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االستراتيجيّة الوطنيّة لالبتكار
مق ّد مة

بد�أت مختلف دول العالم تولي مو�ضوع االبتكار اهتمام ًا متزايد ًا خالل الأعوام الأخيرة باعتباره �أ�سا�س التط ّور� ،إذ با�شرت في و�ضع �أطر وا�ستراتيج ّيات
وطن ّية لالبتكار.
ُيع ّرف االبتكار ب�أنّه �سعي الأفراد ،والم�ؤ�س�سات والحكومات الحثيث للتق ّدم عبر توليد �أفكار �إبداعية وا�ستحداث منتجات ،وخدمات وعمل ّيات جديدة
ترتقي بجودة الحياة .وتكمن �أهم ّية االبتكار في زيادة النم ّو االقت�صادي ،وتعزيز التناف�س ّية وتوفير فر�ص عمل جديدة.
تم ّيزت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ت�أ�سي�سها بقدرتها على االبتكار والإبداع ،ما �ساهم في تعزيز مكانتها االجتماعية واالقت�صادية وجعلها
مق�صد ًا للمواهب والأعمال في فترة قيا�س ّية.

االبتكار
«سعي األفراد والمؤسسات والحكومات الحثيث للتقدم عبر توليد أفكار
إبداعية واستحداث منتجات وخدمات وعمليات جديدة ترتقي بجودة الحياة».

∫ÉŸG ¢SCGQ
…ô°ûÑdG
çÉëHC’Gh

πjƒªàdG
QÉªãà°S’Gh

äÉ°ù°SDƒŸG
áÄ«ÑdGh
á«ª«¶æàdG
äÉéàæŸG
äÉeóÿGh
á«YGóHE’G
أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻻﺑﺘﻜﺎر

أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر

áaô©ŸG
É«LƒdƒæµàdGh
áÄ«ÑdG
á«°ùaÉæàdG

 –IÉ«◊G IOƒL Ú°ù …OÉ°üàb’G ™jƒæàdG IOÉjR áaô©ŸG OÉ°üàbG õjõ©J äÉ°ù°SDƒª∏d á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG õjõ©J äGQÉ¡e äGP πªY ¢Uôa ÒaƒJ∫ÉªYC’G IOÉjQ ™«é°ûJ -

á«æÑdG
á«àëàdG
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و�إيمان ًا من القيادة ب� ّأن االبتكار هو ر�أ�س مال الم�ستقبل ،ت�أتي ر�ؤية الإمارات  2021ت�أكيد ًا على هذا النهج في �شتّى المجاالت والقطاعات ،حيث تطمح �أن
تناف�سي عالي الإنتاج ّية ،يدفع عجلته ر ّواد الأعمال ،في بيئة �أعمال
معرفي
«ت�ش ّكل االبتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز الأ�سا�س ّية القت�صاد
ّ
ّ
ت�شجع ال�شراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخا�ص».
محفّزةّ ،

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
øY ,¬æWh AÉ‰EG ‘ kÉª«b kÉeÉ¡°SEG »JGQÉeEG øWGƒe πc ºgÉ°ùj
IOÉjôdGh QÉµàH’G ‘ ¬ÑgGƒe QÉªãà°SGh ¬aQÉ©e AÉæH ≥jôW
õFÉcôdG É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dGh çÉëHC’Gh äGQÉµàH’G πµ°ûJ
‘ô©e OÉ°üàb’ á«°SÉ°SC’G

اﻟﺮؤﻳﺔ

≈∏Y kGQÉµàHG ÌcC’G ∫hódG øª°V äGQÉeE’G ádhO ¿ƒµJ ¿CG
⁄É©dG iƒà°ùe

اﻟﻴﻮم
ΩÉ©d QÉµàH’G ‘ kÉ«ŸÉY 36 h á«HôY ádhO π°†aCG
»ŸÉ©dG QÉµàH’G ô°TDƒe Ö°ùM2014
ºgQO QÉ«∏e 14 h 10 ÚH QÉµàH’G ‘ äGQÉªãà°S’G
(ôjƒ£àdGh åëÑdG ‘ QÉ«∏e 7 É¡æe) kÉjƒæ°S

وانطالق ًا من � ّأن بناء الإن�سان ي�أتي قبل رفع البنيان ،تحر�ص دولة الإمارات على اال�ستثمار في بناء ثروة ب�شر ّية قادرة على تحقيق طموحات النم ّو على
العربي المتع ّلم الذي يطمح �إلى العي�ش
مختلف الأ�صعدة .كما تملك الدولة قدرة كبيرة على جذب العقول والمواهب ،حيث ت�ش ّكل الوجهة الأولى لل�شباب
ّ
والعمل فيها ،والدولة الأولى عالمي ًا من حيث حركة المواهب والعقول �إليها.
وقد �أدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات �إلى احتاللها المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة  36عالمي ًا بين  143دولة في م�ؤ�شر االبتكار العالمي
لعام  ،2014الذي يقي�س القدرات االبتكارية للدول .وتق ّدر ا�ستثمارات الدولة في مجال االبتكار بقيمة  14مليار درهم �سنو ّي ًا ،منها  7مليارات في البحث
والتطوير.
ّ
م�صاف الدول الأكثر ابتكار ًا حول العالم� ،أطلق �صاحب ال�سم ّو ال�شيخ
وبهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات الرياد ّية في المنطقة وتمكينها من االرتقاء �إلى
مح ّمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س مجل�س الوزراء ،حاكم دبي اال�ستراتيج ّية الوطن ّية لالبتكار.
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االستراتيجيّة
يتم فيها بناء ون�شر ثقافة االبتكار بين
تهدف اال�ستراتيجية الوطنية لالبتكار في الإمارات العرب ّية المتحدة �إلى االنتقال بالدولة �إلى مرحلة جديدة ّ
الأفراد ،و�شركات الأعمال والقطاع الحكومي وتر�سيخها في �صميم �أن�شطتها ،في ظ ّل التركيز على ٍ
عدد من القطاعات التي �ستقود عمل ّية االبتكار
في الم�ستقبل.
يقوم �إطار اال�ستراتيج ّية الوطن ّية لالبتكار على ثالث عنا�صر رئي�س ّية:
 بيئة داعمة لالبتكار رواد االبتكار -قطاعات تقود االبتكار

ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻘﻮد اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﻔﻀﺎء

رواد اﻻﺑﺘﻜﺎر
أﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻜﺮون

ﺷﺮﻛﺎت
وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺒﺘﻜﺮة

ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺒﺘﻜﺮة

ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
اﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺤﻮاﻓﺰ
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ﺑﻴﺌﺔ
داﻋﻤﺔ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

رواد
اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻘﻮد
اﻻﺑﺘﻜﺎر

بيئة داعمة لالبتكار

ﺑﻴﺌﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت
رواد
داﻋﻤﺔ
ﺗﻘﻮدنم ّو هذه الأن�شطة وازدهارها� ،إذ تح ّدد الظروف التي يعمل من خاللها الأفراد ،وال�شركات
االبتكار عام ًال مه ّم ًا في
تتم فيها �أن�شطة
ت�ش ّكل البيئة
التي ّ
اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
اﻻﺑﺘﻜﺎر
والحكومة وتلقي ال�ضوء على قدرة الدول على جذب اال�ستثمارات والأن�شطة المبتكرة .لذلك ،تهدف هذه اال�ستراتيج ّية �إلى �إر�ساء بيئة ع�صر ّية تدعم
االبتكار وتم ّكنه من حيث تط ّور �إطاره التنظيمي ،وتكامل الخدمات الداعمة له ،وحداثة البنية التحتية التكنولوجية وتوفّر اال�ستثمار والحوافز.

الإطار التنظيمي لالبتكار

ﺑﻴﺌﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت
أ�سا�س ّية لإيجاد المناخ المنا�سب لالبتكار .وانطالق ًا من ذلك ،تهدف هذه اال�ستراتيجية �إلى
المالئمة �إحدى ال�شروط ال
تُعتبر القوانين والأطر التنظيم ّيةرواد
داﻋﻤﺔ
ﺗﻘﻮد
اﻻﺑﺘﻜﺎرخالل توفير بيئة تنظيم ّية وت�شريعات محفّزة لالبتكار ،مع الإ�سراع في �إ�صدار الت�شريعات ذات ال�صلة باالبتكار.
التنظيمي لالبتكار من
تطوير الإطار
ّ
اﻻﺑﺘﻜﺎر
إجراءات كف�ؤة وف ّعالة لت�سجيل براءات االختراع ون�شر الوعي بحقوق الملك ّية الفكر ّية ،و�أهم ّيتها
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎرما �سبق ،تدعو اال�ستراتيج ّية �إلى توفير �
بالإ�ضافة �إلى
وال�سبل الكفيلة بحمايتها.

الخدمات الداعمة
تتم ّيز جميع الدول المتقد ّمة في م�ؤ�شرات االبتكار بارتفاع م�ستويات التعليم فيها .لذلك ،تركّز اال�ستراتيج ّية على �إن�شاء نظام تعليمي رفيع الم�ستوى
باعتباره �أبرز دعائم االبتكار .كما تركّز على ت�شجيع البحث والتطوير في الجامعات ،وت�شجيع حا�ضنات االبتكار وريادة الأعمال على احت�ضان المبتكرين
إداري ،والت�سويق وربط
وم�ساعدتهم على بلورة �أفكارهم وتحويلها �إلى م�شاريع رياد ّية� ،إ�ضافة �إلى تقديم الم�شورة ،والتدريب ،وتوفير خدمات الدعم ال ّ
المبتكرين ب�شبكات �شركاء الأعمال المحتملين ما يم ّكنهم من الح�صول على التمويل الالزم.

البنية التحتية التكنولوجية
تعتمد عمل ّيات االبتكار على البنى التحت ّية التكنولوج ّية التي ت�سهم في �إنتاج المعرفة التي يحتاجها المبتكرون ،و�إتاحتها وتخزينها ،بالإ�ضافة �إلى ت�سهيل
�سيتم العمل على توفير البنية التحت ّية التكنولوج ّية الفُ�ضلى لدعم االبتكار لدى الأفراد وال�شركات والم� ّؤ�س�سات
التوا�صل في ما بينهم وتعزيزه .لذلكّ ،
والحكومة ،و�ضمان تناف�سية كلفة وفعالية بنية تكنولوجيا المعلومات� ،إ�ضافة �إلى توفير حلول جديدة تتيح ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت
بال�شكل الأمثل الكت�ساب المعرفة ،ون�شرها وتبادلها بين الجامعات ،والم�ؤ�س�سات البحث ّية ،وحا�ضنات االبتكار والحكومة بما ي�سهم في ت�شجيع االبتكار.

اال�ستثمار والحوافز
ُيعتبر اال�ستثمار في الأفكار الجديدة ودعمها بهدف تحويلها �إلى منتجات وخدمات من ال�شروط الأ�سا�س ّية لتعزيز القدرة على االبتكار .لذلك ،تعمل
اال�ستراتيجية على توفير خيارات تمويل جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأفراد وال�شركات .ول ّأن النظام المالي المتط ّور ُيع ّد عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر
�ستتم مراجعة القوانين والأنظمة المال ّية للت�أكد من فعال ّيتها في �ضمان �إمكان ّية توفير خيارات مختلفة للتمويل ودعم الأفكار
تح�سين بيئة االبتكارّ ،
الريادية.
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IõØ äÉ©jô°ûJh á«ª«¶æJ áÄ«H ÒaƒJ
´GÎN’G äGAGôH π«é°ùàd ádÉ©ah IDƒØc äGAGôLEG ÒaƒJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤ëH »YƒdG ô°ûf

iƒà°ùŸG ™«aQ »ª«∏©J ΩÉ¶f ¢ù«°SCÉJ
äÉ©eÉ÷G ‘ ôjƒ£àdGh åëÑdG ≈∏Y õ«cÎdG
∫ÉªYC’G IOÉjQh QÉµàH’G äÉæ°VÉM ™«é°ûJ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

QÉµàH’G ºYód á«LƒdƒæµJ á«à– á«æH π°†aCG ÒaƒJ
πãeC’G πµ°ûdÉH ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SG
QÉµàH’G ™«é°ûJ ±ó¡H áaô©ŸG ∫OÉÑJh ô°ûfh ÜÉ°ùàc’
äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ á«æH á«dÉ©ah áØ∏c á«°ùaÉæJ ¿Éª°V

äÉLÉ«àMG »Ñ∏J IôµàÑeh IójóL πjƒ“ äGQÉ«N ÒaƒJ
äÉcô°ûdGh OGôaC’G
á∏°üdG äGP á«dÉŸG áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG ôjƒ£J
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اﻃﺎر
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺤﻮاﻓﺰ

اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

ﺑﻴﺌﺔ
داﻋﻤﺔ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

روادﺑﻴﺌﺔاالبتكار
داﻋﻤﺔ
مبتكرون
�أفراد
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

اﻻﺑﺘﻜﺎر

رواد
اﻻﺑﺘﻜﺎر

رواد
اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻘﻮد
اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻘﻮد
اﻻﺑﺘﻜﺎر

الب�شري دور ًا محور ّي ًا في عمل ّية االبتكار ،وخير دليل على ذلك االهتمام المتزايد الذي توليه ال�شركات والحكومات حيال تحديد المبتكرين من
� ّإن لر�أ�س المال
ّ
خ�ص�صت هذه اال�ستراتيج ّية جانب ًا رئي�س ّي ًا لبناء �أفراد ور ّواد �أعمال يتمتّعون بروح االبتكار ومهاراته .ونظر ًا �إلى � ّأن المواطن
لذلك،
وتحفيزهم.
الأفراد والفرق
ّ
المحلي من خالل بناء المواهب والقدرات الوطن ّية
هو محور التنمية في دولة الإمارات ،تركّز اال�ستراتيج ّية على تعزيز قدرة الدولة على دفع عجلة االبتكار
ّ
المبت َِكرة في مجاالت العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات وريادة الأعمال ،مع التركيز على مهارات القرن الحادي والع�شرين.
�سيتم العمل على تعزيز دور المدار�س والجامعات في دعم االبتكار من خالل ا�ستحداث مواد تعليم ّية
ونظر ًا �إلى �أهمية التعليم وارتباطه باالبتكارّ ،
متخ�ص�صة بال�شراكة مع �أف�ضل الم� ّؤ�س�سات التعليم ّية العالمية ،و�إطالق م�سابقات االبتكار على م�ستوى المدار�س والجامعات ،واالحتفاء بالمبتكرين
ّ
�سن مبكرة ،والعمل على تنمية
�سيتم �أي�ض ًا �إيجاد الآل ّيات المنا�سبة الكت�شاف المبدعين والموهوبين ورعايتهم في ّ
واالبتكارات على م�ستوى الدولةّ .
ت�شجع على االبتكار وريادة الأعمال وتكافئ المغامرين في هذا المجال من خالل التعاون بين
قدراتهم وتفجير طاقاتهم ،ف�ض ًال عن تر�سيخ ثقافة وطن ّية ّ
الحكومة ،والقطاع الخا�ص والم� ّؤ�س�سات الإعالم ّية.
بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،تولي اال�ستراتيج ّية �أهم ّية ال�ستقطاب �أف�ضل المواهب العالمية والأكثر مهار ًة من علماء ومبدعين� ،إ�ضافة �إلى الت�شجيع على �إن�شاء
فرق عمل متع ّددة الثقافات ووجهات النظر لتبادل المعرفة والخبرات بما ي�سهم في زيادة القدرة على االبتكار.

أﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻜﺮون
ÖgGƒŸG AÉæH
á«æWƒdG äGQó≤dGh
ÚYóÑŸG ±É°ûàcG
º¡àjÉYQh ÚHƒgƒŸGh
‘ IôµÑe ø°S

á«æWh áaÉ≤K ï«°SôJ
QÉµàH’G ≈∏Y ™é°ûJ
∫ÉªYC’G IOÉjQh

π°†aCG ÜÉ£≤à°SG
á«ŸÉ©dG ÖgGƒŸG ô¡eCGh

OGƒe çGóëà°SG
¢SQGóŸG ‘ QÉµàHÓd
äÉ©eÉ÷Gh
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äÉ≤HÉ°ùe ¥ÓWEG
iƒà°ùe ≈∏Y QÉµàHÓd
äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG

االستراتيجية الوطنية لالبتكار

�شركات وم� ّؤ�س�سات مبتكرة
منهجي
تعتمد معظم �شركات الأعمال في العالم على االبتكار من �أجل تعزيز قدراتها التناف�س ّية .وتظهر الدرا�سات �أن ال�شركات التي تط ّبق االبتكار ب�شكل
ّ
ت�سجل ارتفاع ًا في القيمة الم�ضافة لكل موظف عالو ًة على ارتفاع الأجور والأرباح فيها مقارنة بال�شركات الأخرى .ت�ساهم هذه ال�شركات كذلك
وم�ستدام ّ
في تعزيز القدرة التناف�س ّية وتح�سين م�ستوى المعي�شة في الدول التي تدير �أعمالها منها.
خا�ص على ت�شجيع ثقافة االبتكار،
لهذه الأ�سباب ،تهدف اال�ستراتيج ّية �إلى تحفيز �شركات الأعمال ب�شكل عام وال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة ب�شكل ّ
وتحر�ص على دعم ال�شركات الوطن ّية على االبتكار وت�سويق ابتكاراتها وت�صديرها �إلى الخارج لزيادة فر�ص �أعمالها العالمية .عالوة على ذلك ،ترمي
اال�ستراتيج ّية �إلى حثّ ال�شركات الوطن ّية والعالمية الكبرى على اال�ستثمار في البحث والتطوير في دولة الإمارات ،و�إن�شاء مراكز االبتكار والبحث
العلمي ،وتبنّي الو�سائل التكنولوج ّية الجديدة ،ورعاية المواطنين المبتكرين� ،إ�ضافة �إلى �إطالق جائزة لالبتكار الم� ّؤ�س�سي على م�ستوى الدولة .تدعو
ّ
هذه اال�ستراتيج ّية كذلك �إلى ا�ستقطاب ال�شركات العالمية الرائدة في االبتكار ،وتعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي لتجارب االبتكارات
متخ�ص�صة لهذه القطاعات كتلك المتواجدة في دولة
ت�شجع اال�ستراتيج ّية الوطن ّية على �إن�شاء مناطق جغراف ّية
في القطاعات التي تقود االبتكار .كذلكّ ،
ّ
الإمارات في مجاالت الإنترنت ،والإعالم ،والطاقة المتجددة ،وال�صناعة وغيرها.
كما تحر�ص اال�ستراتيج ّية على تحفيز م�ؤ�س�سات االبتكار االجتماعي وت�شجيعها على ابتكار خدمات ومنتجات ت�ساهم في مواجهة التحديات االجتماع ّية
في دولة الإمارات والعالم ،ف�ض ًال عن ت�شجيع الم� ّؤ�س�سات البحث ّية على التركيز على البحوث التطبيق ّية في القطاعات التي تقود االبتكار.

ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة

á«æWƒdG äÉcô°ûdG ºYO
‘ É¡JGQÉµàHG ≥jƒ°ùJ
êQÉÿG ¤EG Égôjó°üJh

–äÉ°ù°SDƒŸG õ«Ø
çƒëÑdG ‘ QÉªãà°SÓd
á«≤«Ñ£àdG

QÉµàH’G áaÉ≤K ™«é°ûJ
äÉcô°ûdG øª°V
äÉ°ù°SDƒŸGh

ádhódG áfÉµe õjõ©J
äGQÉÑàNÓd »ŸÉY õcôªc
äÉcô°ûdG ÜÉ£≤à°SGh
QÉµàH’G ‘ IóFGôdG

QÉµàH’G ™«é°ûJ
»YÉªàL’G
á°ü°üîàe ≥WÉæe AÉ°ûfEG
Oƒ≤J »àdG äÉYÉ£≤∏d
QÉµàH’G
äÉcô°û∏d IõFÉL ¥ÓWEG
IôµàÑŸG äÉ°ù°SDƒŸGh
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حكومة مبتكرة
تكمن �أهم ّية االبتكار الحكومي في تعزيز قدرة الحكومات على توفير �أف�ضل الخدمات للمتعاملين ومجتمع الأعمال بكفاءة عالية وتكلفة قليلة.
تهدف اال�ستراتيج ّية الوطن ّية �إلى تحويل االبتكار الحكومي �إلى عمل م� ّؤ�س�سي ّ
منظم �ضمن حكومة دولة الإمارات ،وتر�سيخ ثقافة االبتكار في مختلف
مجاالت العمل الحكومي ،وزيادة الوعي ب�أهم ّيته ودوره في تعزيز الأداء الحكومي .وتهدف هذه اال�ستراتيج ّية كذلك �إلى تعزيز �سمعة دولة الإمارات
ومكانتها كمركز ابتكار عالمي ،وريادة االبتكار في الخدمات الحكومية على م�ستوى العالم� ،إ�ضافة �إلى ت�شجيع االبتكار في و�ضع ال�سيا�سات الحكومية
وت�صميم العمل ّيات والإجراءات بما ي�سهم في زيادة الكفاءة.
توجه اال�ستراتيج ّية كافة الجهات الحكومية نحو خف�ض م�صروفاتها بن�سبة  1%ليتم تخ�صي�صها لدعم مبادرات االبتكار
ولتحفيز االبتكار الحكوميّ ،
والم�شاريع ذات ال�صلة ،ف�ض ًال عن �إطالق جائزة وطن ّية لالبتكار الحكومي .كما ترمي هذه اال�ستراتيج ّية �إلى تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة
الخا�ص محلي ًا،
ت�ضم كافة الممار�سات المبتكرة في الحكومة والقطاع
لم�ساعدة الجهات الحكومية على االبتكار ،وبناء قاعدة بيانات حديثة ومتج ّددة ّ
ّ
و�إقليمي ًا وعالمي ًا ،وو�ضعها في متناول مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
ف�سيتم العمل على تدريب الموارد الب�شر ّية وبناء قدراتها في مجال االبتكار الحكومي ،وتوفير الحوافز للموظفين
�أ ّما في ما يتع ّلق بالكوادر الحكومية،
ّ
ال�ستحداث الأفكار المبتكرة ،و�إطالق دبلوم االبتكار على م�ستوى الجهات الحكومية.

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة

–QÉµàH’G πjƒ
πªY ¤EG »eƒµ◊G
á«°ù°SDƒe áaÉ≤Kh

QOGƒµdG äGQób AÉæH
∫É› ‘ á«eƒµ◊G
QÉµàH’G

øe % 1 ¢ü«°üîJ
ºYód äÉ¡÷G á«fGõ«e
»JCÉJ ¿CG ≈∏Y QÉµàH’G
äGQƒaƒdG øe
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á©ª°Sh áfÉµe õjõ©J
äGQÉeE’G áeƒµM
»ŸÉY QÉµàHG õcôªc
É¡d èjhÎdGh
‘ QÉµàH’G IOÉjQ
á«eƒµ◊G äÉeóÿG
⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y

ÒaƒJh ôjƒ£J
á«°SÉ°SC’G äGhOC’G
»eƒµ◊G QÉµàHÓd

QÉµàH’G Ωƒ∏HO ¥ÓWEG
äÉ¡÷G iƒà°ùe ≈∏Y
á«eƒµ◊G
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ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

ﺑﻴﺌﺔ
داﻋﻤﺔ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

اﻻﺑﺘﻜﺎر

رواد
اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻘﻮد
اﻻﺑﺘﻜﺎر

قطاعات تقود االبتكار
ت�ضم
ت�شجع اال�ستراتيج ّية الوطن ّية على االبتكار ب�شكل عا ّم ،تركّز في الوقت عينه على تحقيق الريادة في االبتكار في  7قطاعات وطن ّية رئي�س ّية ّ
في حين ّ
وال�صحة ،والمياه ،والف�ضاء.
الطاقة المتج ّددة والنظيفة ،والنقل ،والتكنولوجيا ،والتعليم،
ّ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﻴﺎه

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻘﻮد
اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﻔﻀﺎء

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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اﻟﻔﻀﺎء

الطاقة المتج ّددة والنظيفة
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

ملحة لتنويع م�صادر الطاقة وتمكين
في �ضوء تزايد الطلب على الطاقة� ،أ�ضحى االبتكار في الطاقة المتجددة والنظيفة �ضرورة ّ
الأجيال المقبلة من الح�صول على م�صادر طاقة م�ستدامة توفّر لهم �سبل العي�ش الكريم في الم�ستقبل.
اﻟﻤﻴﺎه
ﻗﻄﺎﻋﺎتالم�شاريع القائمة في مجال الطاقة المتج ّددة والنظيفة ك�شركة م�صدر ،ومج ّمع مح ّمد بن را�شد
تملك دولة الإمارات العديد من
قيادي على
دور
لعب
من
ّها
ن
ويمك
واالبتكار
للريادة
لها
ؤه
�
ي
ما
ة،
ي
النوو
للطاقة
إمارات
ل
ا
�سة
ؤ�س
�
وم
ّ
ّ
ّ
�آل مكتوم للطاقة ال�شم�سيةّ ،
المجال.
م�ستوى العالم في هذا
ﺗﻘﻮد
اﺑﺘﻜﺎرفي قطاع الطاقة المتج ّددة والنظيفة من خالل تطوير ال�صناعات المرتبطة بهذا القطاع داخل
�سيتم ت�شجيع االبتكار
وعليهّ ،
الدولة ،وتعزيز الأبحاث التطبيق ّية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتج ّددة والنظيفة ،ورفع كفاءة �شبكات الطاقة والتخزين،
�إ�ضافة �إلى تحقيق الالمركز ّية في توليد الطاقة من خالل برامج التغذية الراجعة على �سبيل المثال.
اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

االستراتيجية الوطنية لالبتكار

اﻟﻔﻀﺎء

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ

النقل

اﻟﻨﻘﻞ

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻘﻮد
اﺑﺘﻜﺎر

اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺼﺤﺔ
نحو بنية تحت ّية تدعم النمو االقت�صادي وتع ّزز الإنتاج ّية،
يم ّثل قطاع النقل والموا�صالت �إحدى ركائز تط ّور المجتمعات وتق ّدمها
الرئي�سي في ت�سهيل حركة التنقّل ،وتقريب الم�سافات بين المجتمعات ورفع م�ستوى الرفاه ّية.
عالو ًة على دوره
ّ
تحظى دولة الإمارات بالأ�سبق ّية على م�ستوى العالم في االبتكار في قطاع النقل .فعلى �سبيل المثال ،نجحت �شركات الطيران
الوطن ّية كطيران الإمارات وطيران االتحاد في �إعادة تعريف مفهوم ال�سفر ،وهي تجربة ابتكار ّية �إمارات ّية بامتياز� .أ�ضف �إلى
ذلك �إدارة �شركات وطن ّية لأن�شطة مختلفة في  75مطار ًا دولي ًا ت�شمل خدمات المناولة الأر�ض ّية ،وال�شحن ،وال�سفر وغيرها،
البحري حيث تدير
وكذلك الأمر في ما يتع ّلق بالنقل
الدولة  65مينا ًء في  6قارات حول العالم.
ّ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
والبحري وتقنياتها،
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎاالبتكار في قطاع النقل من خالل تعزيز ريادة الدولة في خدمات النقل الج ّوي
�سيتم ت�شجيع
ّ
لذلكّ ،
وتطوير المركبات غير الم�أهولة وا�ستخدامها كالطائرات بدون ط ّيار وال�س ّيارات والقطارات بدون �سائق ،وتطوير و�سائل نقل
ب ّرية وبحر ّية �صديقة للبيئة وت�شجيع الأفراد على ا�ستخدامها ،وتطوير البنية التحت ّية المنا�سبة لها كمحطات �شحن المركبات
الخا�صة بها و�صيانتها.
الكهربائ ّية ،بالإ�ضافة �إلى ت�صنيع الطائرات وقطع الغيار
ّ
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اﻟﻔﻀﺎء

ﺠﺪدة
ﺔ

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻘﻮد
اﺑﺘﻜﺎر

اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺼﺤﺔ

التكنولوجيا
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اليوم وما تلعبه من دور كبير في �صناعة الم�ستقبل وت�سهيل حياة الأفراد ،تزداد
انطالق ًا من �أهم ّية التكنولوجيا في العالم
الحاجة �إلى االبتكار في الو�سائل ،والأنظمة والأدوات التقن ّية بما ي�سهم في االرتقاء بجودة الحياة �إلى م�ستويات جديدة.
لهذه الغاية ،بادرت دولة الإمارات �إلى �إطالق ٍ
عدد من الم�شاريع المبتكرة في مجال التكنولوجيا كالحكومة الذك ّية والمدينة
الذك ّية ما �أه ّلها لريادة العالم في هذا المجال خالل فترة قيا�س ّية .وتجدر الإ�شارة هنا �إلى � ّأن �شركة مبادلة تملك �شركة
المو�صالت في العالم .وقد �أن�ش�أت الدولة كذلك عدد ًا من مراكز
«غلوبال فاوندريز» ،وهي ثاني �أكبر �شركة م�صنّعة لأ�شباه
ّ
الأبحاث في مجال �صناعة التكنولوجيا المتقد ّمة كمركز �أبحاث النظم الدقيقة ،ومركز �أبحاث النظم الذك ّية ،ومركز خليفة
المو�صالت في جامعة خليفة.
لبحوث �أ�شباه
ّ
�سيتم ت�شجيع االبتكار في التكنولوجيا من خالل تطوير المدن ،والبرمج ّيات والتطبيقات الذك ّية ،وتطوير قطاع
وبنا ًء على ذلكّ ،
االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات بما ي�ضمن االرتقاء بجودة الخدمات المق ّدمة ،والتحفيز على �صناعة التكنولوجيا المتق ّدمة
المو�صالت وتكنولوجيا النانو ،عالو ًة على ال�سرعة في
في المجاالت التي تحظى باهتمام عالمي كالذكاء اال�صطناعي ،و�أ�شباه
ّ
تبنّي االتجاهات الم�ستقبل ّية للتكنولوجيا العالمية في مختلف المجاالت.

16

االستراتيجية الوطنية لالبتكار

ﻀﺎء

ﺎت
د
ﻜﺎر

اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺼﺤﺔ

التعليم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

توجه العالم اليوم نحو اقت�صاد قائم على المعرفة .ونظر ًا
أ�سا�سي لتط ّور المجتمعات،
وبخا�صة في ظ ّل ّ
ّ
ُيع ّد التعليم المح ّرك ال ّ
�إلى � ّأن التق ّدم في قطاع التعليم ي�سهم في رفع م�ستوى االبتكار في الدول ،بادرت دولة الإمارات �إلى �إطالق ٍ
عدد من الم�شاريع
التعليمي في دولة الإمارات
الذكي الذي يهدف �إلى االرتقاء بالنظام
المبتكرة في قطاع التعليم كبرنامج مح ّمد بن را�شد للتع ّلم
ّ
ّ
إماراتي من االبتكار
العرب ّية المتحدة ،وبرنامج «بالعلوم نف ّكر» تحت مظ ّلة م� ّؤ�س�سة الإمارات الذي يهدف �إلى تمكين ال�شباب ال
ّ
والمهني الذي يهدف
التقني
في مجال العلوم� ،إ�ضافة �إلى برنامج «مهارات الإمارات» التابع لمركز �أبوظبي للتعليم والتدريب
ّ
ّ
إماراتي من خالل تنظيم الم�سابقات ،والفعال ّيات والأن�شطة
التقني في �صفوف ال�شباب ال
�إلى رفع م�ستوى الوعي بالتعليم
ّ
ّ
المهن ّية التقن ّية.
�سيتم ت�شجيع االبتكار في قطاع
ونظر ًا �إلى � ّأن الأفراد المبتكرين هم ركيزة �أ�سا�س ّية من ركائز اال�ستراتيج ّية الوطن ّية لالبتكارّ ،
الذكي ،وت�صميم مناهج درا�س ّية مبتكرة وتطويرها لتزويد
التعليم من خالل االبتكار في طرق التدري�س و�أ�ساليبه كالتع ّلم
ّ
الطلبة بمهارات القرن الحادي والع�شرين والعلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ض ّيات والفنون� ،إ�ضافة �إلى تطوير البنية
الخا�صة بالتعليم من خالل �إن�شاء مختبرات االبتكار في المدار�س والجامعات ومراكز الأبحاث المتخ�ص�صة في
التحت ّية
ّ
الجامعات بهدف ت�شجيع الطلبة على االختراع واالبتكار.
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ال�صحة
اﻟﺼﺤﺔ
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ال�صحي ب�أهم ّية
�صحة الفرد في التنمية االجتماع ّية واالقت�صاد ّية على ح ّد �سواء ،يحظى االبتكار في القطاع
نظر ًا �إلى �أهم ّية ّ
ّ
�صحي ي�ستند �إلى �أف�ضل المعايير العالمية ويع ّزز من جودة الحياة.
كبرى في �سعي المجتمعات المتق ّدمة نحو نظام
ّ
لذلك ،بادرت دولة الإمارات �إلى �إطالق ٍ
الطبي .فعلى �سبيل المثال ،تركّز
عدد من المبادرات الداعمة لالبتكار في القطاع
ّ
ر�ؤية �أبوظبي  2030على تطوير ال�صناعات الدوائ ّية والتقن ّية الحيو ّية وعلوم الحياة .وقد تم م�ؤخر ًا �إطالق مركز �أبوظبي
�سيتم �إن�شاء الم�صنع الأ ّول من نوعه لأدوية ال�سرطان في �أبوظبي والحا�ضنة الأولى لالبتكار في مجال
للتطبيب عن بعد ،كما ّ
فتم �إن�شاء مج ّمع دبي للتقن ّيات الحيو ّية والأبحاث (دبيوتك) ،وهو عبارة عن
دبي،
في
ا
م
�
أ
أبوظبي.
التقن ّية الحيو ّية في جامعة �
ّ
ّ
منطقة ح ّرة لجذب �شركات التقن ّية الحيو ّية �إلى الإمارة.
في هذا ال�سياق ،تهدف اال�ستراتيج ّية الوطن ّية �إلى االبتكار في تقديم خدمات �صح ّية وعالج ّية قائمة على التكنولوجيا
المتقد ّمة كالجراحة الروبوت ّية والتطبيب عن بعد ،والتركيز على تطوير ال�صناعات الدوائ ّية والتقن ّية الحيو ّية� ،إ�ضافة �إلى
كال�سكري وال�سمنة ،وابتكار �أنظمة تكنولوج ّية متط ّورة لإدارة النظام
تنمية الأبحاث الطب ّية لمعالجة الأمرا�ض ال�سائدة
ّ
ال�صحي ،وتعزيز �أنماط الحياة ال�صح ّية من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا الذك ّية لأهداف وقائ ّية ،وت�صميم المدن والمرافق
ّ
بطريقة مبتكرة ت�شجع على الريا�ضة والحركة.
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المياه
اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺼﺤﺔ

ت�شير درا�سات متع ّددة �إلى � ّأن الم�شكلة الأكبر التي �سيواجهها العالم في ال�سنوات المقبلة تكمن في مدى توفّر المياه .و ُيق ّدر
عدد الأ�شخا�ص الذين ال تتوافر لديهم المياه ال�صح ّية النظيفة بما يزيد عن  880مليون �شخ�ص في العالم ،منهم  95%تحت
�سن الخام�سة.
ّ
ونظر ًا لما ي�شهده العالم من تح ّدي ندرة المياه� ،أطلقت دولة الإمارات جائزة عالمية بقيمة مليون دوالر لإيجاد حلول م�ستدامة
�شح المياه حول العالم ،وذلك با�ستخدام الطاقة ال�شم�س ّية لتنقية المياه وتحليتها .وقد بادرت الدولة كذلك �إلى
لم�شكلة ّ
�إن�شاء «م� ّؤ�س�سة �سقيا الإمارات» بهدف �إجراء البحوث والدرا�سات لدعم �إنتاج المياه النظيفة با�ستخدام الطاقة ال�شم�س ّية،
�شح مياه ال�شرب ،وندرتها وتل ّوثها.
وذلك لتوفير حلول تقن ّية جديدة ومبتكرة لمئات الماليين حول العالم الذين يعانون من ّ
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تملك الدولة «مركز �أبحاث المياه» الذي يعمل على تطوير المعرفة والتكنولوجيا الالزمة لمعالجة م�سائل
�إنتاج المياه النظيفة ،والتغ ّير في المناخ و�إدارة الموارد المائ ّية.
وفي هذا الإطار ،تهدف اال�ستراتيج ّية الوطن ّية �إلى ت�شجيع االبتكار في قطاع المياه من خالل تعزيز جهود �إنتاج المياه،
وتنقيتها وتحليتها با�ستخدام الطاقة ال�شم�س ّية ،والإدارة الفاعلة للطلب على المياه في اال�ستخدامات المنزل ّية وال�صناع ّية
والزراع ّية ،ومعالجة تح ّدي ندرة المياه على م�ستوى المنطقة والعالم في ال�سنوات المقبلة.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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الف�ضاء
اﻟﻔﻀﺎء

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻘﻮد
اﺑﺘﻜﺎر
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العلمي من خالل تطبيق الممار�سات العلم ّية الرائدة والتق ّدم في
تتوجه حكومات الدول المتق ّدمة نحو االهتمام باالبتكار
ّ
ّ
�أبحاث الف�ضاء.
وفي دولة الإمارات ،بلغ حجم اال�ستثمارات في قطاع الف�ضاء  20مليار درهم .وقد قامت الدولة ب�إن�شاء وكالة الإمارات
العربي ال
للف�ضاء التي بد�أت العمل على م�شروع �إر�سال الم�سبار
إ�سالمي الأ ّول �إلى كوكب الم ّريخ بحلول عام  2021تحت قيادة
ّ
ّ
إماراتي .كما يوجد في الدولة العديد من الم�ؤ�س�سات العاملة في مجال الف�ضاء كم� ّؤ�س�سة الإمارات للعلوم والتقن ّية
فريق عمل �
ّ
يتم بنا�ؤه وت�صنيعه ب�أيدي �إمارات ّية على
الذي
ل
و
ل
أ
ا
القمر
وهو
�سات»،
«خليفة
اال�صطناعي
القمر
ببناء
تقوم
التي
المتق ّدمة
ّ
ّ
�أن يتم �إطالقه �إلى
الف�ضاء بحلول عام  ،2017و�شركة الياه لالت�صاالت الف�ضائية «الياه �سات» التي �ستقوم بت�صنيع و�إطالق
اﻟﻤﻴﺎه
2016
عام
نهاية
في
)
3
(الياه
ال�صناعية
ثالث �أقمارها
الف�ضائي الأ ّول في
المطار
بناء
كذلك
يتم
�سبق،
ما
إلى
�
إ�ضافة
ل
با
.
ّ
ّ
�أبوظبي الذي يهدف �إلى ا�ست�ضافة الرحالت الف�ضائ ّية لأغرا�ض ال�سياحة والبحوث العلم ّية.
وبذلك ،تهدف هذه اال�ستراتيج ّية �إلى ت�شجيع االبتكار في قطاع الف�ضاء من خالل تعزيز الأبحاث والتكنولوجيا في مجال
ا�ستك�شاف الأجرام ال�سماو ّية كالمركبات والم�سابير الف�ضائية والتل�سكوب ،وتطوير تكنولوجيا االت�صاالت والأقمار ال�صناع ّية،
تو�صلت �إليه تكنولوجيا الف�ضاء في اال�ستخدامات الأر�ض ّية لتكون الإمارات من الدول ال�س ّباقة
�إ�ضافة �إلى تطبيق �أحدث ما ّ
في هذا المجال.
اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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