البريطانيـة حيـث تـدرس علـوم الـذكاء االصطناعـي.
سـبيل  يف  والطلبـة  للمبتدئـني  مهمـاً  زاداً  يعـد  الكتـاب 
ارتياد آفاق صناعة املسـتقبل وفق أسـس عملية منهجية.

في معرض الشارقة للكتاب:
االسـتراتيجي  للتخطيـط  اإلمـارات  شـاركت جمعيـة 
واستشـراف املسـتقبل يف معـرض الشـارقة الدولـي 
للكتـاب للمـرة األولـى، حيـث كانت حاضـرة يف الدورة 
الثامنـة والثالثـني التـي أقيمـت بإكسـبو الشـارقة يف 

الفتـرة مـن 30 أكتوبـر إلـى 9 نوفمبـر2019. 
وخـالل فتـرة املعـرض قامـت اجلمعيـة بتوزيـع نسـخ 
مجانيـة مـن مجلتهـا الفصليـة »اإلمـارات غـداً« علـى 
زّوار جناحهـا رقـم 011  بالقاعـة 5 مـن املعـرض، وقد 
احتفـى العـدد األخيـر مـن املجلـة بشـخصية صاحـب 
السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد القاسـمي، 
بوصفـة  الشـارقة،  حاكـم  األعلـى،  املجلـس  عضـو 
وقـت  منـذ  الثقافـة  علـى  راهـن  استشـرافياً  قائـداً 
مبكـر واسـتطاع حتويـل الشـارقة إلـى أيقونـة جمـال 
وفـن وإبـداع ثقـايف متعـدد، فضـاًل عـن دوره املشـهود 
بالكتـاب  االهتمـام  خـالل  مـن  املعـارف  شـحذ  يف 
تأليفـاً ونشـراً ومعـارض، فضـاًل عـن تشـييد مدينـة 
الشـارقة اجلامعيـة منـارة للعلـم والبحـوث، مبا يضعه 
يف مصـاف القـادة صنـاع املسـتقبل املشـرق بامتيـاز.

عبـد  الدكتـور/  اللـواء  سـعادة  قـال  املناسـبة  وبهـذه 
إدارة اجلمعيـة:  العبيدلـي، رئيـس مجلـس  القـدوس 

»إن مـن العالمـات البـارزة ملشـاركة جمعيـة اإلمـارات 
يف  املسـتقبل  واستشـراف  االسـتراتيجي  للتخطيـط 
معـرض هـذا العـام إطـالق كتـاب )قلـم .. رصـاص 
كأول  حديثـاً  الـذي صـدر  يخطـط(  وحبـر  يكتشـف 
كتـاب تتبنـى نشـره اجلمعيـة بدعـم وتوجيـه مـن سـمو 
الشـيخ سـيف بـن زايـد آل نهيان، نائـب رئيس مجلس 
الـوزراء، وزيـر الداخلية، الرئيـس الفخري للجمعية«.
أصـول  الكتـاب  مؤلفـة  أن  العبيدلـي:  وأضـاف   
السـويدي التـي نعتـز بهـا كفتـاة إماراتيـة موهوبـة يف 
كتابهـا  بإصـدار  ونتشـرف  املسـتقبل  مجـال صناعـة 
واملبتدئـني  للطلبـة  وتشـجيعاً  ذخـراً  ليكـون  األول 
تعتـزم  حيـث  االسـتراتيجي،  التخطيـط  مجـال  يف 
اجلمعيـة إطـالق مؤلفـات أخـرى مسـتقباًل مـن أجـل 
حتقيـق أهدافهـا الراميـة إلـى نشـر ثقافة استشـراف 
مسـتوى  ولرفـع  منهجيـة  علميـة  بصـورة  املسـتقبل 
الوعـي االسـتراتيجي داخـل مجتمـع دولـة اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة مبـا يدعـم أجندتنـا الوطنيـة ويعـزز 
فـرص حتقيـق الصـدارة التـي نرجوهـا لدولتنا الفتية 

املجـاالت. شـتى  يف 
وحول احتفاء مجلة »اإلمارات غداً« يف عددها الرابع 
بشـخصية صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سلطان بن 
محمـد القاسـمي يقـول الدكتـور العبيدلـي: )سـلطان 
بانـي اإلنسـان(، هـذا العنـوان الـذي تتزيـن بـه مجلـة 
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»اإلمـارات غـداً« يف عددهـا الرابـع، وهوعنـوان نابـع 
مـن قناعـة راسـخة نؤمـن بهـا، ومفادهـا أن صاحـب 
السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد القاسـمي، 
وراعـي  الشـارقة،  حاكـم  األعلـى،  املجلـس  عضـو 
الثقافـة األول، قائـد استشـرايف مـن الطـراز األول، 
القريـب  الالفتـة ألنظـار  بذلـك منجزاتـه  لـه  تشـهد 
وبعـد  وبحثـاً،  وإبداعـاً  فكريـاً  إنتاجـاً  معـاً،  والبعيـد 
ذلـك تشـهد لـه مشـاريعه املتواتـرة واملعنيـة بـكل مـا 
مـن شـأنه أن يبنـي اإلنسـان املتحضـر الصالـح، روحاً 

وعقـاًل ووجدانـاً.
التاريـخ هـو مـن يخلـد  إذا كان  العبيدلـي:  ويضيـف 
حـال  غيـروا  الذيـن  الكبـار  القـادة  ومآثـر  سـيرة 
مـن  بـه  متيـزوا  مبـا  واألرقـى  لألفضـل  شـعوبهم 
اسـتبصار واستشـراف، فـإن صاحـب السـمو الشـيخ 

لـه  سـيوثق  القاسـمي  محمـد  بـن  سـلطان  الدكتـور 
املسـتقبل قبـل التاريـخ، وسـيكون سـموه حاضـراً بقوة 
يف غـد اإلمـارات وشـعبها وغد األمـة العربية برمتها، 
من خالل ما غرسـه وسـقاه طوال خمسـني عاماً من 
العطـاء يف حقـول الثقافـة واملعرفـة املبهجة بأزهارها 

املتعـّددة. وثمارهـا 

دورة أخصائي تخطيط:
للتخطيـط االسـتراتيجي  نظمـت جمعيـة اإلمـارات 
واستشراف املستقبل يف الفترة بني 14 و16 نوفمبر 
)أخصائـي  بعنـوان  مكثفـة  تدريبيـة  دورة  احلالـي 
بدبـي،  شـانغريال  بفنـدق  اسـتراتيجي(  تخطيـط 
شـارك فيها عدد من مسـؤولي أقسـام التخطيط يف 
الـوزارات والهيئـات احلكوميـة والشـركات اخلاصـة، 

وذلـك بإشـراف اخلبيـرة الدكتـورة داليـا حافـظ.
بينهـا:   احملـاور  مـن  عـدداً  الـدورة  شـملت  وقـد 
الوضـع  وحتديـد  القائـم  الوضـع  وتقييـم  حتليـل 
وكيفيـة  االسـتراتيجي  التخطيـط  أدوات  املنشـود، 
اسـتخدامها، بنـاء اخلارطـة االسـتراتيجية، حتديـد 
مراجعـة  االسـتراتيجية،  واملشـاريع  املبـادرات 
األداء،  نتائـج  علـى  بنـاًء  االسـتراتيجية  وحتديـث 

القيـاس. وطـرق  األداء  مؤشـرات  ووضـع 
وبهـذه املناسـبة أكـد سـعادة اللـواء الدكتورعبـد 
إدارة  مجلـس  رئيـس  العبيدلـي  القـدوس 
اجلمعيـة خـالل حضـوره حفـل تخريـج الدفعة، 

التخطيـط  مجـال  يف  اإلمـارات  جتربـة  أن 
االسـتراتيجي وصناعة املسـتقبل باتت راسخة، 
جناحـات  حقـق  واسـعاً  شـوطاً  قطعـت  وقـد 
يشـهد لهـا اجلميـع، ولكـن جهـود تعزيـز هـذه 
النجاحـات وتكريـس ثقافـة بنـاء الغـد بـأدوات 
وتتطـّور  تتواصـل  أن  ينبغـي  متطـّورة  منهجيـة 
مبـا يشـكل قيمـة مضافـة يف كل مرحلـة، حيـث 
إن التخطيـط فعـل متجـّدد ومسـتمر بـال نهاية، 
ومناهجـه تتطـّور والبـد مـن مواكبـة التطـّورات 
واالسـتفادة منها قياسـاً إلى أفضل املمارسـات 

الوطنيـة. العامليـة دعمـاً ألجندتنـا 

زيارة مجلس اإلدارة
الجمعيـة  إدارة  مجلـس  أعضـاء  مـن  عـدد  زار 

جنـاح جمعيـة اإلمـارات للتخطيط االسـتراتيجي 

الشـارقة  بمعـرض  المسـتقبل  واستشـراف 

بـن  محمـد  الشـيخ  سـمو  يتقدمهـم  للكتـاب 

عبداللــه المعـال، نائـب رئيـس المجلـس يرافقـه 

المقـدم فيصـل أحمد الخميـري المدير المالي 

الرحومـي عضـو  للجمعيـة واألسـتاذة شـيخة 

علـى  األعضـاء  وقـف  وقـد  اإلدارة،  مجلـس 

ترتيبـات ومسـار المشـاركة واألثـر الـذي تركتـه 

المعـرض. جمهـور  فـي 

 

دورة في االستشراف:
نظمـت اجلمعيـة يف أبوظبـي يومـي 24 و25 
نوفمبـر2019 بالتعـاون مع أكادميية اإلمارات 
أدوات  حـول  مكثفـة  دورة  الدبلوماسـية 
استشـراف املسـتقبل شـارك فيهـا عـدد مـن 
مقدمتهـا  يف  املختلفـة  بالـوزارات  املوظفـني 
وزارة اخلارجية، حيث قدم احملاضر الدكتور 
فائـق سـالمة شـرحاً وافيـاً القي االستحسـان 
وأهميتـه  االستشـراف  وأدوات  مفهـوم  حـول 
وطـرق تطبيقـه، مستشـهداً بتجربـة اإلمـارات 

املميـزة يف هـذا املجـال.

داليا حافظ 

تقدم دورة في 

أدوات التخطيط 

االستراتيجي 

واستخدامها 

في بناء الخارطة 

االستراتيجية

تجربة اإلمارات في 

مجال التخطيط 

االستراتيجي وصناعة 

المستقبل باتت 

راسخة 

المعهد العربي 

ينظم دورة 

نماذج المعارف 

االستراتيجية في 

ظل ثورة الذكاء 

االصطناعي 

أكاديمية اإلمارات 

الدبلوماسية 

تنظم دورة مع 

الجمعية حول أدوات 

استشراف المستقبل 

بمشاركة عدد من 

الموظفين
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طرق علمية إلزالة الهدر واالنحرافات وزيادة كفاءة األداء

6 سيغما.. لتعزيز مستويات 
الجودة دفاعًا عن المكاسب 

سيكس سجما أداة فعالة يف إزلة أي عيب أو خسائر 
أو تكاليـف محتملـة أو مخاطـر أو أي شـيء وجـودة 
واسـتخدامات  قيمـة مضافـه.  واليحقـق  منـه  النفـع 
يف  اسـتراتيجية  أصبحـت  اآلن  سـيجما  السـيكس 
معظـم الشـركات مبختلـف تخّصصاتهـا منهـا املاليـة، 
الكيميائيـة،  الهندسـية،  الطبيـة،  الطيـران،  خطـوط 
التأمني، التقنية واحلربية بسـبب حساسـية التصنيع 

وخطورتـه.
 1 مـن  درجـات  سـت  علـى  حتتـوي  سـيجما  سـكس 
إلـى 6، األعلـى هـو األفضـل واألمثـل يف مسـتويات 
اجلـودة، كلمـا زادت درجـة اجلـودة قلت األخطاء وإذا 

التكاليـف. الفروقـات قليلـة تنخفـض  كانـت 
انظـر إلـى الرسـم باألسـفل، حيـث يبـني أن الشـركات 
التـي درجتهـا بـني 2 و3% 25 إلـى %50 أرباحهـا 

تذهـب إلـى حـل العيـوب واألخطـاء
موضـوع السـيكس سـيجما الميكـن اختصـاره بشـكل 
أهـم  علـى  فقـط  نعـرج  أن  فالبـد  ولذلـك  موجـز، 
وأيضـاً  موضوعنـا  علـى  أمثلـة  وسـنعطي  املراحـل 
ملعرفـة  سـيجما  سـيكس  تطبيـق  يتـم  كيـف  سـنرى 

وتطبيقـي. نظـري  بشـكل  املوضـوع 
التـي يتـم فيهـا معاجلـة األخطـاء  األمثلـة البسـيطة 
)خـارج  مـن  تأتـي  دائمـاً  التـي  األفـكار  مثـل  هـي 
الصنـدوق(، وهـي أفـكار خالقـة غير عاديـة وإيجابية 
وتصـب يف مصلحـة التوفيـر سـواًء بالوقـت أو املـال 
داٍع  لـه  ليـس  مكلـف  إجـراء طويـل  املكان كإزالـة  أو 
بطريقـة  واختصـاره  ضروريـاً  ليـس  باألحـرى  أو 
عمليـة توفـر الوقـت ومـا إلـى ذلـك، أو تقليـص الهـدر 
ومصاريـف الكهربـاء بإبـدال اإلضـاءات يف الشـركة 
إعـادة  أو  الضـرورة،  يف  إال  التعمـل  ذكيـة  بشـبكة 
يتـم  حيـث  واالسـتيعاب،  التخزيـن  طريقـة  تشـكيل 
اسـتثمار الفراغـات الصغيـرة لكـي تسـتوعب كميـات 
أكبـر.. وهـذه األفـكار اإلبداعيـة عادًة التظهـر إال يف 
األزمات أو عند تفاقم املشـكلة.. والسـيكس سـيجما 
هي األداة السـحرية التي تسـاعد يف معرفة وحتديد 
مسـتوى اجلـودة واخللـل أو العيـب أو املشـكلة وحلهـا 
أي  وقـوع  قبـل  احللـول  أفضـل  ووضـع  وتطويرهـا 
أنهـا تسـاعد يف احملافظـة  إلـى  خسـائر، باإلضافـة 

علـى درجـة اجلـودة.

وكيـف  ومتـى  سـيجما   6 هـي  مـا 
اخترعهـا؟ ومـن  ظهـرت 

6  هي مستويات اجلودة من 1 إلى 6 وسيجما  σ  هو 
حـرف التينـي وهـو ميثـل االنحـراف املعيـاري الـذي 
يبـني مـدى االنحـراف املعياري عن املتوسـط….ملعرفة 
لتدوينـة  اذهـب  أوضـح  بشـكل  املعيـاري  االنحـراف 

االنحـراف املعيـاري قبـل هـذا املوضـوع!
شـركة  بفضـل  تأسسـت  اسـتراتيجبة  عمليـة  هـي    6σ

منهجيـة  أنهـا  علـى  تعـّرف  وهـي   1987 بالعـام  موتـوروال 
تسعى إلى حتسني اجلودة وإزالة الهدر والعيوب وحتسني 
أيـة  مسـببات  وحتديـد  واخلدمـات  املنتجـات  مخرجـات 

مشـكلة أو عيـب وذلـك لهـدف تقليلهـا وأزالتهـا.
 200 مـن  ألكثـر  متتـد  سـيجما  السـيكس  جـذور 
 Carl( فريدريـك  كارل  الرياضيـات  عالـم  مـن  سـنه 
الــ مفهـوم  اكتشـف  مـن  أول  Frederick(  وهـو 

Normal Curve  ثـم يف أوائـل القـرن املاضـي قـام 

  )Walter Shewhart(عالـم الفيزيـاء والتـر شـيوارت
بتحديـد 3σ  مـن املتوسـط علـى أنهـا نقطـة حتسـني 
األخطـاء ثـم فيمـا بعد يف موتـوروال ركز ميكلي هاري 
 Deming`s دمينـج  مفهـوم  علـى    Mikly Harry

concept  وهـو األب الروحـي للجـودة ولكـن الفضـل 

يف شـركة موتـوروال يعـود لــBill Smith  والسـبب أن 
عندهـا  مجديـة  غيـر  كانـت  العيـوب  قيـاس  طريقـة 
طـّورت الطريقـة وجنحـت يف توفيـر 16 مليـار دوالر 
على مدى تقريباً ١٠ سنوات بفضل سيكس سيجما. 
خاصـة  جتاريـة  عالمـة   Six Sigma االسـم أصبـح 
بشـركة موتـوروال، بعـد ذلـك انتشـرت هـذه املنهجيـة 
بـكل الشـركات ومؤسسـات الواليات املتحـدة والعالم. 
وهناك قائمة طويلة لشـركات تطبق منهجية سـيكس 
سـيجما لتحسـني مخرجاتهـا وحتسـني رضـا العميـل 
ديـل،  سامسـوجن،  “بوينـج،  منهـا  التكاليـف  وتقليـل 

ميرلـي لينـش، تويوتـا” وغيرهـم الكثيـر.

أسلوب حياة
لقـد مت تطويـر اجلـودة واحلـرص عليهـا ألنهـا ليسـت 
فقـط نظـام جـودة فحسـب وإمنـا هـي أسـلوب حيـاة 
وطريقـة عمـل. وهـذا هـو املطلـوب تقليـل التكاليـف 

ورفـع الرضـا والـوالء حليـاة أبسـط للمسـتفيدين.

فـي علـم اإلحصـاء، فـإن االنحـراف المعيـاري deviation standard )ويرمـز إليـه بالحـرف اإلغريقـي σ( هـو مقيـاس 

يحـّدد مـدى تباعـد أو تقـارب القـراءات عـن وسـطها الحسـابي. 

هـو  مثـاالً  نسـرد  الواقـع  أرض  ذلـك علـى  ولتطبيـق 
لديهـا  العمالقـة  آبـل  فشـركة  فـون”،  “اآلي  جهـاز 
البيانـات  ومعاجلـة  حتليـل  يف  الكبيـرة  القـدرة 
اسـتمرار  يف  بالتاكيـد  وهـي  املعلومـات  واسـتقصاء 
يف معاجلـة أي انحـراف أو أي عيـب أو عـدم رضـا 
العميـل  بنـاًء علـى البيانـات واملعلومـات التـي لديهـا 
والتـي تأتـي بنـاًء علـى أراء العمـالء وأيضاً مـن داخـل 
الشـركة كفريـق التصنيـع وغيرهـم. فلـو كان هنـاك 
عيبـاً  هنـاك  أن  أو  باجلهـاز  موجـودة  ليسـت  ميـزة 
طفيفـاً، هـذا سـيكلف الشـركة باليـني الـدوالرات... 
أوالً ألنهـا سـتنفق مـن أجـل حـل املشـكلة أو العيـب 

وهـذا سـيكلفها كثيـراً، وثانيـاً خسـارة جـزء مـن أرباح 
السـوق بسـبب التنافس. لهذه األسـباب فإن أي عيب 

أو مشـكلة صغيـرة تصبـح مهمـة جـداً.
مـن  جهـاز  108 ماليـني  حوالـي  باعـت  آبـل  شـركة 
2007 حتـى العـام املاضـي وخطـوط إنتاجهـا خاليـة 
اجلهـاز يف  جـودة  بسـبب  ألنـه مفضـل  العيـوب  مـن 
التصنيـع وخدماتـه، وأيضـاً هـذا ال يحـدث للشـركات 
التـي تطبـق معاييـر عاليـة يف اجلـودة يف منتجاتهـا 
 6 يف  معيارهـا  التـي  الشـركات  أمـا  وخدماتهـا، 
سـيجما بـني 2 و3 فـإن نصـف أرباحهـا تقريبـاً يذهب 
يف معاجلـة األخطـاء واملشـاكل!.. فلـك أن تصـدق أن 

الشركات التي 

معيارها في 6 

سيجما بين 2 و3 

نصف أرباحها يذهب 

لمعالجة األخطاء 

والمشاكل.

سكس سيجما 

تحتوي على ست 

درجات من 1 إلى 

6، األعلى هو 

االفضل واألمثل في 

مستويات الجودة
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يف الغالـب يف أي مجتمـع ألي فـرد إذا أراد خدمـة 
أو  التوقعـات  دون  ووجدهـا  مـكان  أي  مـن  منتـج  أو 
سـيئة يضـع اللـوم علـى مـن قـدم اخلدمـة أو املنتـج 
رمبـا  ومسـببات  افتراضـات  وضـع  فيتـم  شـخصياً 
تكـون صحيحـة ولكنهـا يف لـب املوضـوع غيـر ذلـك 
السـبب ألن مـا حصـل عليـه مـن خدمـة أو منتـج هـو 
مـن مخرجـات نظـام كامـل لـم يطبـق اجلـودة فاللـوم 
يقـع علـى النظـام وليـس مـن قـدم املنتـج أو اخلدمـة 
عاليـة يف  معاييـر  يطبـق  النظـام  كان  فلـو  كشـخص 
إدارة  املهـم ألي  مـن  لعلـه  ذلـك.  لـم حصـل  اجلـودة 
معرفـة األسـباب واملؤثـرات التـي جعلـت املخرجـات 
بهـذا السـوء. واألدوات املسـاعدة يف سـكس سـيجما 
اكتشـاف  يف  سـهلة  طريقـة  وهـي    5WHY`s هـي 
 Ishikawa طريقـة وأيضـاً  واملؤثـرات  األسـباب 
Diagram والعصـف الذهنـي Brainstorming هـذه 

. املخرجـات  تسـاعد يف حتسـني  األدوات 

كيـف تعمـل سـيكس سـيجما ومن أين 
تبدأ؟

تبـدأ أوالً مـن اإلدارة العليـا ويقـوم بها مسـؤول يختص 
بإنشـاء سـيكس سـيجما ومبراقبتها واإلشراف عليها.

سـكس سـيجما تركـز علـى الفروقـات 
المعيـاري  باالنحـراف  المتوسـط  عـن 
بغيـة تقليلهـا وإزالتهـا ، ولكـن كيـف؟
على سبيل املثال، دائماً تذهب إلى العمل يف وقت 
محـّدد، وتصـل يف وقـت محـّدد، ولكـن يف بعـض 
األحيان مهما كنت على دقة يف اخلروج من املنزل 
والوصـول إلـى العمـل فالبد أن هناك فروقات، أي 
بعـض األحيـان جتـد وصولك وخروجـك قـد كان 
هـي  فهـذه  بثـوان،  متأخـراً  وأحيانـاً  بثـواٍن  باكـراً 
األمـر  بهـذ  أنـك حتكمـت  لـو  فتخيـل  الفروقـات، 
عقـرب  نفـس  جتـد  العمـل  دخولـك  وعنـد  متامـًا 
الدقائـق والثوانـي دائمـاً علـى الثامنـة أو السـابعة 
بالدقـة متامـاً لـو كان ذلـك فهـذا معنـاه ال يوجـد 
يف  ووصولـك  خروجـك  يف  فروقـات  أيـة  لديـك 
رحلتـك أي هنـاك جـودة مثاليـة ال توجـد يف أحـد 

مثلـك فيجـب أن تهنـئ نفسـك!

سـكس سـيجما تبحث عن هذا الكمال! ويف احلقيقة 
مت الوصول إليه وهو مستوى 6 أي 99.999% نسبة 

عيوب بانحراف 1.5
دائماً الشـركات تضـع هدفـاً محـدداً لهـا برقـم معـني 
وتضـع تسـامحاً محـدداً أيضـاً أي ال يقـل وال يزيـد 
على الرقم احملدد للتسـامح، على سـبيل املثال إحدى 
شركات التصنيع تصنع أداة من األدوات وهذه األداة 
والتسـامح   100 هـو  واملثالـي  التصنيعـي  كمالهـا  يف 
هـو 5 أي أن تكـون بـني 105 و95  ال غيـر وإال لـن 
يسـتطيعوا بيعهـا إن خرجـت مـن بـني الرقمـني، فـإن 
زادت الفروقـات زادت العيـوب وكلمـا نقصـت زادت 
اجلـودة وانعـدام الفروقـات هـو كمـال ومثاليـة األداة 
يف اجلـودة ويف هـذه العمليـة تتـم معرفة العيـوب يف 
كل مليـون فرصـة DPMO  وباإلمـكان هنـا حتديد أي 

مسـتوى لسـيكس سـيجما.
العمليـات يتـم أوالً تطبيقهـا يف إطـار DMAIC الـذي 
هـو )حتسـني لعمليـة موجـودة( وهـي اختصار خلمس 

مفـردات وهي

 	Define   التعريف
وهو معرفة املشكلة أو العيب ويشارك بها اجلميع.

 	Measure  القياس
حتديد وقياس املشكلة أو العيب.

 	Analyze  التحليل
األسـباب  معرفـة  يجـب  والتحديـد  القيـاس  وبعـد 

وأصلهـا.
 	Improve  التحسين

هنا يجب القيام بإيجاد احللول واختبارها.
 	Control  والتحكم

التأكد من حتقيق الهدف بحل املشكلة ومراقبتها.

خدمـة  أو  منتـج  فرصـة  مليـون  علـى  يتـم  هـذا  كل 
 Defects Per Millionلــ اختصـار  وهـي   DPMO

فرصـة. مليـون  كل  يف  العيـوب    Opportunities

لنطبـق مثـال بسـيط جـداً لنعـرف كيف تعمل سـيكس 
سـيجما يف كيفيـة إيجـاد العيـوب يف كل مليون فرصة 
يف خطـوط إنتاجيـة أو خدميـة ولنفتـرض أن هنـاك 

خمسـة خطـوط إنتاجية:
ما هو مجموع العيوب أوالً:

 1  = الثانـي  عيوب، اخلـط   2  = األول  اخلـط 
 1  = الرابـع  ،  اخلـط   0  = الثالـث  عيب، اخلـط 

0  = اخلامـس  عيب، اخلـط 
2  + 1 + 0 + 1 + 0 =  4 عيوب

لدينا هنا 4 عيوب يف فرصة إنتاج منتج
اآلن يجب حساب عدد الفرص :

 20 = عـدد اخلطـوط   * العيـوب  عـدد       5 *  4
إنتـاج فرصـة 

حلساب العيوب يف كل 1000,000 فرصة
عدد العيوب على عدد الفرص  4 / 20  = 0.2

0.2 * 1000,000 = 200,000 عيـب يف كل مليـون 
DPMO فرصة

2.4 سـيجما أي نسـبة  فمسـتوى اجلـودة ميثـل  إذاً 
 80% تقريبـاً  النجـاح 

علـى هـذه النتيجـة يعتبـر وضـع الشـركة بـني مسـتوى 
الشـركة ضعيفـة ممـا  فـإن مخرجـات  وعليـه  و3   2
علـى  القـادرة  غيـر  الشـركات  مصـاف  يف  يضعهـا 
فيهـا  جـودة  ال  فرصـة   200,000 بسـبب  املنافسـة 
يـؤدي  ممـا  العميـل  رضـا  عـدم  إلـى  يـؤدي  وهـذا 
إلـى خسـارة عمـالء كثـر وخسـارة املسـاهمني وطـرد 
أي  التجـارة  مـن  الشـركة  واحتمـال خـروج  موظفـني 
نهايتهـا. مـن املستحسـن اإلسـراع يف تطويـر اجلـودة.

سيجما  σ  حرف 

التيني يمثل االنحراف 

المعياري لبيان 

مدى االنحراف عن 

المتوسط

الشركات تضع هدفًا 

برقم وتضع تسامحًا 

محددًا اليقل واليزيد 

على الرقم المحدد 

للتسامح

إضاءات
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بإشراف جامعة خليفة للعلوم  وبجوائز 5 ماليين دوالر

تحدي محمد بن زايد 
للروبوت ينطلق في فبراير

إضاءات

أبوظبي: اإلمارات غدًا

زايد العالمي  »تحدي محمد بن  أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الشهر الماضي مشروع جائزة 

للروبوت 2020« بجوائز قيمتها 5 ماليين دوالر أمريكي؛ حيث من المقرر انطالق التحدي في فبراير المقبل. 

كما أعلنت الجامعة تأسيس معهد الذكاء االصطناعي واألنظمة الذكية، وإطالق برنامج الذكاء االصطناعي 

لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقد شهر ديسمبر 
احلمادي،  سلطان  عارف  الدكتور  وترأسه  املاضي 
الدكتور  وبحضور  للجامعة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
للشؤون  األّول  الرئيس  نائب  الشعيبي،  أحمد 
األكادميية والطالبية والدكتور ستيف جريفث، نائب 
إرنيستو  والدكتور  والتطوير  للبحوث  األّول  الرئيس 
الذكاء االصطناعي واألنظمة  دامياني، مدير معهد 
العميد  سينيفيرانتي،  الكمال  والدكتور  الذكية 
يف  وأستاذ  العليا  والدراسات  البحوث  يف  املساعد 
الهيئة  الروبوتات، إضافة حلضور عدد من أعضاء 

األكادميية واإلدارية.

320 مليونًا للذكاء
احلمادي  سلطان  عارف  الدكتور  كشف  وتفصياًل 
اإلجمالي  االستثمار  قيمة  أن  عن   - املؤمتر  خالل 
جامعة  البحثية يف  االصطناعي  الذكاء  مشاريع  يف 
الـ5  خالل  درهم  مليون   320 إلى  وصلت  خليفة 
سنوات املقبلة، وأوضح أن اجلامعة ستقوم باستثمار 
معهد  ضمن  تندرج  بحثية  مشاريع  يف  مليوناً   160
 160 إلى  باإلضافة  اجلديد،  االصطناعي  الذكاء 
بالفعل يف متويل  مليون درهم أخرى مت استثمارها 
وتكنولوجيا  االتصاالت  لالبتكار يف  اإلمارات  مركز 
معهد  »يجمع  احلمادي:  قال  »إبتيك«.  املعلومات 

بحثية  مراكز   6 مظلته  حتت  االصطناعي  الذكاء 
على  تركز  التي  بالبحوث  اجلامعة  التزام  تؤكد 
من  تُعد  التي  القادم  للجيل  الرقمية  التكنولوجيات 

األولويات االقتصادية يف الدولة«.

منافسة عالمية
وأضاف احلمادي خالل املؤمتر - أن »حتدي محمد 
2020« إحدى أهم وأكبر  للروبوت  العاملي  زايد  بن 
من  والتي  العالم  يف  للروبوتات  العاملية  املنافسات 
أن  إلى  مشيراً   ،2020 فبراير  يف  تبدأ  أن  املقرر 
التحدي يتم تنظيمه مرة كل عامني، حيث يتم اختيار 
اجلامعات  أفضل  من  الروبوتات  لبحوث  فريقاً   34
يف  أبوظبي  يف  للتنافس  العالم  أنحاء  مختلف  من 
مسابقة متتد لثالثة أيام تقوم الفرق خاللها بإثبات 
والهندسة،  والعلوم  االبتكار  مجاالت  يف  مهاراتها 
وأضاف أن رفع قيمة جائزة »حتدي محمد بن زايد 
العاملي للروبوت 2020« يؤكد حرص اجلامعة على 

تشجيع االبتكار ورعاية املواهب.

الذكاء االصطناعي
كما أعلن احلمادي إطالق برنامج الذكاء االصطناعي 
جلميع طلبة البكالوريوس باإلضافة إلى تخّصصات 
الذكاء االصطناعي للماجستير والدكتوراه يف كليتي 
توفير  سيبدأ  حيث  اجلامعة،  يف  والهندسة  العلوم 
البرنامج مع بداية الفصل األّول من العام األكادميي 
باملعرفة  الطلبة  البرنامج  وسيزّود   .2020-2019
واملهارات الالزمة يف الذكاء االصطناعي واملجاالت 
والصناعة  التي تخدم قطاعي احلكومة  به  املتعلقة 
يف دولة اإلمارات. ويدرس طلبة البكالوريوس ممن 
تشمل  مواد   5 االصطناعي  الذكاء  برنامج  اختاروا 
التدريب العملي يف املختبر، األمر الذي يعّزز قدرة 

الطلبة على ربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي.

ثالث المعاهد
ثالث  اجلديد  االصطناعي  الذكاء  معهد  يعتبر 
املعاهد البحثية بعد معهد مصدر واملعهد البترولي، 
اللذين مت دمجهما مع جامعة خليفة، املعهد اجلديد 
على  التركيز  صعيد  على  الدولة  يف  منّوعه  األّول 

االصطناعي  الذكاء  تطوير  يف  األكادميية  البرامج 
والتطوير املهني املستمر ومراكز البحوث، باإلضافة 
إلى جمع بحوث الطلبة يف مجال الروبوتات والذكاء 
املعلومات  وتكنولوجيا  البيانات  وعلوم  االصطناعي 

واالتصاالت حتت مظلة واحدة.

تدريب
الرقميـة  التكنولوجيـات  علـى  االصطناعـي  الـذكاء  معهـد  سـيركز 

البيانـات  وعلـوم  االصطناعـي  الـذكاء  تشـمل  التـي  القـادم  للجيـل 

والروبوتـات وشـبكات الجيـل القـادم وتكنولوجيـا أشـباه الموصـالت 

اإللكترونـي. واألمـن 

ويهـدف إلـى تدريب العاملين فـي القطاعات الحكوميـة والصناعية 

علـى علـوم وتطبيقات الذكاء االصطناعي، كما سـيتم في المعهد 

إجـراء أحدث األبحاث التي سـتفيد القطاعـات الحكومية والصناعية

برنامج للذكاء 

االصطناعي لمراحل 

البكالوريوس 

والماجستير والدكتوراه

الجائزة إحدى أهم 

وأكبر المنافسات 

العالمية للروبوتات 

في العالم

التحدي يعقد مرة 

كل عامين ويتم 

اختيار 34 فريقًا من 

الجامعات

جامعة خليفة تؤسس 

معهد الذكاء االصطناعي 

األّول من نوعه 
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أفاق المستقبل

اإلمارات األولى عربيًا 
في مؤشر التنافسية الرقمية

أبوظبي: اإلمارات غدًا

لـم تتوقـف مسـيرة اإلمـارات نحـو الصـدارة يومـًا، وطموحهـا مـا فتـئ يـزداد، ولـم يكـن ذلـك نقشـًا علـى مـاء قـط، بـل كان 

دائمـًا نتائـج عمليـة ملموسـة تشـهد بهـا مؤسسـات القيـاس والتقييـم العالميـة لمسـتويات األداء فـي كافـة المجـاالت، 

ومؤخـرًا حققـت دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـز األول عربيـًا والثانـي عشـر عالميـًا ضمـن أكثـر الـدول تنافسـية فـي 

مؤشـر التنافسـية الرقميـة لعـام 2019 والصـادر عـن مركـز التنافسـية العالمـي التابـع للمعهـد الدولـي للتنميـة اإلداريـة 

بمدينـة لـوزان السويسـرية، واحـدة مـن أهـم الكليـات المتخصصـة علـى مسـتوى العالـم فـي هـذا المجـال.

وتقدمـت دولـة اإلمـارات يف تقرير عام 2019 بخمس 
تقدمـت  كمـا  السـابق.  العـام  تصنيـف  عـن  مراتـب 
األول  املركـز  لتحقـق  العـام  هـذا  تقريـر  يف  الدولـة 
يف  الثالثـة  الرئيسـية  احملـاور  كل  يف  أيضـاً  عربيـاً 
والـذي حققـت  »التكنولوجيـاً«  وهـي محـور  التقريـر 
بخمـس  متقدمـة  عامليـاً  الثانـي  املركـز  الدولـة  بـه 
مراتـب عـن العـام السـابق، والتاسـع عامليـاً يف محـور 
»اجلاهزيـة للمسـتقبل« والـذي كانـت يف املرتبـة 12 
يف العـام املاضـي، وقفـزت مرتبـة واحـدة يف محـور 
عامليـاً. و35  عربيـاً  األول  املركـز  لتحقـق  »املعرفـة« 

قطـاع  لتنظيـم  العامـة  للهيئـة  العـام  املديـر  وأشـاد  
الدولـة  بـأداء  املنصـوري،  عبيـد  حمـد  االتصـاالت 
العامليـة  للمراتـب  وحتقيقهـا  العـام  هـذا  تقريـر  يف 
وقـال  االسـتراتيجي،  القطـاع  هـذا  يف  املتقدمـة 
املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  تقـدم  »إن  معاليـه: 
يف مؤشـر التنافسـية الرقميـة لعـام 2019 هـو شـهادة 

اإلمـارات  دولـة  سـجل  إلـى  تضـاف  جديـدة  عامليـة 
باإلجنـازات  احلافـل  ومؤسسـاتها  املتحـدة  العربيـة 
أتوجـه  وعليـه  الواحـد،  الفريـق  بـروح  تعمـل  والتـي 
بالشـكر إلى شـركائنا يف اجلهات احلكومية واحمللية 
جهـود  مـن  يبذلونـه  مـا  علـى  اخلـاص  والقطـاع 
وتضافـر للنهـوض بتنافسـية الدولـة وتقدمها يف كافة 

العامليـة.” والتقاريـر  املؤشـرات 

تحليل النتائج:
اسـتراتيجية  فريـق  أعـده  الـذي  التحليـل  وأظهـر 
التنافسـية يف الهيئـة االحتاديـة للتنافسـية واإلحصاء 
للمحـاور واملؤشـرات الفرعيـة لهـذا التقريـر حتقيـق 
اإلمـارات أداء متميـز يف عـدد كبيـر مـن املؤشـرات 
محـور  ففـي  الفرعيـة.  واملؤشـرات  الرئيسـية 
“املعرفـة”، والـذي يرصـد أداء الدولـة خـالل قيـاس 
ثالثـة مؤشـرات رئيسـية هـي »املهـارات« و«التدريـب 
والتعليـم« و«التركيـز العلمـي«، حققـت الدولـة املركـز 
الدوليـة«  اخلبـرات  »توفـر  مؤشـر  يف  عامليـًا  األول 
والثانـي عامليـاً يف مؤشـر »إدارة املـدن« واملركز الثالث 
عامليـًا يف مؤشـر »تدفـق الطـالب األجانـب« والرابـع 
عامليـًا يف مؤشـر »تدريـب املوظفـني« واملركز اخلامس 
عامليـًا يف مؤشـر »توفـر الكفـاءات األجنبيـة املاهـرة«.

التقـدم  مـدى  »التكنولوجيـا«  محـور  ويرصـد 
مؤشـرات  ثالثـة  خـالل  مـن  الـدول  يف  التكنولوجـي 
املـال«  و«رأس  التنظيمـي«  »اإلطـار  هـي  رئيسـية 
و«اإلطـار التقنـي«. ويجـدر بالذكـر أن دولـة اإلمـارات 
هـذه  صعيـد  علـى  عامليـاً  متقدمـة  مراكـز  حققـت 

والثانـي  األول  املركـز  يف  جـاءت  حيـث  املؤشـرات، 
واخلامس عاملياً يف املؤشـرات الرئيسـية الثالثة. أما 
على مسـتوى املؤشـرات الفرعية، فقد حققت الدولة 
املركـز األول عامليـًا يف كل مؤشـر »قوانـني اإلقامـة« 
ومؤشـر “األنترنـت الالسـلكي ذو النطـاق العريـض«، 
وتطبيـق  »تطويـر  مـن  كل  يف  عامليـاً  الثالـث  واملركـز 
التكنولوجيـا« و«اخلدمـات املاليـة واملصرفية« و«رأس 
املال املغامر«، واملركز الرابع عاملياً يف مؤشـر »متويل 

التكنولوجـي«. التطـور 
أمـا احملـور الثالـث واألخيـر »اجلاهزيـة للمسـتقبل«، 
التـي  للمتغيـرات  الـدول  جهوزيـة  مـدى  فيرصـد 
التكنولوجيـا  ودور  املختلفـة  القطاعـات  علـى  تطـرأ 
ثالثـة  قيـاس  خـالل  مـن  وذلـك  معهـا،  التعامـل  يف 
مؤشـرات رئيسـية هـي »السـلوك املتالئـم« و«مرونـة 
قطـاع األعمـال« و«تكامـل تقنيـة املعلومـات«. وحققت 
الدولـة يف هـذا احملـور املركـز األول عامليـًا يف أربعـة 
مؤشـرات فرعية هي »مرونة الشـركات« و«اسـتخدام 
التحليليـة« و«الشـراكة  البيانـات الضخمـة واألدوات 
و«الفـرص  واخلـاص«  احلكومـي  القطـاع  بـني 
الثانـي عامليـاً  املركـز  الدولـة  والتحديـات«، وحققـت 
يف كل مـن مؤشـر »األمـن السـيبراني« واملركـز الثالـث 
عاملياً يف كل من مؤشـر »نقل املعرفة« واالنفتاح جتاه 

العوملـة«.

دور المؤسسات:
ونوه املنصوري بالدور احليوي الذي تلعبه مؤسسات 
الدولة احلكومية االحتادية واحمللية والقطاع اخلاص 
لتحقيـق الرؤيـة والتطلعـات واألهـداف املوضوعة من 
قبـل القيـادة الرشـيدة يف عمليـة التطويـر والتحسـني 
املسـتمرة للبنـى التحتيـة التكنولوجيـة ودعم مبادرات 
التدريـب والتنميـة للمهـارات الوطنيـة يف مجال تقنية 
يف  والتطويـر  البحـث  عمليـات  وتشـجيع  املعلومـات 
والعلـوم  املعلومـات  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  مجـال 

املتقدمة.
ملؤشـرات  التنفيذيـة  الفـرق  مهمـة  علـى  شـدد  كمـا 
التنافسـية والتـي تتكـون مـن ممثلـني عـن مجموعـة مـن 
واملسـؤولة  واحملليـة  االحتاديـة  احلكوميـة  املؤسسـات 
االقتصاديـة  املؤشـرات  يف  الدولـة  مكانـة  تعزيـز  عـن 

واالجتماعيـة بشـكل عـام، ومؤشـر التنافسـية الرقميـة 
علـى وجـه اخلصـوص، كـون هـذا املؤشـر يعكـس مـدى 
التقـدم يف التحـوالت الرقميـة واإللكترونيـة متمثلـة يف 
مشـاريع الـذكاء االصطناعـي والبيانات الضخمة لدعم 
وتطويـر خدمـات احلكومـة الذكيـة وبنـاء املـدن الذكيـة.

حقيقـة  علـى  اثنـان  يختلـف  »ال  قائـاًل:  واختتـم 
األسـاس  حجـر  تعـد  اليـوم  التكنولوجيـا  أن 
االقتصاديـة  التنمويـة  واخلطـط  لالسـتراتيجيات 
واالجتماعيـة التـي تتبناهـا االقتصـادات املتقدمـة يف 
العالـم. فاالبتـكار هـو سـر النجـاح والتعـاون فيما بني 
األفـراد واجلهـات احلكوميـة االحتاديـة واحملليـة يف 
اسـتنباط احللـول، واستشـراف املسـتقبل يلعـب دور 
االرتقـاء  وبالتالـي  االبتـكار  لهـذا  واملسـرع  احملفـز 

واملجتمـع.” بالدولـة 

الكتاب السنوي
تـم إضافـة مؤشـر التنافسـية الرقميـة العالميـة في تقريـر الكتاب 

الترتيـب  يعتمـد  بحيـث   2017 عـام  العالميـة  للتنافسـية  السـنوي 

تشـكل  مؤشـرات  تسـعة  فـي  مجّمعـة  فرعيـًا  مؤشـرًا   50 علـى 

والجاهزيـة  والتكنولوجيـا  المعرفـة  هـي  رئيسـية  محـاور  ثالثـة 

للمسـتقبل. ويعتبـر تقريـر الكتـاب السـنوي للتنافسـية العالميـة 

مـن المراجـع العالميـة المهمـة للعديـد مـن المؤسسـات الدوليـة 

األخـرى التـي تعتمـد علـى هـذا التقرير في إجراء دراسـاتها ونشـر 

تقاريرهـا، كمـا تعتبـره العديد من المؤسسـات األكاديمية مقياسـًا 

مهمـًا لتحديـد أفضـل الممارسـات الدوليـة.

حمد المنصوري: 

النتائج شهادة 

عالمية جديدة 

تضاف إلى سجل 

اإلمارات ومؤسساتها

في محور 

»التكنولوجيًا« 

حققت الدولة المركز 

الثاني متقدمة 

بخمس مراتب عن 

العام السابق

في محور 

»التكنولوجيًا« 

حققت الدولة المركز 

الثاني متقدمة 

بخمس مراتب عن 

العام السابق
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أفاق المستقبل

تقدم دولة اإلمارات العربية المتحدة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 شهادة عالمية جديدة 

تضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل باإلنجازات والتي تعمل بروح الفريق الواحد.

التقرير صادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية بمدينة لوزان السويسرية.

تقدمت الدولة بخمس 
مراتب عن تصنيف 
العام السابق.

أحرزت اإلمارات 
المركز األول عربيًا 
في كل المحاور.

التقرير شمل ثالثة محاور 
رئيسية: التكنولوجيا، 
الجاهزية للمستقبل 

والمعرفة.

الدولة حققت المرتبة 
التاسعة عالميًا في 

محور »الجاهزية 
للمستقبل«.

محور المعرفة 

يرصد أداء الدولة 

خالل قياس ثالثة 

مؤشرات رئيسية 

هي »المهارات« 

و»التدريب 

والتعليم« و»التركيز 

العلمي« .

أرقام لها رنين

إنجازات نوعية جديدة في التنافسية العالمية

تقرير دافوس 2019: اإلمارات األولى 
عالميًا في استقرار االقتصاد الكلي

أبوظبي: اإلمارات غدًا

عربياً  األول  املركز  اإلمارات  دولة  حققت  وتفصياًل، 
والـ25 عاملياً، وذلك يف تقرير التنافسية العاملية 2019، 
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي )دافوس(، وهو 
التقرير الذي يقّيم تنافسية 141 دولة. وأشارت األرقام 
اإلمارات  دولة  تقدم  إلى   - العام  هذا  تقرير  يف   -

مرتبتني عن الترتيب العام للسنة السابقة.
واملستقبل  الوزراء  مجلس  شؤون  وزير  وقال 
للتنافسية  االحتادية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
واإلحصاء، محمد عبداللـه القرقاوي: »إن تقرير 
املنتدى  عن  الصادر   ،2019 العاملية  التنافسية 

الذي  املهم  الدور  يؤكد  العاملي،  االقتصادي 
تلعبه الهيئة مع شركائها يف احلكومة االحتادية 
وبشكل  املشترك  العمل  خالل  من  واحمللية، 
عد  مستمر ملواكبة املتغيرات التي تطرأ على الصُّ
يكون  أن  والتي ميكن  واالجتماعية،  االقتصادية 
من  وذلك  العاملية،  الدولة  تنافسية  يف  أثر  لها 
خالل حتديد وإطالق املبادرات واالستراتيجيات 
ومعرفية،  علمية  أسس  على  واملبنية  الفعالة 
وذلك للمحافظة على ريادة الدولة يف مؤشرات 

التنافسية العاملية.

حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز األول عربيًا والـ25 عالميًا، وذلك في تقرير التنافسية العالمية 2019، الصادر 

عن المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس(، وهو التقرير الذي يقّيم تنافسية 141 دولة. وأشارت األرقام إلى تقدم دولة 

اإلمارات مرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة.

وعلى مستوى المحاور الرئيسة والفرعية، جاءت دولة اإلمارات في المركز األول عالميًا بمحور »استقرار االقتصاد الوطني 

الكلي«، والمركز الثاني عالميًا في »محور تبني تقنية المعلومات واالتصاالت«، والرابع عالميًا في »محور أسواق السلع«.

مرتبة متقدمة:

التقدم مرتبتين عن 

الترتيب العام للسنة 

السابقة بين 141 دولة.

لوتاه: االستمرار 

في استراتيجية 

التنويع االقتصادي 

ودعم البيئة الجاذبة 

للمستثمرين
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رسمه  الذي  النهج  على  ماضون  »نحن  وأضاف: 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة »حفظه اهلل«، وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
واملثابرة  بالعمل  اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
املؤشرات  كل  يف  األداء  وتطوير  لتحسني  كلل  دون 
التنافسية العاملية، خصوصاً املرتبطة بتحقيق الرؤية 
املئوية لدولة اإلمارات، من خالل حتسني التشريعات 
ملواصلة  االبتكار  واعتماد  اإلجراءات،  وتطوير 
رؤية  ولتحقيق  العاملية،  التنافسية  سلم  يف  التقدم 
القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية يف كل 

القطاعات املرتبطة مبؤشرات التنافسية«.

أولوية قصوى
من جهته، قال مدير عام الهيئة االحتادية للتنافسية 
دولة  »حكومة  »إن  لوتاه:  عبداللـه  واإلحصاء، 
التحسينات  لعملية  قصوى  أولوية  تولي  اإلمارات 
االقتصاد  مثل  احليوية،  قطاعاتها  لكل  املستمرة 
والصحة والتعليم والعلوم املتقدمة، والتي من خاللها 
االقتصادات  مصاف  إلى  الدولة  اقتصاد  يرتقي 
على  التأكيد  خالل  من  وذلك  املتقدمة،  العاملية 
الذي  الهيكلي،  االقتصادي  التطوير  استمرارية 
التشريعات  خالل  من  اإلمارات،  دولة  تشهده 
والقرارات التي طالت مختلف النواحي االقتصادية 
واإلدارية واملؤسسية، والتي تسهم يف تسريع وتيرة 
واالستمرار  الدولة،  يف  االقتصادية  األنشطة  منو 
بيئة  ودعم  االقتصادي  التنويع  استراتيجية  يف 

اقتصادية جاذبة لالستثمار واملستثمرين«.

141  دولة
 141 اقتصاد   ،2019 العاملية  التنافسية  تقرير  ويرصد 
دولة مت تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات مدرجة ضمن 
12 محوراً أساسياً، و22 محوراً فرعياً. ويعتمد التقييم 
بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات واإلحصاءات 
الصادرة عن الدول املدرجة يف التقرير، والـ30% املتبقية 
تأتي من نتائج استطالعات الرأي واستبيانات التنفيذيني 
وكبار املستثمرين يف تلك الدول، وهذا التقرير يبني مدى 
ومدى  احلكومية  اخلدمات  عن  اخلاص  القطاع  رضا 

القرقاوي: ماضون 

على نهج خليفة 

ومحمد بن راشد 

بالعمل دون كلل 

لتحسين األداء

الدولة تتصدر الوطن 

العربي في القائمة 

وتتقدم خطوات 

نحو صدارة العالم

 الثانية في تقنية 

المعلومات والثالثة 

في سرعة استجابة 

الحكومة للمتغيرات.

التي مت اإلعالن  والتسهيالت  للحوافز  التأثير اإليجابي 
عنها تباعاً على املستويني االحتادي واحمللي.

مؤشرات التنافسية
مستوى  على  الفتاً  تقدماً  اإلمارات  دولة  وحققت 
املؤشرات، حيث تقدمت يف 52 مؤشراً تنافسياً عن العام 
املاضي، وحافظت على أدائها يف 27 مؤشراً، وذلك من 

مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.
كما جاءت دولة اإلمارات ضمن أفضل خمس دول يف 
19 مؤشراً عاملياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد 
العاملي يف 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف املؤشرات 

التي يرصدها التقرير لهذا العام.
دولة  جاءت  والفرعية،  الرئيسة  احملاور  مستوى  وعلى 
اإلمارات يف املركز األول عاملياً يف محور »استقرار االقتصاد 
الوطني«، واملركز الثاني عاملياً يف »محور تبني تقنية املعلومات 

واالتصاالت«، والرابع عاملياً يف »محور أسواق السلع«.
 كما تقدمت دولة اإلمارات يف ثمانية من أصل 12 
ومحور  »املؤسسات«،  محور  هي:  رئيساً،  محوراً 
املعلومات  تقنية  »تبني  ومحور  التحتية«،  »البنية 
ومحور  واملهارات«،  »التعليم  ومحور  واالتصاالت«، 
العمل«،  »كفاءة أسواق السلع«، ومحور »كفاءة سوق 
ومحور »ديناميكية األعمال«، ومحور »سعة االبتكار«.

اإلمارات  دولة  فيها  حققت  التي  املؤشرات  ومن 
الدولة  جاءت  متقدمة،  مراتب  العام  هذا  بتقرير 
هي:  مؤشرات  أربعة  يف  عاملياً  األول  املركز  ضمن 
ومؤشر  التضخم«،  يف  السنوي  التغيير  »قلة  مؤشر 

اإلنترنت  »اشتراكات  ومؤشر  الديون«،  »ديناميكيات 
على الهاتف املتحرك«، ومؤشر »قلة فجوة االئتمان«.
كما جاءت الدولة يف املركز الثاني عاملياً يف كل من 
مؤشر »معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان«، 
ومؤشر »نسبة اشتراكات الهاتف املتحرك«، ومؤشر 
يف  عاملياً  الثالث  املركز  ويف  العاملة«،  القوى  »تنوع 

تقدم في 52 مؤشرًا 

والمحافظة على 

األداء في 27 مؤشرًا 

من بين 103 مؤشرات

الدولة جاءت في 

المراكز الـ10 األولى 

عالميًا في سبعة 

محاور فرعية
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املتغيرات«،  جتاه  احلكومة  استجابة  »سرعة  مؤشر 
ويف املركز الرابع عاملياً يف كلٍّ من مؤشر »كفاءة األطر 
القانونية«، ومؤشر »قلة عبء اإلجراءات احلكومية«، 
منوذج  الستيعاب  القانونية  األطر  »تكّيف  ومؤشر 
طويلة  احلكومية  »الرؤية  ومؤشر  الرقمي«،  العمل 
األمد«، ومؤشر »اشتراكات اإلنترنت بتقنية األلياف 
ومؤشر  واإلنتاجية«،  »األجور  ومؤشر  البصرية«، 

»توفر رأس املال املغامر«.
من:  كلٍّ  يف  عاملياً  اخلامس  املركز  حققت  كما 
»قلة  ومؤشر  اإلنترنت«،  مستخدمي  »عدد  مؤشر 
التجارية«،  املنافسة  على  واإلعانات  الضرائب  أثر 

و»مؤشر منو الشركات املبتكرة«.

سلطان المنصوري: 

النتائج تبعث برسالة 

قوية للدول الشريكة 

وأصحاب األعمال

كما متكنت دولة اإلمارات من حتقيق مراكز متقدمة 
عاملياً،  مؤشراً   57 يف  عاملياً  دولة   20 أول  ضمن 
منها املركز السادس عاملياً يف مؤشر »كفاءة اإلطار 
القانوني يف تسوية املنازعات«، والسابع عاملياً يف كل 
قطاع  على  املنّظمة  اجلرمية  تأثير  »قلة  مؤشر  من 
»كفاءة  ومؤشر  الطرق«،  »جودة  ومؤشر  األعمال«، 
جتاه  »السلوك  ومؤشر  اجلوي«،  النقل  خدمات 
من  كل  يف  عاملياً  والثامن  األعمال«،  ريادة  مخاطر 
القرارات  استقرار  جتاه  احلكومة  »تأكيدات  مؤشر 
املوظفني  على  العثور  »سهولة  ومؤشر  احلكومية«، 
التدريس«،  يف  التحليلي  »التفكير  ومؤشر  املهرة«، 
نسبة  »قلة  مؤشر  من  كل  يف  عاملياً  التاسع  واملركز 
غير  احلواجز  عبء  »قلة  ومؤشر  القتل«،  جرائم 
والفصل«،  التوظيف  »إجراءات  ومؤشر  اجلمركية«، 
ومؤشر »مؤشر متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة«، 
املتخّصصة«،  االقتصادية  املناطق  »تطوير  ومؤشر 

ومؤشر »تقبل الشركات لألفكار املبتكرة«.

متانة االقتصاد الوطني
سعيد  بن  سلطان  املهندس  االقتصاد،  وزير  أكد 
األول  املركز  اإلمارات  دولة  حتقيق  أن  املنصوري، 
و25 عاملياً، يف تقرير التنافسية العاملية، هو  عربياً 
اإلجنازات  إلى  يضاف  جديد  وإجناز  مهمة  خطوة 
املتعددة واملتتالية التي حتققها دولة اإلمارات، حيث 
على  القياس  مؤشرات  أهم  أحد  املؤشر  هذا  ميثل 
ومقومات  الدول  اقتصادات  ألداء  العالم  مستوى 
تطورها، ومدى قدرتها على حتقيق التنمية املطلوبة، 
لتكون يف مصاف البلدان املتقدمة عاملياً يف مختلف 

املجاالت التنافسية.
للدول  ومطمئنة  قوية  برسالة  يبعث  هذا  أن  وأكد 
األعمال  وأصحاب  االستثمارية  وللجهات  الشريكة 
من مختلف دول العالم، بأن اقتصاد الدولة وبيئتها 
االستثمارية هي بيئة آمنة وتوفر املقومات واحلوافز 
مصاحلهم،  وحتقيق  وتوسعهم  جناحهم  تدعم  التي 
وهو ما يظهره أيضاً ما أشار إليه التقرير من نسبة 
الرضا العالية لدى املستثمرين والقطاع اخلاص يف 
التي  واملبادرات  والتسهيالت  احلوافز  عن  الدولة 

تطلقها احلكومة لدعم قطاع األعمال.

المحاور الفرعية

علـى مسـتوى المحـاور الفرعيـة، حققـت الدولـة أيضـًا مراكـز متقدمة 

علـى المسـتوى العالمـي، حيث جـاءت الدولة في المراكـز الـ10 األولى 

فـي  عالميـًا  الرابـع  المركـز  منهـا  فرعيـة،  محـاور  سـبعة  فـي  عالميـًا 

محـور »أداء القطـاع الحكومي«، والسـادس عالميًا في »محور منافسـة 

السـوق المحليـة«، والسـابع عالميـًا فـي كلٍّ مـن محـور »األمـن«، ومحـور 

»االنفتـاح التجـاري«، والثامـن عالميـًا فـي كلٍّ مـن محـور »ثقافـة ريـادة 

األعمـال«، ومحـور »البنيـة التحتيـة للنقـل«، والتاسـع عالميـًا فـي محـور 

»التوجـه المسـتقبلي للحكومـة«. وتقدمـت الدولة فـي 17 من أصل 22 

مـن المحـاور الفرعيـة فـي عـام 2019.

المركز األول في 

استقرار االقتصاد 

والثاني في 

تقنية المعلومات 

واالتصاالت والرابع 

في أسواق السلع.

أفاق المستقبل

اإلمارات ودافوس 2019.. 

المركز األول عربيًا 
والـ25 عالميًا في 
األداء العام.

 الرابع عالميًا في 
»محور أسواق السلع«

 تقدم في 52 مؤشرًا 
والمحافظة على األداء 
في 27 مؤشرًا.

التقدم مرتبتين عن 
الترتيب العام للسنة 

السابقة بين 141 دولة.

 المركز الثاني عالميًا 
في »محور تبني تقنية 
المعلومات واالتصاالت«.

اإلمارات في المركز 
األول عالميًا بمحور 
»استقرار االقتصاد 

الوطني الكلي«.

تقرير التنافسية 

العالمية لعام 2019 

حمل إنجازات مقدرة 

ومهمة لدولة 

اإلمارات العربية 

المتحدة في مختلف 

عد، حيث كان  الصُّ

التقدم إلى األمام 

في األداء واضحًا، 

وبشارات النماء 

تتقاطر.. 

إنجازات كبرى
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يشكل منصة لوضع رؤية استراتيجية مستدامة تمتد عقودًا

"إكسبو" على األبواب.. 
تواصل العقول وصنع المستقبل

أكثر من 24 ألف غرفة فندقية تنتظر اجلميع، لسد 
الفجوة يف العرض مقابل الطلب. وسيعطي املعرض 
الوطني  باليوم  لالحتفاالت  االنطالقة  الدولي، 
منصة  ويشكل   ،2021 اإلمارات  لدولة  اخلمسني 

لوضع رؤية مستقبلية مستدامة لعقود قادمة.
وغير  املباشر  االقتصادي  التأثير  أن  املتوقع  من 

سيصل   »2020 دبي  »إكسبو  عن  الناجت  املباشر 
إلى نحو 145 مليار درهم، وأن يرفع »إكسبو” قيمة 
التجارة غير النفطية لدبي إلى 4.5 تريليونات درهم 
يف 2020، خاصة يف قطاع االستثمار يف الضيافة 
للبنية  حتسينات  من  يتم  ما  جانب  إلى  والطيران، 
من  واحلداثة،  والرفاهية  واملواصالت  التحية 

دبي  موقع  ستدعم  التي  واملبادرات  املشاريع  خالل 
واستثمارية  كواجهة سياحية  العاملية  اخلارطة  على 

وإحدى أهم املدن الذكية يف عام 2020.
بالبنى  املتعلقة  االستثمارات  حجم  صعيد  وعلى 
مليار   32-25 بقيمة  يقدر  حيث  فسيزداد  التحتية 
درهم، وهذا سيحرك عجلة االقتصاد واالستثمار يف 
دبي بشكل كبير، إضافة خللق 277000 فرصة عمل 
الدخل  إجمالي  ارتفاع يف  هناك  جديدة«. وسيكون 

القومي بسبب املشاريع التطورية. 

المفاهيم الثالثة
مختلفة  مناطق  عدة  اإلكسبو  موقع  يتضمن 
مخّصصة ألجنحة البلدان املشاركة، ممتدة على 
مناطق املفاهيم الثالثة، مفهوم الفرص، ومفهوم 
التنقل، ومفهوم االستدامة، وجناح خاص بدولة 
شكل  على  مبني   - املتحدة  العربية  اإلمارات 
املخّصصة  الوصل  منطقة  من  بالقرب   - صقر 
الكبيرة،  واالحتفاالت  الرئيسية  للتجمعات 
املنطقة،  يخدم  تسوق  مركز  إلى  باإلضافة 
شرطة،  مركز  مثل  دعم،  ومراكز  ومطاعم، 

وعيادات طبية، ومراكز دفاع مدني.

القبة الرئيسية:
سيتميز موقع اإلكسبو بالقبة الرئيسية الواقعة 
تعمل  أن  املتوقع  من  والتي  الوصل،  منطقة  يف 
متراً،   130 عرضها  »غامرة«،  عرض  كشاشة 

وتعمل بنطاق 360 درجة.
الرئيسية تصميمها وشكلها من  القبة  وتستوحي 
رمز إكسبو 2020، الذي كان قد استوحاه الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
اهلل”  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
اإلكسبو:  مفهوم  تعكس  أثرية،  ذهبية  قطعة  من 

“تواصل العقول وصنع املستقبل.”
صغيرة  قطع  عن  عبارة  هي  األثرية  القطعة  هذه 
متصلة يف بعضها البعض. وهي متثل تواصل شعوب 
العالم، وكيف أنه من خالل ذلك، ميكننا خلق شيء 
جميل متكامل، يعكس أيضاً شعار اإلكسبو. للقطعة 
األثرية الذهبية هذه قيمة كبيرة، تعود إلى ما قبل 
مفهوم  مع  يتماشى  وهذا  سنة،   4000 من  أكثر 
العقول ُوجد عبر احلضارات  بأن تواصل  اإلكسبو، 
منذ القدم، ولذا فهو شيء يتمتع بقيمة تاريخية، ما 
التي  يتماشي مع قيمة معرض اإلكسبو املستقبلية، 

نحاول احملافظة عليها ألجيالنا القادمة.”

دبي: اإلمارات غدًا

التي  اإلمارات  بصمة  لمعرفة  تشرئب  والعقول  العالمية،  المعايير  وبأعلى  خير وجه  االستعدادات تستكمل على  ها هي 

ستطبعها هذه المرة على النسخة األجمل واألحدث في سلسلة المعارض العالمية، وليس بيننا وبين »إكسبو دبي 2020« 

سوى بضعة أشهر تفصلنا عن الحدث العالمي األبرز والذي تشغف به قلوب االقتصاديين والساسة وُعشاق السفر والسياحة 

والتبادل والتعارف الثقافي، إنه مجتمع لم الشمل العالمي في بؤرة واحدة هي اآلن دبي، دانة الدنيا وفخر العرب، فمن 

المتوقع أن يجذب معرض إكسبو2020 أكثر من 25 مليون زيارة خالل فترة انعقاده الممتدة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 

2021، ومن المتوقع أن يأتي 70 بالمائة من الزّوار من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، فمرحبًا  بهم.

25 مليون زيارة 

خالل فترة انعقاده 

الممتدة من 20 

أكتوبر 2020 إلى 10 

أبريل 2021

24 ألف غرفة 

فندقية تنتظر 

الجميع و70% من 

الزّوار يأتون من الخارج 

القبة الرئيسية تقع 

في الوصل وتعمل 

كشاشة عرض غامرة 

عرضها 130 مترًا 

تعمل بنطاق 360 

درجة

ملف العدد
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ملف العدد

بصمات بيئية:
دبي،  يف   2020 إكسبو  معرض  مييز  ما  أكثر 
مقارنة باملعارض العاملية السابقة، هو مدى حرص 
تصاميم  يف  الريادة  مبعايير  التقيد  على  املشروع 
الطاقة والبيئة العاملية - املعروفة عاملياً باختصار 
)LEED( - والتي تضع قواعد صارمة تساعد عالم 
تدوير  خالل  من  البيئة،  على  احلفاظ  يف  البناء 
املياه، واستخدام الطاقة املتجّددة، وتقنيات أخرى 

صديقة للبيئة. 
تتمتع  املباني استدامة يف موقع اإلكسبو،  إن أقل 
بتصنيف »ليد غولد،« والذي يعتبر تصنيفاً عالياً 
نسبياً، كما أن هناك مباني أخرى يف منطقة مفهوم 
بالتينيوم”،  »ليد  تصنيف،  أعلى  تتبع  االستدامة، 
توفير  يف  الكلي،  الذاتي  االكتفاء  حتقق  أنها  أي 
حلصد  جديدة  تقنيات  وإدراج  واملياه،  الكهرباء 
املياه من اجلو مثاًل، وتوفير املياه الصاحلة للري.

أهداف ومزايا:
خالل الفترة املمتدة بني يوم افتتاحه الذي يوافق 20 أكتوبر 
2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، من 
 املتوقع أن يستقطب »إكسبو 2020” دبي ماليني الزّوار.
يف  إكسبو  أكبر  دبي   2020 إكسبو  سيكون   -
حيث  الدوليني،  الزّوار  عدد  حيث  من  التاريخ 

خارج  من  زواره  من   %70 يأتي  أن  املتوقع  من 
فعالياته. حلضور  املتحدة  العربية  اإلمارات   دولة 
- أعّد إكسبو 2020 دبي برنامجاً مميزاً للمتطوعني 
يهدف إلى استقطاب ما يزيد على 30 ألف متطوع من 
واخللفيات. والثقافات  واجلنسيات  األعمار   مختلف 

 4.38 تبلغ  إجمالية  مساحة  على  املعرض  سيقام   -
مخّصصة  مبوبة  منطقة  ضمنها  من  مربع،  متر  كيلو 
منطقة  يف  مربع،  متر  كيلو   2 مساحتها  للمعرض 
الدولي.   مكتوم  آل  ملطار  املجاورة  اجلنوب«   »دبي 
دولي ضخم  أول حدث  دبي   2020 إكسبو  - سيكون 

يقام يف منطقة الشرق األوسط. 

قيمة مضافة:
القيمة املقدرة للمشاريع املرتبطة مبعرض إكسبو هي 
156 مليار درهم، منها 64 مليار درهم سيتم إنفاقها 
يف مشاريع البنية التحتية والنقل، 48.5 مليار درهم 
وسكنية،  جتارية  عقارات  من  اإلسكان  مشاريع  يف 
و40.4 مليار درهم يف مجال كبرى املشاريع املختصة 
بالضيافة كالفنادق والوجهات السياحية واملتنزهات 

الترفيهية.
مبطاري  اخلاصة  التوسعات  مشاريع  وتشمل  هذا 
دبي، مطار آل مكتوم الدولي ليصل لقدرة استيعابية 
تفوق 160 مليون مسافر سنوياً، ومطار دبي الدولي 

إلى 100 مليون مسافر سنوياً.
لهيئة  التابع   2020 مسار  مشروع  إلى  باإلضافة 
الطرق واملواصالت يف دبي، حيث سيتم وصل محطة 
املترو األحمر »نخيل آند تاور« مبوقع إكسبو الدولي 
يف دبي 2020، بطول 15 كليومتراً منها 11 كليومتراً 
فوق سطح األرض وأربعة كليومترات حتت األرض. 
هذا وسيمر املسار بسبع محطات منها محطة تبادلية 
مع اخلط األحمر، ومحطة يف موقع إكسبو، وثالث 

محطات مرتفعة ومحطتان حتت مستوى األرض.

مغزى شعار الحدث:
وصنع  العقول  »تواصل   2020 إكسبو  شعار 
جوهرية  شراكات  تشكيل  إلى  يرمي  املستقبل« 
فعالة وذكية يف أولويات ثالث: الفرص والتنقل 
مستقبل  إلى  الوصول  أجل  من  واالستدامة، 
املوضوع  مييز  ما  واملجتمعات.  للبالد  أفضل 
له  موضوع  أنه  دبي   2020 إكسبو  الرئيسي 
ترجمته  ويسهل  األمم  جلميع  بالنسبة  أهميته 
األمم  خاللها  من  تعرض  إبداعية  أجنحة  إلى 
أروع ما لديها من إبداعات قد تساهم يف إيجاد 
حلول للمشكالت الدولية، ما يجعل هذا احملفل 
دون  باجلميع  يرحب  شاماًل  محفاًل  الدولي 
تغير  يهددها  جزيرة  دولة  كانت  سواًء  استثناء؛ 

والكهرباء،  املياه  يف  نقصاً  يعاني  بلدا  أو  املناخ، 
أو دولة ساحلية أو غير مطلة على بحار، غنية 
ما،  مجال  يف  رائدة  شركة  أو  فقيرة،  أو  كانت 
أو  متميز،  منتج  لديها  محلية صغيرة  أو شركة 
رائد أعمال أو مخترعاً. سيسلط هذا املوضوع 
منظور  من  والتميز  التقدم  جوانب  على  الضوء 
ومن  )اإلبداع(؛  والتقنية  العلمية  اإلجنازات 
حيث التطّور التنظيمي واالقتصادي )الشمول(؛ 

والتطّور البشري واالجتماعي )الفهم(.

التأثير االقتصادي 

المباشر وغير المباشر 

الناتج عن المعرض 

يصل إلى 145 مليار 

درهم

تتوزع أجنحة 

المعرض على مناطق 

المفاهيم الثالثة: 

الفرص، التنقل، 

واالستدامة بجانب 

جناح اإلمارات

أول إكسبو
احتضنـت العاصمـة البريطانيـة لنـدن، أول معرض إكسـبو عالمـي والذي 

أطلـق عليـه اسـم »المعـرض العظيـم« فـي »قصـر الكريسـتال«، األيقونـة 

المعماريـة التي ُشـيدت خصيصـًا للحدث. 

البشـرية  الصناعيـة  باإلبداعـات  احتفـاء  بمثابـة  العظيـم«  »المعـرض  وكان 

فـي عالـم اتسـم بتطوراتـه وتغييراتـه المتسـارعة حينئـذ. وشـكّل الحدث 

بكافـة تفاصيلـه سـواء علـى صعيـد تصاميمـه الهندسـية ومعروضاتـه، 

»المعـرض العظيـم لمنتجـات الصناعـة مـن دول  الرئيسـي:  أو مفهومـه 

العالـم«، منصـة اجتمعـت عليهـا أمـم األرض السـتعراض مسـيرة التقـدم 

الصناعـي المشـتركة، وهكـذا ذاع صيـت اكسـبو وبـات قبلـة للعارضيـن 

والمبدعيـن وُعشـاق تبـادل التجارب والمعارف وملتقـى ضخمًا للثقافات.

االستثمارات في 

البنى التحتية 32-25 

مليار درهم والحدث 

يخلق 277000 فرصة 

عمل جديدة

ميزة الدورة 

األساسية التقيد 

بمعايير الريادة في 

تصاميم الطاقة 

والبيئة العالمية 

)LEED(

يقام المعرض على 

مساحة 4.38 كيلو 

متر مربع، من ضمنها 

منطقة مبوبة 

للمعرض مساحتها 2 

كيلو متر
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ملف العدد

أضخم حدث عالمي يشهده 
الشرق األوسط.

قبة ساحة الوصل أيقونة 
معمارية جديدة.

مشروع دستركت 2020 المجتمع 
الحضري المتكامل.

تدشين مركز المتطوعين الجديد إلكسبو يستقطب ما يزيد 
على 30 ألف متطوع من مختلف الثقافات.

الفرص والتنقل واالستدامة 
هي محاور الحدث الثالثة.

  طالب تواصل معهم برنامج 
إكسبو للمدارس.

  شخص القدرة 
االستيعابية للموقع.

 زيارة متوقعة للحدث.

طلب تطوع تلقاها برنامج 
المتطوعين

دولة أكدت المشاركة 
في »إكسبو«.

   عامل حاليًا في الموقع.
      

 أبريل 2021 يختتم عرضًا يوميًا في أرجاء الموقع.
»إكسبو 2020«

 عدد ساعات العمل المنجزة.

درهم ميزانية.

مليونًا

مليار

  جناحًا دوليًا من اإلبداع.

40.000

300.000

25
مليون

  كيلو متر مربع المساحة 
اإلجمالية للمعرض.

  شريكًا أول ضمن برنامج 
الشراكات.

مشاركة عالمية.

4.38

11

200

10.000

180

26.000

6010

44

25

180

إطالق "إكسبو اليف"؛ برنامج لالبتكار والشراكة خّصص له نحو 
100 مليون دوالر وهو منصة البتكارات العالم المستقبلية.
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تدريب 350 مواطنًا ومواطنة لمهام حيوية خالل فترة المعرض

برنامج جيل إكسبو..
350 مضيفًا بمعايير عالمية

وتهـدف االتفاقيـة التـي وّقعهـا كل مـن عيسـى بـن حاضـر، مديـر عـام كليـة 
دبـي للسـياحة ومحمـد الهاشـمي، الرئيـس التنفيـذي للتكنولوجيا يف "إكسـبو 
2020 دبـي"، إلـى توفيـر برامـج تدريبيـة لـكل مشـارك ملـدة سـتة أسـابيع 

خـالل الفتـرة بـني ينايـر ومايـو.
ويتألـف البرنامـج التدريبـي التخّصصـي مـن حّصـص تدريبيـة تسـتمر ثالثـة 
أسـابيع تضـم سـتة مواضيـع هـي املعرفـة بشـؤون إكسـبو 2020، واخلدمـة 

االسـتثنائية، والوعـي الثقـايف، والتواصـل، والقيـادة، واملرونـة.

هدف استراتيجي
للسـياحة: »شـراكتنا  لكليـة دبـي  العـام  املديـر  بـن حاضـر،  وقـال عيسـى 
مـع أكادمييـة إكسـبو تعكـس رؤيتنـا املشـتركة املتمثلـة يف تدريـب الشـباب 
املهـام  مبختلـف  القيـام  علـى  قادريـن  ليصبحـوا  فقـط  ليـس  اإلماراتـي 
واملسـؤوليات املوكلـة إليهـم علـى أكمـل وجـه فحسـب، بـل وكذلـك ضمـان 
أن يكونـوا جـزءاً مهمـاً مـن إرث هـذا احلـدث العاملـي، وأيضـاً مـن اجليـل 
اجلديـد مـن املواطنـني الذيـن اكتسـبوا خبـرة فريـدة، وميتلكـون مهـارات 

وقياديـة". وإداريـة  مهنيـة 

مركز تفوق
يف  للتقنيـة  التنفيـذي  الرئيـس  الهاشـمي،  محمـد  وقـال 
"إكسـبو 2020 دبـي": »ال شـك يف أن تعـاون "إكسـبو" مـع 
كليـة دبـي للسـياحة ومركـز التفـوق لألبحـاث التطبيقيـة 
والتدريـب سـيأتي بفائـدة كبيـرة يف مجـال خلق قاعدة من 
أصحـاب املهـارات واخلبـرات يف هـذا املجـال. وستسـهم 
االتفاقية يف إعداد األجيال القادمة وتدريبها على الوجه 

األمثـل علـى العمـل يف مجـال الفعاليـات واألحـداث".
ومـن ناحيتهـا قالـت مرمي املعيني، مدير إدارة توطني القطاع 
السـياحي يف كليـة دبـي للسـياحة: »إن برنامـج »مضيـاف« 
التابـع للكليـة قـادر علـى مواكبة الطلب املتزايـد على الكوادر 
التدريـب  يوفـر  أنـه  السـيما  باسـتمرار،  املؤهلـة  الوطنيـة 

الـالزم ضمـن مسـارات سـريعة ويف تخّصصـات متنّوعـة".
ومـن جهتهـا قالـت فاطمـة اللوغانـي، رئيسـة أكادميية إكسـبو 
البشـرية واملتطوعـني يف "إكسـبو  املـوارد  والتوطـني - إدارة 
تعـاون ضـروري  هـو  أبرمنـاه  الـذي  »االتفـاق  دبـي":   2020
للغايـة مـع كليـة دبـي للسـياحة وسـتمتد آثاره ملـا بعد احلدث، 

حيـث سـتبقى مناهـج أكادمييـة إكسـبو لتـدرس يف الكليـة".

جيل إكسبو
للخريجـني  فريـدة  فرصـة  إكسـبو  جيـل  برنامـج  يقـدم 
مـن مواطنـني ومواطنـات دولـة اإلمـارات للحصـول علـى 
الكبـرى، وتدريـب  العامليـة  الفعاليـات  خبـرات يف تنظيـم 
التشـغيلية والقياديـة ضمـن فريـق  املهـارات  سـريع علـى 
عمـل »إكسـبو 2020 دبـي« للمشـاركة يف تنظيـم احلـدث 
األروع يف العالـم، والترحيـب مباليـني الـزّوار يف الفتـرة 

التـي متتـد لسـتة أشـهر ابتـداًء مـن 20 أكتوبـر املقبـل.

دبي- اإلمارات غدًا

فـي شـراكة نوعيـة بيـن كليـة دبـي للسـياحة التابعـة لدائـرة السـياحة والتسـويق التجـاري بدبـي )دبـي للسـياحة( و »برنامـج جيل إكسـبو« 

التابـع إلكسـبو 2020 دبـي وقـع الطرفـان اتفاقيـة بهـدف تدريـب أكثر مـن 350 مواطنًا ومواطنـة لتولي مهام مختلفة خـالل فترة تنظيم 

هـذا المعـرض العالمـي الضخـم مباشـرة بعـد إنهـاء التدريـب. وتأتـي هـذه الخطـوة ضمـن إطـار برنامـج »مضيـاف« الـذي أطلقتـه كليـة دبي 

للسـياحة مـن أجـل تعزيـز جهـود التوطيـن وتخريـج مواهـب محليـة عاليـة المهـارة للعمل فـي السـياحة والعديد مـن القطاعـات األخرى.

يضم رؤية ومواضيع الملف اإلماراتي الستضافة »إكسبو 2020«

صدور كتاب »تواصل العقول وصنع المستقبل«
 

دبي: اإلمارات غدًا

بمبـادرة ودعـم مـن الملـف اإلماراتـي السـتضافة معـرض »إكسـبو الدولـي 2020« فـي دبـي، صـدر كتـاب »تواصـل العقـول 

وصنـع المسـتقبل«، حيـث تولـت نشـره دار »تاتـش اليـن« التـي تتخـذ مـن اإلمـارات مقـرًا لهـا. 

يضـم الكتـاب اجلديـد مجموعـة مـن املقـاالت امللهمة 
لنخبـة مـن الشـخصيات العامليـة البـارزة، مبـن فيهـم 
الرئيـس األميركـي األسـبق جيمـي كارتـر، والصحايف 
فيـدال،  جـون  البيئيـة  بالشـؤون  املتخّصـص  العاملـي 
جلنـوب  األسـبق  الرئيـس  حفيـد  مانديـال،  وندابـا 
علمـاء  إلـى  باإلضافـة  مانديـال،  نيلسـون  أفريقيـا 
وحملـة جائـزة نوبـل ورؤسـاء تنفيذيني ورّواد مشـاريع 

وقـادة شـباب.
وقالـت معالـي رمي الهاشـمي، وزيـر الدولـة والعضـو 
»إكسـبو  معـرض  السـتضافة  العليـا  للجنـة  املنتـدب 
دبـي الدولـي 2020«، وكاتبـة مقدمـة الكتاب: »يجمع 
كتـاب »تواصـل العقـول وصنـع املسـتقبل« عـدداً مـن 

أهـم املفكريـن يف العالـم.
وتعكـس العديـد مـن القضايـا التـي يناقشـها املشـاركون 
يف هذا الكتاب األفكار الثالثة التي يقوم عليها مسـعى 
اسـتضافة معرض إكسـبو دبي 2020، وهي االسـتدامة 
والتنقـل والفـرص، والتـي متثـل حتديـات تلقـي بظاللها 

علـى العالـم بأسـره وتتطلـب منا االهتمـام وااللتزام«.

يشـهد  الـذي  اليـوم  عالـم  »يف  الهاشـمي:  وأضافـت 
ميكـن  ال  أطيافـه،  مختلـف  بـني  متناميـاً  تواصـاًل 
لطـرٍف واحـد معاجلـة جميـع التحديـات التـي تواجـه 
مـدى  متامـاً  نـدرك  اإلمـارات  يف  ونحـن  البشـرية. 
تأثيـر »معـرض إكسـبو الدولـي« يف هـذا املضمـار؛ إذ 
ميكننـا مـن خاللـه حتديـد املخـاوف العامليـة، وحفـز 
األفـكار املبتكـرة، وإيجـاد احللـول املناسـبة لتحقيـق 

إشـراقاً«. وأكثـر  أفضـل  مسـتقبل 

نسخ صوتية
ومت إصـدار نسـخ صوتيـة ملقـاالت مختـارة مـن 
هـذا الكتـاب لتكـون أحـد احملتويات األساسـية 
لنظـام املعلومـات واالتصـاالت والترفيه اجلوي 
»أيـس« الـذي توفـره شـركة طيـران اإلمـارات 
ملسـافريها حـول العالـم، كمـا سـتتوافر بعـض 
هـذه املقـاالت الصوتيـة واملقـروءة علـى املوقـع 
دبـي  »إكسـبو  مبعـرض  اخلـاص  اإللكترونـي 

.»2020expo0202dubai.ae

ظالل
يعكس كتاب 

»تواصل العقول 

وصنع المستقبل« 

رؤية ومواضيع 

الملف اإلماراتي 

الستضافة معرض 

»إكسبو الدولي 

2020« من خالل 

مقاالت ومقابالت 

لـ38 شخصية محلية 

وعالمية مشهورة 

من مختلف مجاالت 

الحياة مثل السياسة 

والفن.

ملف العدد
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آفاق

استراتيجية السعادة
يختص  علم االقتصاد بدراسة وسائل توظيف الموارد المتاحة، بأقصى كفاءة 
ممكنة، وبوصفها نادرة وقابلة للنفاد، تحقيقًا ألمثل مستوى إشباع ممكن 

تجاه حاجات اإلنسان المتجّددة والمتعّددة.
الغاية: )وذلك أماًل في تحقيق رفاه  التعريف بإضافة  وأحيانًا يستكمل هذا 

وسعادة اإلنسان(.
ولذلك فال غرو أن يكون مؤشر السعادة العالمي موجهًا ليقيس تقييم الفرد 
لمستوى المعيشة، والرضا عن جودة الحياة من خالل استطالع للرأي يستند 

GDP على محاور ُمحّددة أبرزها: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
السعادة  ببرامج  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عناية  جاءت  هنا  ومن 

واإليجابية وجودة الحياة.
إن السعادة هي: الرضا فوق العادي، وأما الرفاهة أو الرفاهية فقد تعني حصول 

اإلنسان على كل حاجاته المادية والمعنوية، بما فيها الكمالية، من دون عناء.
ومتغيرة،  مفتوحة  )حالة(  هي  وإنما  مقصورًا،  وعاًء  ليست  النفس  أن  غير 

تضيق وتتسع، بحسب المؤثرات المحيطة بها.
أن  خاصة  نوعًا،  أو  كّمًا  مزيد،  من  هل  دومًا:  تقول  كالنار،  متأججة  النفس 
وتروم  العمل  إلى  وترنو  معًا،  والحزم  اللهو  تريد  إذ  المحدودة،  حاجاتها 
السكون أيضًا، سبحان من سواها، ميالة إلى تلبية الغرائز قاطبة، بينما تعشق 
السمو والجبروت واإلطراء والعفة وتعمد إلى الخنا والخير في آٍن معًا، تعلي 
شأن العدل ولكن )الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلٍة ال يظلم( 

كما يجازف زهير بن أبي سلمى.
والحال.. فكيف لنا بهذه النفس اللجوج الجموح أن ندرك غاية السعادة؟، إذا 
كانت تضجر من كل مألوف، وتطمح إلى مالم تنله وتتوجس مما ال تألفه؟. 

هي النفس، أحب أحبابنا وأعدى أعادينا.
استراتيجية،  خطة  لها  نضع  أن  ويمكن  تدرك  غاية  فسعادتها  ذلك  ومع 
الموارد  لها  ونسخر  المجهود  لها  نبذل  غاية  أو  فكرة  ألنها  طبعًا،  موسمية 
واألدوات، بدليل أن الناس هاهم يسعدون، ثم يضجرون الحقًا مما أسعدهم 

ليخططوا لسعادات أخريات.
قال الشاعر أبوالقاسم الشابي:

فكــرْة الغبطــة  إنمــــا       .............................. الليالــي       الشاكـي  أيها 
ِكسرْة الكوخ  في  وما        .............................. الكــوخ        استوطنْت  ربما 

لنفسك،  تأخذه  ما  كل  تستكثر  فأن  السعادة،  لبلوغ  الطرق  أقصر  وأما 
وتستقلل كل ما تعطيه لآلخرين لكي يسعدوا، فتكون بذلك أسعدهم. فقط 
كن واضحًا في رؤيتك السعادية وفي أهدافك التي تصنعها وتوصلك إليها، 
تنَس  تريد، وال  يريد وليس كما  بها، كن مع اهلل كما  الحكم واعمل  اقرأ عن 
البذل  األخالق،  والتسامح ومكارم  الطيبة  الكلمة  االبتسامات،  الهدايا،  أدوات 

والعطاء طوعًا، وطبعًا من يجاور السعيد ُيسعد.

د. محمد عبدالقادر سبيل
مدير التحرير

بروفايل

كالوس شواب.. 
مهندس دافوس وصوت 

الثورة الصناعية الرابعة

حتديـات الثـورة الصناعيـة اجلديـدة وتأثيراتهـا علـى 
وإيجابـاً. البشـرية سـلباً 

وقـال: »إن الثـورة الصناعيـة الرابعـة اجلاريـة حاليـاً 
يجـب أن تتمحـور حـول اإلنسـان وأن تكـون شـاملة 
ومسـتدامة وأن تأخـذ بعـني االعتبـار أولئـك الذيـن 

فاتهـم قطـار العوملـة أو تتضـرروا منهـا«.
الثـورة الصناعيـة الرابعـة 4IR  هـي العصـر الصناعي 
يف  الصناعية األولـى  منذ الثـورة  الرابـع  الرئيسـي 
التـي  التقنيـات  بدمـج  يتميـز  عشـر.  الثامـن  القـرن 
املاديـة  املجـاالت  بـني  الفاصلـة  اخلطـوط  تطمـس 
البرنامـج  هـذا  ويتميـز  والبيولوجيـة.  والرقميـة 
باختـراق التكنولوجيـا الناشـئة يف عـدد مـن املجـاالت، 
و االصطناعـي،  والـذكاء  ذلك الروبوتـات،  يف  مبـا 

واحلوسـبة  النانـو،  وتكنولوجيـا   ،blockchain

الكموميـة، والتكنولوجيـا احليويـة، وإنترنـت األشـياء، 
والطباعـة ثالثيـة األبعـاد، واملركبـات املسـتقلة. وقـد 
لآللـة«  الثانـي  »العصـر  شـواب مع  ربطهـا كالوس 
 )AI( االصطناعـي والـذكاء  الرقمنـة  آثـار  حيـث  مـن 
علـى االقتصـاد، لكنـه أضـاف دوراً أوسـع للتقـدم يف 
التقنيـات البيولوجية إنـه يعرقـل كل الصناعات تقريباً 
التغييـرات  هـذه  وعمـق  اتسـاع  وتبشـر  بلـد.  كل  يف 
بأكملهـا. واحلكـم  واإلدارة  اإلنتـاج  أنظمـة  بتحويـل 

)دافـوس(،  العالمـي  االقتصـادي  المنتـدى  ومهنـدس  مؤسـس 

فـي  أسـس  المسـتقبل،  صناعـة  مجـال  فـي  ملهمـة  شـخصية  ويعتبـر 

عام 1971 المنتـدى االقتصـادي العالمي كمؤسسـة غيـر ربحية تلتزم في 

تطويـر الوضـع العالمـي، وطورها فيما بعد تكون اليوم الشـراكة العالمية 

زوجتـه  مـع  عام 1998 أسـس  فـي  والفكـر.  والسياسـة  األعمـال  لقـادة 

 Schwab Foundation for Social مؤسسـة شـواب للمقاولـة االجتماعيـة

Entrepreneurship، وهـي مؤسسـة غيـر ربحيـة مقرها جنيف سويسـرا.

تسـمى  جديـدة   مؤسسـة  أسـس   ،2004 عـام  يف 
منتـدى قـادة العالـم مـن الشـباب، حيـث يهـدف إلـى 
األربعـني ممـن  دون  1000 شـخص  مـن  أكثـر  جمـع 
يعملـون يف مختلـف مجـاالت العمـل واحليـاة وممـن 
يعملـون أيضـاً ويرغبـون يف حتسـني وتطويـر الوضـع 
العاملـي، وتشـجيعهم علـى التعـاون علـى مـدى خمـس 

العاملـي. التغييـر  لتعريـف وحتقيـق  سـنوات 
أطلـق بروفسـور شـواب للعالـم قبـل خمـس سـنوات 
كتابـاً ثوريـاً ملهمـاً اليـزال صـداه يتـردد يف األوسـاط 
الفكريـة والتقنيـة واالقتصاديـة وهـو بعنـوان »الثـورة 
فصـول   3 يف  يناقـش  الـذي  الرابعـة«  الصناعيـة 

رأى شـواب كجـزء مـن هـذه الثـورة »اختراقـات 

تكنولوجيـة ناشـئة« فـي مجـاالت مثـل الـذكاء 

األشـياء،  وإنترنـت  والروبوتـات،  االصطناعـي، 

ثالثيـة  والطباعـة  الحكـم،  ذاتيـة  والمركبـات 

وتكنولوجيـا  الكموميـة،  والحوسـبة  األبعـاد، 

النانو مـن المتوقـع أن تشـهد الموجـة الرابعـة 

مـن الثـورة الصناعيـة التنفيـذ المكثـف للعديـد 

العاليـة  اإلمكانـات  ذات  الناشـئة  التقنيـات  مـن 

المدمـرة. للتأثيـرات 

اقتصادي ورجل 

أعمال ألماني ولد 

بمدينة رافنسبورغ 

في ألمانيا بتاريخ 30 

مارس  1938، 

يشتهر بأنه رئيس 

ومؤسس المنتدى 

االقتصادي العالمي.

حاصل على شهادة 

الدكتوراه في 

االقتصاد والهندسة 

واإلدارة العامة، 

ثم حصل على 6 

شهادات دكتوراه 

فخرية. 
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الرياضة غدًا

الكرة اإلماراتية تسابق التكنولوجيا العالمية

»الفار« البداية وخط التسلل 
الواقع و»عين الصقر« المستقبل

 دبي: اإلمارات غدًا

يسـير اتحـاد الكـرة اإلماراتـي، بخطـوات ثابتـة علـى طريـق تطبيـق أرقـى مسـتويات التكنولوجيـا فـي إدارة المباريـات، 

بهـدف تحقيـق أعلـى درجـات العدالـة داخل المسـتطيل األخضر، وبعدما تم تطبيـق تقنية الفيديو في تحكيـم المباريات، 

والمعـروف باسـم الفار

 )VAR( مت بعـد ذلـك تطبيـق تقنيـة خـط التسـلل، 
والتـي  العربـي،  اخلليـج  دوري  مباريـات  إدارة  يف 
تسـاعد احلكـم املسـاعد يف طاقـم تقنيـة الفيديـو 
مـن خـالل خطـوط أفقيـة، علـى حتديـد حـاالت 

التسـلل بصـورة دقيقـة.
وبـات اآلن أمـام احتـاد الكـرة اإلماراتـي، خطـوة واحـدة 
فقـط لتطبيـق تقنيـة الفيديـو كاملـة يف إدارة املباريـات، 

Eye Hawk  وهـي تكنولوجيـا »عـني الصقـر« أو

وصف التقنية:
بنظـام  مرتبطـة  تقنيـة  عـن  عبـارة  الصقـر   عـني 
احملـاكاة،  اسـتخدام طريقـة  علـى  تعتمـد  حاسـوبي، 
التـي  للرياضـات  بالنسـبة  الواقـع  يف  يحصـل  ملـا 
تسـتخدمها، والتـي يكـون فيهـا تعقـب للكـرة، لتحديـد 
عدمـه  مـن  املرمـى  خـط  محيطهـا  بكامـل  دخولهـا 
وتسـتعمل  اإللكترونيـة،  األجهـزة  مبسـاعدة  وذلـك 

هـذه التكنولوجيـا يف عـدة رياضـات مختلفـة، وأهمها 
يف  مـرة  ألول  اسـتخدامها  ومت  والكركيـت،  التنـس 
مبـاراة للكركيـت بـني منتخبـي إجنلتـرا وباكسـتان يف 
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آفاق المستقبل: 
يف احلقيقـة، يحمـل مسـتقبل كـرة القـدم الكثيـر مـن 
إمكانيـة تطبيـق التكنولوجيا يف جوانب أخرى حرصاً 
املسـتديرة،  السـاحرة  عـن  املسـؤولة  اجلهـات  مـن 
للوصـول إلـى أعلـى درجات العدالة يف كافة جوانبها.
الدولـي  االحتـاد  خبيـر  هولـز  جوهانـس  ويقـول   
للكـرة »الفيفـا«، إن االحتـاد بـدأ دراسـة دخـول عصـر 
بقـوة  االقتحـام  كان  ثـم   ،2012 عـام  التكنولوجيـا 
لالسـتفادة مـن التكنولوجيـا احلديثـة، يف كأس العالـم 
بعدمـا  الفيديـو،  تقنيـة  خـالل  مـن   ،2018 بروسـيا 
بإدخـال  آراء اجلماهيـر رغبتهـم  أكـدت اسـتطالعات 

التكنولوجيـا للمونديـال بنسـبة 81%، لتحقيـق معيـار 
العدالـة يف املباريـات، وأشـار إلـى أنـه مت تطبيـق تقنيـة 
كاميـرا   40 مـن خـالل  روسـيا،  مونديـال  الفيديـو يف 
سـريعة موزعـة يف جميـع زوايـا امللعـب للتعـرف علـى 
مـكان املخالفـة ونوعها، وهنـاك اآلن تكنولوجيا، تعتمد 
بهـدف حتويـل  الالعبـني،  علـى  ثابتـة  كاميـرات  علـى 
املسـتوى. لتحسـني  معلومـات  إلـى  الالعبـني  بيانـات 

التكنولوجيا والجدل:
فيمـا البلجيكـي الدكتـور جيسـي ديفيـس مـن جامعـة 
ليوفـان البلجيكيـة، حول حتديـات خوارزميات الذكاء 
االصطناعـي، واسـتخدمها رغـم تعقيداتهـا، كآليـات 
لتحليـل أداء الالعبـني والفـرق وكيفيـة الوصـول إلـى 
نتائـج دقيقـة، وأوضـح أن من خالل تلـك التكنولوجيا 
احلديثـة ميكـن اإلجابـة عـن تسـاؤل يشـغل الكثيريـن 
األفضـل  مـن  وهـو  العالـم،  يف  الكـرة  عشـاق  مـن 

األرجنتينـي ميسـي أم البرتغالـي رونالـدو.
إن  بقولـه  التسـاؤل،  هـذا  عـن  ديفيـس،  ويجيـب 
حتليـالت البيانـات لالعبني أثبت أن فعالية ميسـي يف 
املباريـات تصـل إلـى 1.21 مقابـل 0.6 لرونالـدو، وتلـك 
متـت  بـأن  النفسـية،  للنواحـي  تعرضـت  التحليـالت 
دراسة أداء الالعبني حتت الضغط النفسي، وتبني أن 
الالعـب يـؤدي بشـكل أفضـل وهـو يف حـاالت الضغـط 
املنخفـض، وهـو مـا اسـتفاد منـه فريـق ليفربـول، الذي 

القيد اإللكتروني
لـم يكـن تطبيـق تقنية الفيديـو، المجال التكنولوجـي الوحيد الذي ولج 

إليـه اتحـاد الكـرة اإلماراتي، وإنما سـبق ذلـك إتبـاع التكنولوجيا الحديثة 

فـي تسـجيل وانتقـاالت الالعبيـن بيـن األنديـة بنظـام إلكترونـي يتـم من 

دون تدخـل بشـري، حيـث يجـري ذلـك مـن خـالل التعـاون بيـن لجـان اتحـاد 

الكـرة، والشـركات المنفـذة للتقنيـات الحديثـة، خاصـة وأن تلـك التقنيات 

جانـب  إلـى  واألنديـة،  المالعـب  لجميـع  التجهيـزات  مـن  الكثيـر  تحتـاج 

التأهيـل العلمـي والفني للكوادر البشـرية المسـتخدمة لتلـك التقنيات.

التقنية تهدف لدعم 

التحكيم بنظام 

حاسوبي دقيق 

يحاكي الواقع

تقنية خط التسلل 

توفر خطوطًا أفقية 

تساعد طاقم 

التحكيم في تحديد 

حاالت المخالفة 

استخدام عين الصقر 

للمرة األولى في 

مباراة للكركيت بين 

إنجلترا وباكستان 

عام 2001

االتحاد اعتمد سابقًا 

تسجيل وانتقال 

الالعبين بين األندية 

بنظام إلكتروني 

عين الصقر تستعمل 

في عدة رياضات 

مختلفة أهمها 

التنس والكركيت

وجـد أن العبيـه يتعرضـون لضغـط مرتفـع، ومت العمل 
علـى تقليـل هـذا الضغـط، وهـو مـا أوصلهم إلـى الفوز 

بـدوري أبطـال أوروبـا املوسـم املاضـي.
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الرياضة غدًا

تحدي الجاذبية ضرورة ملحة لتجنب األمراض

من وحي رحلة هزاع .. 
الرياضة في الفضاء

هـزاع  اإلماراتـي  الطيـار  اختيـار  مت  وعندمـا   
أيـام   8 ملـدة  فضائيـة  برحلـة  للقيـام  املنصـوري، 
التـي  األسـئلة  مـن  كان  املاضـي،  سـبتمبر  يف 
طـرأت علـى األذهـان وأثـارت جـدالً يف األوسـاط 
االجتماعيـة واإلعالميـة، اسـئلة خاصـة باجلانـب 
الرياضـي، ونحـن يف »اإلمـارات غـداً«، بحثنـا عـن 
إجابـات لتلـك األسـئلة، نعرضها علـى قرائنا هنا..

السـؤال األول: هـل يحتـاج رائد الفضاء 
إلى ممارسـة الرياضة؟

اإلجابـة.. نعـم يحتـاج رائـد الفضـاء إلـى ممارسـة 
الرياضـة قبـل وبعـد الرحلـة، ولكنـه خـالل الرحلة، 
ال تعتبـر التماريـن أمـراً ثانويـاً، بـل ضـرورة ملحـة، 
ويحتـاج رائـد الفضـاء إلـى التدريب ملدة ال تقل عن 
أثنـاء وجـوده يف  سـاعتني ونصـف السـاعة يوميـاً 
الفضـاء، ألن معيشـة الـرّواد يف حالـة مـن انعـدام 
اجلاذبيـة لفتـرة طويلـة، تعرضهـم إلـى حالـة مـن 
تصلـب املفاصـل وضمـور العضـالت وخمول القلب 
واألوردة الدمويـة، وهـي أمـراض ميكـن مواجهاتهـا 
مبمارسـة الرياضـة، ولـذا عندمـا يعـود الرائـد إلى 
احلجـر  مـن  لفتـرة  الفـور  علـى  يخضـع  األرض، 
األسـبوعني،  حوالـي  إلـى  تصـل  لفتـرة  الصحـي 
للتأكد متاماً من عدم تعرضه ألي أضرار جسدية 

أو صحيـة نتيجـة رحلتـه اخلارجيـة.

الرياضـة  نوعيـة  مـا  الثانـي:  السـؤال 
التـي يمكن ممارسـتها في الفضاء؟

اإلجابـة.. بالتأكيـد مـن الصعـب ممارسـة العديـد 
مـن الرياضـات يف ظـل حالـة انعـدام الـوزن التـي 
يكـون عليهـا كل املوجوديـن يف املكـوك الفضائـي، 
إلـى جانـب ضيـق املسـاحة، ولذا تقتصر ممارسـة 
الرياضـة علـى املشـي أو اجلـري، ودراجـة متاريـن 
بـاألوزان،  تدريبـات خاصـة  مـع  مـن دون مقعـد، 
وفـق  تشـد  ولكنهـا  ترفـع،  ال  أوزان  هنـا  ولكنهـا 
تعطـي  خاصـة  هوائيـة  مفرغـة  وأنابيـب  أربطـة 
املطلـوب  الـوزن  يعـادل  مبـا  للجسـم،  مقاومـة 

التدريـب بـه.

الشارقة: اإلمارات غدًا 

الصعـود إلـى الفضـاء يحتـاج إلـى قـدرات بدنيـة وصحيـة ال تتوافـر لـدى أي شـخص، لـذا يتـم اختيـار رّواد الفضـاء وفـق 

مواصفـات وسـمات خاصـة، منهـا امتالكـه للياقـة بدنيـة عاليـة، بما يكفـي لمواجهة مشـاق الرحلـة وتحضيراتها القاسـية، 

ومنهـا علـى سـبيل المثـال، اسـتغراق رائـد الفضـاء مـدة 4 سـاعات كاملـة الرتـداء بدلـة الفضـاء فقـط.

رائـد  يمـارس  كيـف  الثالـث:  السـؤال 
حالـة  ظـل  فـي  الرياضـة  الفضـاء 

الـوزن؟ انعـدام 
اإلجابـة.. ممارسـة الـرّواد للرياضـة، يعتمـد علـى 
عـدد مـن األجهـزة احلديثـة، ومنهـا جهـاز املشـي، 
والـذي يتطلـب بدلـة خاصـة لتثبيـت رائـد الفضـاء 
عليـه، إلـى جانـب أجهـزة أخـرى مثـل املوجـودة يف 
الصاالت الرياضية، إال أنه يتم تزويدها بدواسات 
وأحزمـة خاصـة ملواجهـة انعـدام اجلاذبيـة، وتلـك 
بـل حتـرص  معـني،  حـد  عنـد  تقـف  ال  األجهـزة، 
وكالـة الفضـاء األمريكيـة »ناسـا«، علـى تطويرهـا 
الفضائـي،  املكـوك  معـدات  باقـي  مثـل  باسـتمرار 
الرياضـة  مبمارسـة  الفضـاء  لـرّواد  يسـمح  ومبـا 

بشـكل طبيعـي.

إجـراء  يفضـل  متـى  الرابـع:  السـؤال 
الفضـاء؟ فـي  التدريبـات 

التوقيتـات  وفـق  الفضـاء  رائـد  يعيـش  اإلجابـة.. 
اليوميـة  حياتـه  موعـد  يكـون  وبالتالـي  األرضيـة، 
شـبيه باحليـاة علـى األرض، إذ يتـم حتديـد توقيـت 
احملطـة  مـن  علـى  املعتمـد  هـو  ليكـون  غرينتـش 
الدوليـة، ألن يف الفضـاء ليـس هنـاك دورة يوميـة 
طبيعيـة لليـوم، مبعنـى أن الشـمس تشـرق وتغـرب 

وعندمـا  الفضائـي،  املكـوك  علـى  مـرة  مـن  أكثـر 
تغـرب الشـمس وفـق توقيـت لنـدن، يتم غلـق نوافذ 
احملطـة آليـًا إلعطـاء الـرّواد شـعوراً بقـدوم الليـل، 

وضـرورة اخللـود إلـى النـوم.

السـؤال الخامـس واألخيـر: مـاذا يـأكل 
النظـام  علـى  للحفـاظ  الفضـاء  رائـد 

والـوزن؟ الغذائـي 
اإلجابـة.. يتنـاول رائـد الفضـاء األطعمـة بشـكل 
البروتينـات  علـى  حتتـوي  أن  وبشـرط  عـادي، 
احلراريـة  بالسـعرات  ومتدهـم  والفيتامينـات، 
املطلوبـة، ويكـون أغلبهـا مـن الفواكـه، وبالنسـبة 
فيتـم  تسـخني،  إلـى  حتتـاج  التـي  لألطعمـة 
إضافـة املـاء إليهـا وتسـخينها يف أفـران خاصـة 

احملطـة. داخـل 

سيولة
 األغذيـة التـي يتناولهـا الـرّواد فـي الفضـاء داخل الكبسـولة تكون في 

صـورة سـائلة، ومخزنـة بطريقـة محكمـة، لتجنـب أي أضـرار للمحطـة 

فـي ظـل انعـدام الجاذبيـة، كمـا يمكـن لـرّواد الفضـاء تناول المشـروبات 

مثـل القهـوة والشـاي والعصائـر فـي عبـوات مثـل الطعـام.

يحتاج رائد الفضاء 

إلى تدريب يومي 

لمدة ساعتين 

ونصف الساعة في 

المحطة

البقاء طوياًل في 

حالة انعدام الجاذبية 

لحالة تصلب المفاصل 

وضمور العضالت

 تقتصر الرياضة 

الفضائية على 

المشي ودراجة 

التمارين من دون 

مقعد

اتباع نظام غذائي 

سائل لتحقيق 

الفائدة بأقل األضرار

ممارسة التمارين 

في الفضاء إجبارية 

رغم ضيق الكبسولة
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نماذج ومفاهيم

      ) Pfeiffer (  نموذج   فايفر
كلما   زادت المتغيرات   في   الظروف   المحيطة   بالمؤسسة (  االقتصادية،   السياسية،   االجتماعية،  

 التكنولوجية    ) زادت   الحاجة لوضع   خطة   استراتيجية   إليجاد   طريق   واضح   المعالم   بين   كل   هذه   المتغيرات . 

كلما   زادت حدة   المنافسة   زادت   حاجة   المنظمة   لوضع   خطة   استراتيجية   لتبوء   مركز   تنافسي   مرضي . 

كلما   زادت   السيولة   النقدية   لدى   المؤسسة   زادت   الحاجة   لوضع   خطة   استراتيجية   الستثمار   هذه   السيولة  

 وتحقيق   أعلى   األرباح   على   المدى   البعيد . 

التخطيط   االستراتيجي  : هو   الفكر   الذي   يوجه   دفة   السفينة   إلى   بر   األمان    . 

منوذج   فايفر  ) Pfeiffer    (  يعد      من   أهم   واشمل   النماذج  
 املستخدمة   يف   التخطيط   االستراتيجي   الذي   يساعد   يف  
 حتديد   الهدف   بدقة   وكفاءة   ويحدد   أفضل   الطرق   للوصول  

 للهدف   ويتكون   من   عشر   خطوات   رئيسية . 

أوالً  : التخطيط   للتخطيط
   Plan   for   Planning   

البد   أن   يتم   التخطيط   للتخطيط   من   خالل : 
تشكيل   فريق   التخطيط   املكلف   بهذه   املهمة   وإعطائه  . 1

 الصالحيات   الالزمة   لكتابة   اخلطة
حتديد   وقت   إلجناز   اخلطة   وغالباً   يكون   بني  . 2

   6   -   3   أشهر

 حتديد   مدة   اخلطة   االستراتيجية   وهي   تتراوح   من  . 3
   20   -   5 سنة   وأحياناً   أكثر   من   ذلك   إذا   كانت   اخلطة  

 لدولة   وليست   ملنظمة . 
 فريق   التخطيط   الفعال   هو   فريق   متنوع   التخّصصات  . 4

 وليسوا   من   قسم   واحد،   فمن   املمكن   أن   يشارك  
 موظفون   من   اإلدارات   التالية (  التخطيط،   اإلنتاج،  
 املالية،   التسويق،   املوارد   البشرية،   تكنولوجيا  

 املعلومات،   مسؤول   املنظمة،   مستشار   خارجي .) 

   Valuesثانياً  : تحديد   القيم
القيم   هي   األمور   شديدة   األهمية   بالنسبة   لفريق  
 التخطيط   واملنظمة   وتعتبر   ثوابت   ال   ميكن   التنازل   عنها،  
 وعلى   اخلطة   االستراتيجية   أن   تكتب   دون   أن   تنتهك   هذه  

 القيم   وتخرج   عنها . 
أمثلة   عن   القيم  : 

الربح،   احلصة   السوقية،   الشفافية،   االلتزام   بالشرع،  
 اجلودة   العالية،   الرضا   الوظيفي . 

   Visionثالثاً  : بناء   الرؤية
ال   ميكن   أن   نخطو   خطوة   واحدة   نحو   املستقبل   من   دون  

 رؤية   مرشدة   
الرؤية   هي   مجموعة   األهداف   بعيدة   املدى   يتم   كتابتها  

 بالتفصيل   ثم   صياغتها   بشكل   إجمالي   ومختصرة   
رؤية   ماليزيا   2020   	 
رؤية   البحرين   2030   	 
رؤية   صافوال 5555   	 
 	   5   Zero رؤية   فريق   رائع   ال   يرغب   أن   يعرف   باسمه
الرؤية   التفصيلية   نحتفظ   بها   يف   منظمتنا   	 
الرؤية   اإلجمالية   املختصرة   نخرجها   للجمهور  	 

 والعمالء   ونعرضها   يف   كل   مكان    . 

   Missionرابعاً  : كتابة   الرسالة
هي   جملة   تلخص   من   نحن؟   وماذا   نقدم؟   

وهي   غالباً   معروفة   من   قبل   العاملني   يف   أي   مؤسسة   لكنها  
 مهمة   لكي   تذكرنا   مبسارنا   وتخّصصنا   الذي   يجب   أن   ال  

 ننحرف   عنه . 
رسالة   الشركة   السعودية   للكهرباء    : تزويد   عمالئنا  
 بخدمة   كهربائية   مأمونة   ذات   موثوقية   عالية،   وحتقيق  
 تطلعات   مساهمينا،   واالهتمام   مبوظفينا،   واالستخدام  

 األمثل   ملواردنا . 
رسالة   آيفوري   للتدريب   واالستشارات  : التدريب   االحترايف  
 والنوعي   للممارسات   اإلدارية   والقيادية   العاملية   مبا   ميكن  
 عمالءنا   من   إعادة   صياغة   مفاهيم   العمل   وتطوير   األداء . 

رسالة   مصاعد   أوتيس  : نقل   الناس   واألشياء   عمودياً  
 وأفقياً   عبر   مسافات   قصيرة   نسبياً

   LOB`sخامساً  : مجاالت   العمل   االستراتيجية
من   خالل   نظرة   عميقة،   ما   هي   املجاالت   التي  
    Lines   of   Business ترغب   املنظمة   أن   تخدم   بها 
 ويفضل   أن   ال   تزيد   على   3   مجاالت،   أو   يتم  
 تأسيس   منظمة   منفصلة   تقوم   مبجاالت   أخرى   يف  

 حال   الزيادة   عن   ثالثة    . 
مثال  : شركة   الطموح   للتوظيف   

مجاالت   العمل  : 
 التوظيف   . 1
تدريب   املوظفني   اجلدد   . 2
االستشارات   الوظيفية   . 3

يجب   أن   تكون   املجاالت   مترابطة   وتخدم   بعضها   البعض . 

    SBU`s   ، سادساً  : وحدات   العمل   الرئيسية
   SUوالوحدات   المساندة 

داخل   كل   مجال   عمل   هناك   وحدات   عمل   رئيسية   
عودة   لشركة   الطموح   للتوظيف   

مجال   عمل   رقم  : 1   التوظيف   
وحدات   العمل   الرئيسية : 

خدمات   التوظيف   للقطاع   احلكومي   . 1
 خدمات   التوظيف   للقطاع   اخلاص   . 2

وحدة   مساندة : 
احملاسبة   

   KPI`sسابعاً  : مؤشرات   األداء   الرئيسية
هي   أهداف   محّددة   بأرقام   توضح   احلد   األدنى   الذي   يجب  

 أن   نحققه   خالل   فترة   اخلطة   
   ) LOB`s  +  SBU`s  +  SU`s ( يكتب   مؤشرات   األداء   لكل   من

ومبجموعها   تتشكل   أهداف   جميع   املنظمة   والتي   إذا  
 حتققت   خالل   فترة   اخلطة   نكون   قد   حققنا   الرؤية   

أمثلة   ملؤشرات   أداء   شركة   الطموح   للتوظيف (  مجال  
   LOB1 (    التوظيف 

توظيف   ما   ال   يقل   عن   1000   فرصة   عمل   شاغرة  . 1
 قبل   2020   

عقد   شراكات   ناجحة   مع   عدد   100   منظمة   حكومية  . 2
 على   األقل   قبل   2020   

فتح   فرع   واحد   جديد   على   األقل   كل   عام   إلى   نهاية2020   . 3

   Gap   Analysisثامناً  : تحليل   الفجوات
بعد   كتابة   جميع   املؤشرات   يف   جميع   وحدات   العمل  

 واإلدارات   املختلفة   يتم   حتليلها   للتأكد   أنها   مالئمة   
وهناك   احتمالني   رئيسيني : 

  إما   أن   تكون   هناك   مؤشرات   غير   واقعية   . 1
 أو   مؤشرات   غير   طموحة   وعادية   . 2

يف   كال   احلالتني   احرص   على   الوصول   ملؤشرات   مالئمة  
 وطموحة . 

   Implementationتاسعاً  : تنفيذ   الخطة
يتم   شرح   اخلطة   بالتفصيل   جلميع   مدراء   الصف   األول  

 والثاني   من   خالل   سلسلة   من   اللقاءات   واالجتماعات   
ويتم   شرحها   باملجمل   لباقي   موظفي   املؤسسة   

يبدأ   التنفيذ   باخلطة   ويجب   أن   يرتبط   تنفيذ   اخلطة   بالتقييم  
 السنوي   لإلدارات   واملوظفني   وكذلك   باحلوافز   املالية . 

عاشراً  : دمج   الخطة   االستراتيجية   مع   خطة  
   Business   Planningالعمل 

يتم   إرسال   جميع   مؤشرات   األداء   لألقسام   التنفيذية  
 لكي   يتم   دمجها   مع   خططهم   التشغيلية   حتى   ال   يغردوا  

 خارج   السرب . 
وسنوياً   يتم   االجتماع   بهم   يف   مرحلة   التخطيط   ملراجعة  

 مؤشرات   األداء   ودمج   مؤشرات   جديدة . 
هكذا   ببساطة   تصبح   لديك   خطة    . 
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 الشيخ / محمد المعال
نائب رئيس مجلس االدارة

ما هو إال انطالقة جديدة
هكذا حكومتنا الرشيدة، ما توقفت قط عن أن تتحفنا دائمًا بكل ما هو جديد 

ومبهر. مستقبل واعد ورؤية استشرافية بكل المقاييس وبشتى المجاالت.

سلسلة  ضمن  نادرة  محطة  دبي،  في  سيحل  الدولي2020(  إكسبو  )معرض   
دوراته وجوالته العالمية، هنا في دولة اإلمارات التي وعدت المجتمع الدولي 
األكبر،  المرة سيكون  العالم أجمع، فالمعرض هذه  بأنه سيكون مثاليًا وسيبهر 
المسوؤلين، ثقافات،  واألروع من نواحي عديدة، قد أعلن عنها سلفًا من قبل 

شراكات، تواصل، انفتاح، صناعة مستقبل وتغيير لخريطة الطريق نحو األفضل... 

نعم إنها انطالقة جديدة بصناعه أيدي إماراتية.

 الجميع يترقب الحدث األّول من نوعه على مستوى الشرق الوسط: الحكومات،  
المستثمرون، المثقفون، المبتكرون، الطالب، موظفو الحكومة والقطاع الخاص. 
سيكون لكل أحد مكان وتواجد  وفائدة مرجوة وقيم مضافة ومعرفة مكتسبة.. 

إنه تجمع العالم في عالم اإلمارات.

نظرة ثاقبة ستعّزز التنافسية العالمية والريادة الدولية وستثبت للعالم أن اإلمارات 
تستحق قيادة الحدث وتستحق رقم واحد بجدارة ونحن نقول ما هي إال محطة، 
بدأت بحلم في مخيلتنا وترجمت إلى واقع نراه بأعيننا ومستقبل واعد لتطلعات 

نأملها ونترقب وصولها.

مرحبًا بالعالم في اإلمارات.

نظرة ثاقبة
عن الجمعية

جمعية اإلمارات للتخطيط 
االستراتيجي واستشراف 
المستقبل هي جمعية 
وطنية، شبه حكومية، 
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 

والتبشير بأهدافها.

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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 من إصدارات جمعية اإلمارات للتخطيط اإلستراتيجي واستشراف المستقبل

غدًا 21  مسرعات 
التنمية في أبوظبي

تقرير دافوس 2019.. 
اإلمارات األولى في 

استقرار االقتصاد

"إكسبو 2020".. 
تواصل العقول 
وصنع المستقبل  
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