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المقدمة
عزيزي القارئ،
فــي وقفــة جديــدة لنــا نســتعرض فيهــا مــا حققتــه
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن إنجــازات فريــدة ،ومــا
اكتســبته مــن مكانــة مرموقــة علــى مســتوى المنطقــة
والعالــم ،ال بــد أن نســتذكر إرث مؤسســها المغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه،
وســعيه لترســيخ قواعدهــا وبنــاء توجهــات مســتقبلها،
المحكمــة لدفــة
عبــر العمــل الــدؤوب والجــاد واإلدارة ُ
مســيرة البنــاء والتنميــة ،وتكاتــف جهــود أبنــاء الدولــة
فــي مختلــف مواقعهــم.

هذه االستراتيجيات وغيرها ساهمت في دعم المكانة التنافسية لدولة اإلمارات وفق مختلف التقارير العالمية المتخصصة ،ووضعتها
ّ
مصاف الدول المتقدمة ضمن مجاالت أساسية متعددة ،كان من أهمها تعزيز الرفاهية وقدرة المواطنين على التنقل حول العالم،
في
بجــواز ســفر يحظــى بالمرتبــة األولــى عالميــً ،وترســيخ موقعهــا لتكــون مركزًا اقتصاديــً وتجاريًا ولوجســتيًا عالميًا يربط أنحــاء العالم برًا
وجوًا وبحرًا.
وتبوأت دولة اإلمارات مكانتها كمنارة عالمية للتســامح واألخوة اإلنســانية ،التي ترســخت بالزيارة التاريخية لقداســة البابا فرنســيس ،بابا
الكنيســة الكاثوليكية ،وفضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب ،شــيخ األزهر ،وتوقيعهما في أبوظبي «وثيقة األخوة اإلنســانية من
تصدر المشــهد العالمي ،بوصفها أكبر جهة مانحة للمســاعدات
أجل الســام العالمي والعيش المشــترك» .فيما واصلت دولة اإلمارات
ّ
الخارجيــة فــي العالــم ،اســتنادًا لرســالتها اإلنســانية التــي ال تنظــر إلى الفروق الثقافيــة أو الجغرافية أو العرقيــة أو الدينية.
لقــد اســتطاعت دولــة اإلمــارات أن تتحــول إلــى معــرض مفتــوح لألعمــال والمســاهمات الثقافيــة واألدبيــة والحضاريــة المتنوعــة ،ما جعلها
مقصدًا للباحثين عن المعرفة والفن الرفيع ،في حين لم تتخل عن دورها ومســاهمتها في ارتقاء المجتمعات اإلنســانية عالميًا ،عبر
مبــادرات خ ّ
ـدي القراءة.
تحدي محو األمية ،وتحـ ّ
القــة كالقمــة العالميــة للحكومــات ،ومبادرة مليون مبرمــج ،ومبادرة ّ
يقــدم لكــم هــذا الكتــاب أبــرز مــا حققتــه دولــة اإلمارات من إنجازات في عام  ،2018مع نظرة موجزة لبعض أبرز مبــادرات العام « 2019عام
التســامح» مــن مبــادرات وفعاليــات محليــة وإقليميــة وعالميــة تحتضنهــا الدولــة ،وذلــك بالتــوازي مــع التعريــف بمســيرة البنــاء والتطوير
وأسســها المتينــة التــي أطلقهــا القــادة المؤسســون ،وكان هدفهــا األول واألخير تطوير اإلنســان واالرتقاء به.
كل هذه اإلنجازات هي نتاج التوجيهات السديدة ،والعمل الدؤوب لشعب آمن بقيادته واعتمد االعتدال والتسامح والحوار مع العالم
أجمع مبدأَ حياة .نحن على ثقة أن المستقبل سيحمل المزيد من اإلنجازات الرائدة على المستوى المحلي ،والمساهمات اإليجابية تجاه
العالم من حولنا.

د .ســلطان بــن أحمد الجابر

وزيــر دولــة /رئيــس المجلــس الوطنــي لإلعالم
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وعلــى تلــك الخطــى ،واصلــت قيادتنــا الرشــيدة مســيرتها
المباركــة ،إذ تك ّرســت بالــرؤى الســديدة لصاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» ،وبالمتابعــة الحثيثــة مــن ِقبــل صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،وصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،وإخوانهــم أصحــاب
الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات،
فــي ســبيل تمكيــن دولتنــا مــن مواصلــة مســيرة اإلنجــازات
واستشــراف المســتقبل بمختلــف نواحيــه.

لقــد وضعــت دولــة اإلمــارات فــي صلــب اهتماماتهــا العمــل علــى تهيئــة أبنائهــا ومجتمعهــا لمــا يحمله المســتقبل مــن فرص وتطــورات،
فحرصــت منــذ وقــت مبكــر مــن تاريخهــا علــى ضمــان أن تحتــل المــرأة مكانة مرموقة ومتميــزة ،وعزّزت دور الشــباب واســتثمرت قدراتهم
اإليجابيــة الكبيــرة فــي خدمــة المســيرة التنمويــة ،حتــى حققــت الريــادة عالميــً فــي قطاعــات حيويــة متنوعــة ،كاألمــن الغذائــي والطاقــة
النووية الســلمية واستكشــاف الفضاء ،وغير ذلك من محاور االســتعداد لمواكبة الثــــورة الصناعية الرابعة.
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الموقع الجغرافي
تقــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي قــارة
آســيا ،وتحديــدًا فــي الجهــة الغربيــة الجنوبيــة
منهــا ،فــي شــرق الجزيــرة العربيــة ،يحدهــا مــن
الشــمال والشــمال الغربــي الخليــج العربــي،
ومــن الجنــوب والغــرب تحدهــا المملكــة
العربيــة الســعودية ،ومــن الجنــوب الشــرقي
ســلطنة عمــان.

تتألف دولة اإلمارات العربية المتحدة من سبع إمارات ،هي:
%5.00

%86.7

أبوظبــي

%3.33

الشارقة

دبـي

وتبلــغ مســاحة دولــة اإلمــارات العربية المتحدة
قرابــة  83,600كــم مربع ،ويصل عدد ســكانها
إلــى  9مالييــن و 304آالف و 277نســمة،
بحســب تقاريــر الهيئــة االتحاديــة للتنافســية
واإلحصــاء ،وذلــك لغايــة  31ديســمبر .2017
وتتألف الدولة من ســبع إمارات ،هي :أبوظبي،
ودبي ،والشارقة ،وعجمان ،وأم القيوين ،ورأس
الخيمــة والفجيــرة.

تغطي الصحراء

%74

من مساحة الدولة

تغطي الجبال

%2.6
عدد سكان الدولة

9,304,277

9

الشمال
الخليج العربي
N
الشرق
سلطنة عمان

E

W

الجنوب
المملكة العربية السعودية
وسلطنة عمان

من مساحة الدولة

أكثر من
 200جزيرة

حدود الدولة

S

8

%1.00

أم القيوين

الغرب
المملكة العربية
السعودية

تبلغ مساحة الدولة

 83,600كم
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وتغطــي الصحــراء معظــم مســاحتها ،لكنها
مــع ذلــك تتميــز بمناظــر طبيعيــة متنوعــة مــن
الكثبــان الرمليــة الحمــراء الشــاهقة فــي ليــوا
وامتــدادًا إلــى مدينــة العيــن التــي تعــد واحــة
طبيعيــة تزينهــا أشــجار النخيــل ،وهــي ذات
منــاخ معتــدل ورطوبتهــا منخفضــة نســبيًا
بالمقارنــة مــع بقيــة مــدن الدولــة ،ومــن جبــال
شــديدة االنحــدار إلــى مســاحات مــن الســهول
الســاحلية المنبســطة .وتضــم الميــاه
اإلقليميــة لدولــة اإلمارات العربية المتحدة أكثر
مــن  200جزيــرة مختلفــة ،مــن حيــث الحجــم
والنشــأة والتكويــن واألهميــة.

%0.33

عجمـان

%2.17

رأس الخيمة

%1.50

الفجيرة
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النظام السياسي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة دولــة اتحاديــة ،ذات
دســتور ،وســيادة كاملــة .لالتحــاد عاصمتــه،
وع َلمــه ،وشــعاره ،ونشــيده الوطنــي .يخضــع
َ
نظــام الحكــم فــي الدولــة ألحــكام الدســتور
اإلماراتــي ،وتقــوم سياســة الدولــة الخارجيــة
فعالــة ومتوازنــة
علــى االعتــدال ،وبنــاء عالقــات ّ
مــع المجتمــع الدولــي.

ويتألــف النظــام السياســي فــي
الدولــة مــن عــدد من المؤسســات
مقدمتهــا
فــي
االتحاديــة،
المجلــس األعلــى لالتحــاد ،الــذي
يمثــل الســلطة العليــا فــي
البــاد ،ويتشــكل مــن أصحــاب
الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى
لالتحــاد حــكام اإلمــارات الســبع،
ويتولــى رســم السياســة العامــة
للدولــة ،والنظــر فــي كل مــا مــن
شــأنه تحقيــق أهــداف االتحــاد
والمصالــح المشــتركة لإلمــارات،
وانتخــاب رئيــس االتحــاد ونائبــه،
والمصادقــة علــى القوانيــن
االتحاديــة ،وغيرهــا مــن المهــام.

تأسســت دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة
في  2ديســمبر .1971
يخضــع نظــام الحكم فــي دولة اإلمارات ألحكام
الدســتور اإلماراتــي ،الــذي يســتعرض القواعــد
األساســية للتنظيــم السياســي والدســتوري
للدولــة ،والغايــة األساســية مــن قيــام االتحــاد،
ومقوماتــه وأهدافــه علــى الصعيديــن المحلي
والدولــي ،كمــا يبيــن الدعامــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة األساســية لالتحــاد ،وينــص علــى
الحريــات ،والحقــوق ،والواجبــات العامــة.
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رئيس االتحاد ونائبه
مجلس الوزراء
المجلس الوطني االتحادي
القضاء االتحادي
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كمــا يضمــن الدســتور لكافــة مواطنــي
دولــة اإلمــارات حقوقــً وفرصــً متســاوية،
إضافــة إلــى توفيــر األمــن والســامة،
واألمــان ،والعدالــة االجتماعيــة.

السلطات
الرئيسية
وفقًا
للدستور
اإلماراتي

المجلس األعلى لالتحاد

03

الوالد المؤسس
ُولــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،عــام  1918فــي
أبوظبــي ،وقــد سـ ّـماه والــده علــى اســم جــده
الشــيخ زايــد بــن خليفــة حاكــم أبوظبــي فــي
الفتــرة  .1909 – 1855وتلقــى دروســه األولــى
فــي «الكتاتيــب» كشــأن كل أبنــاء جيلــه فــي
ذلــك الزمــن ،وغالبــً مــا كانــت مدرســته هــي
المجالــس اليوميــة التــي كان يعقدهــا والــده
حيــن كان حاكمــً إلمــارة أبوظبــي مــن عــام
 1922وحتــى عــام .1926
وقــد تعلــم المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،مــن أبيــه
الكثيــر مــن خصــال القيــادة ،وعقــب وفــاة
والــده الشــيخ ســلطان بــن زايــد انتقــل مــع
أفــراد أســرته إلــى مدينــة العيــن ،وقــد بذلــت
والدتــه الشــيخة ســامة بنــت بطــي بــن خــادم
القبيســي جهــدًا واهتمامــً بالغيــن فــي
تربيتــه ،خاصــةً أنــه وقــت وفــاة والــده كان فــي
الثامنــة مــن عمــره ،وكان مــدركًا لمــا يــدور
حولــه مــن أحــداث ،وتمــازج فــي فكــره الكثيــر
مــن المعــارف والخصــال التــي عاشــها وتربــى
عليهــا حتــى أصبحــت واضحــة فــي شــخصه.

فــي عــام ُ 1946ع ّيــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،حاكمــً لمدينــة العيــن وســعى جاهـدًا
ّ
وحل مشكالت قطاع الزراعة والمزارعين ،فأمر بحفر اآلبار ،وشق األفالج ،واستصالح األراضي ،وقدم المساعدات
لتذليل العقبات،
العينية والمادية للمزارعين ،فاتســعت رقعة األراضي الزراعية وصاحب ذلك توســع األســواق وانتشــارها في المدينة.
وكان جــل اهتمــام المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» ،طــوال فتــرة حكمــه للعيــن ،موجهــً
إلــى العمليــة التعليميــة فأمــر ببنــاء المــدارس ،وافتتــح أول مدرســة عــام  ،1959وبعدهــا تــم افتتــاح مــدارس خاصــة بالبنــات،
كمــا قــام بتشــييد أول مستشــفى ،وتوســعت شــبكات الطــرق وأخــذت المدينــة تســير علــى وتيــرة ســريعة فــي مجــاالت
التنميــة والتطوير.
وفــي  6أغســطس مــن عــام  1966وقــع اختيــار أعيــان أبوظبــي علــى المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب
اهلل ثــراه ،لتولــي الحكــم فيهــا ،ووضــع رحمــه اهلل ،منــذ توليــه حكــم أبوظبــي نصــب عينيــه واقــع ومســتقبل مواطنيــه،
فــكان وعــده القاطــع بالســعي إلــى تغييــر ظروفهــم الحياتيــة بشــتى مجاالتهــا ،بــاذالً أقصــى طاقاتــه فــي تطويــر بــاده ســواء
على الصعيد العلمي أو العملي أو السياســي أو االقتصادي ،واستبشــر المجتمع األمل والمســتقبل الواعد في هذا القائد
الحكيــم ،وجــاء توليــه الحكــم فــي أبوظبــي مفتــاح خيــر للمنطقــة ،حيــث أولــى جوانــب التنميــة المتمثلــة في التعميــر والبناء
اهتمامــً خاصــًُ ،
فأنشــئت الدوائــر الخدميــة المختلفــة ُ
وشــقت الطــرق وبنيــت المســاكن والفنــادق ،ومــدت خطــوط الكهربــاء
واالتصــاالت وافتتحــت المدارس والمستشــفيات وأرســلت البعثــات إلى الخارج.
وكان المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثراه ،يخطط ويشــرف ويتابع أدق األمــور التي تتعلق بنهضة
اإلمــارة ،إذ كانــت أبوظبــي فــي ذلــك الوقــت تحتــاج إلــى مشــاريع كثيــرة وبالتحديد فــي المجــاالت العمرانيــة واالقتصادية ،وكان
يســتهدف نقــل اإلمــارة مــن مرحلــة التأســيس إلــى مرحلــة الرخــاء والرفاهية ،وفي ذلك الوقت اكتشــفت الثــروة البترولية في
البالد وبدأ استخراج النفط وتصديره ،حيث سخّ ر «طيب اهلل ثراه» جل هذه اإليرادات لتنمية البالد والنهوض بها.
وســار رحمــه اهلل فــي طريقيــن متوازييــن ،حيــث كثــف جهــوده لنهضــة أبوظبــي ،وفــي الوقت نفســه ســعى إلى جمــع اإلمارات
فــي كيــان وحدوي.

ب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،رئيسًا لالتحاد،
وفور إعالن الدولة في  2ديسمبر  ،1971انتُ ِخ َ
والمغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم ،رحمــه اهلل ،نائبــً للرئيــس ،وقــد حظــي هــذا اإلنجــاز بالترحيــب مــن األوســاط
المحليــة واإلقليمية والعالمية كافة.
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وعقب إعالن بريطانيا في فبراير  1968عزمها على االنسحاب الوشيك من المنطقة ،بدأ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
مشــاوراته مع الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم ،حاكم دبي ،رحمهما اهلل ،لقيام اتحاد ثنائي بين أبوظبي ودبي ،وشــكل
هــذا اإلعــان دافعــً جوهريــً ليعلنــا بعــده عــن خطوتهمــا االتحاديــة ســريعًا ،واتفقا على تأســيس اتحــاد بينهما ،وتــم االجتماع
في  18فبراير  ،1968فتطورت لديهما الفكرة إلى دعوة بقية اإلمارات لالنضمام إلى االتحاد.
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1985

1981

03

1986

الوالد المؤسس
صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان يفتتــح وأخــوه صاحــب الســمو الشــيخ
خالــد بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة،
طريــق الشــارقة  -الذيــد فــي إمــارة الشــارقة.
افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان رئيــس الدولــة المرحلــة األولــى مــن
مشــروع مينــاء زايــد الجديــد فــي أبوظبــي.
افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان رئيــس الدولــة المحطــة األرضيــة لالتصــال
باألقمــار الصناعيــة فــي منطقــة جبــل علــي بدبــي.
افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان رئيــس الدولــة المطــار الدولــي الجديــد
بــرأس الخيمــة.
قــام صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان رئيــس الدولــة بافتتــاح مصنــع
أســمنت العيــن،
افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان رئيــس الدولــة جامعــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.

ـون مجتمعــً نابضًا بالحياة ،متعدد الثقافات واألعراق ،يعيش في انســجام
واســتطاع فــي نهايــة المطــاف أن يكـ ّ
على أرض الدولة حتى يومنا هذا.
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تســلم الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان فــي 15
يونيــو  1997شــهادة الدكتــوراه الفخريــة فــي مجــال
الزراعــة التــي منحتهــا لســموه جامعــة عيــن شــمس
فــي مصــر.

1985
1971
1981

انتُ خــب الشــيخ زايــد فــي  2ديســمبر  1971كأول
رئيــس للدولــة بإجمــاع مــن قبــل حــكام اإلمــارات،
الذيــن يمثلــون أعضاء “المجلــس األعلى لالتحاد”.

1972

1986
1975
1972

1976
1985
1981
1976
1976
1985
1976

1986
1977
1988

1981

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان رئيــس الدولــة مصنــع تســييل الغــاز فــي
جزيــرة داس،

اختــارت هيئــة دوليــة مقرهــا باريــس صاحــب الســمو
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس الدولــة
كأبــرز شــخصية فــي ذلــك العــام.

1986

1985

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان رئيــس الدولــة مستشــفى فــي مدينــة
الركانــا الباكســتانية يتســع لمائــة ســرير ،أطلــق
عليــه اســم مستشــفى زايــد.
افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان رئيــس الدولــة مصفــاة أم النــار
للبتــرول ،وتفقــد ســموه وكبــار الحاضريــن
أقســام المصفــاة المختلفــة.

1981
1977

1985
1992
1981
1997
1985
1997
1981
1999

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان رئيــس الدولــة المعــرض الســنوي االول
لجمعيــة نهضــة المــرأة الظبيانيــة.

صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس
الدولــة يتلقّ ــى شــهادة البانــدا الذهبيــة التــي يمنحهــا
الصنــدوق العالمــي للحفــاظ علــى الطبيعــة وهــي المــرة
األولــى منــذ تأسيســه إلــى رئيــس دولــة فــي العالــم.
تــم تكريــم الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان فــي 28
ديســمبر  1999بمناســبة اختيار ســموه الشــخصية اإلســامية
العالمية في الدورة الثالثة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
لعــام . 1999
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انتقــل المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،إلــى جــوار ربــه يــوم  2نوفمبــر ،2004
الموافــق  19رمضــان 1425هـــ عــن عمــر ناهــز  86عامــً ،وقــد ُعــرف طــوال حياتــه رحمه اهلل ،محبًا للتســامح ومؤمنًا
بقيمــه ومبادئــه ،ومعارضــً قويــً لــكل مظاهــر التعصب والقســوة .وكان يحــرص دومًا على تعزيــز التعاون وحل
الخالفات والنزاعات عن طريق السعي المتواصل إلى إرساء قواعد الحوار الهادئ المستنير ،للتوصل إلى اتفاق
يرضــي جميــع األطــراف فــي المنطقــة والعالــم .كمــا تعامــل المغفــور لــه باحتــرام فائــق مــع الجميــع ،بغــض النظــر
عــن جنســياتهم أو جنســهم أو دينهــم أو مكانتهــم...

أســس صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان رئيــس الدولــة مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان لألعمــال الخيريــة واإلنســانية .

1985
1969
19811970

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان حاكــم أبوظبــي محطــة
إذاعــة أبوظبــي.

04

رئيس الدولة
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،ثانــي
رئيــس لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ولــد
ســموه عــام 1948م ،فــي حصــن المويجعــي
ّ
ّ
وتلقــى تعليمــه األساســي
بمدينــة العيــن،
هنــاك ،فأمضــى ســنواته المبكــرة مــن حياتــه
ـن السياســة والدبلوماســية فــي
فــي تع ّلــم فـ ّ
مجلــس والــده المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،رحمــه اهلل ،حيــث أخــذ فــي
التــردد باســتمرار علــى مجلــس والــده ليتعلــم
منــه تفاصيــل فــن الحكــم.
وعقــب اإلعــان عــن االنســحاب البريطانــي مــن
منطقــة الخليــج فــي عام 1968م ،بــدأ المغفور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب
اهلل ثــراه .فــي تنظيــم وهيكلــة الحكومــة،
اســتجابة لمتطلبــات الوضــع الجديــد ،وكان
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان ،حفظــه اهلل ،محــل ثقــة والــده ،فعينــه
عــام  1968نائبــً للحاكــم ونائبــً لرئيــس
مجلــس التخطيــط فــي اإلمــارة.

وفــي فبرايــر  1969أصبــح صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،حفظــه اهلل ،وليــً للعهــد ،كمــا ُعيــن ســموه
رئيســً لدائــرة الدفــاع ،ومنحــه المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،آنــذاك رتبــة فريق في قــوة دفاع
أبوظبــي ،واســتطاع ســموه تحويــل قــوة دفــاع أبوظبــي إلــى قــوة متعــددة المهــام مــن قــوات مشــاة ووحــدات جويــة وبحريــة
مجهــزة بأحــدث العتــاد .وكان تأســيس كليــة زايــد الثانــي العســكرية بالعيــن تحــت إشــراف ســموه الشــخصي.
وكان لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،حفظــه اهلل ،دور كبيــر فــي ســير المفاوضــات الخاصــة باالتحــاد،
وبصفتــه وليــً للعهــد تــرأس اجتماعــات نــواب الحــكام وأوليــاء عهــود اإلمــارات فــي أبوظبــي ،ومنهــا االجتمــاع الــذي ُعقــد فــي
يونيو  .1970وكانت ظروف االتحاد محط تركيز جهود ســموه ،التي انعكســت في مســيرة التنمية السياســية واالقتصادية
إلمــارة أبوظبــي ،خاصــة بعــد أن أصبحــت عاصمــة الدولــة الفتية.
وفــي األول مــن يوليــو عــام  1971تولــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد ،حفظــه اهلل ،رئاســة أول مجلــس وزراء محلــي
إلمــارة أبوظبــي ،إضافــة إلــى تق ّلــده حقيبتــي الدفــاع والماليــة فــي هــذا المجلــس .وبعــد إعــان الدولــة االتحاديــة شــغل ســموه،
إلى جانب مســؤولياته المحلية ،منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة االتحادية التي تم تشــكيلها في ديســمبر
عــام  .1973وفــي فبرايــر مــن عــام  ،1974وبعــد إلغــاء مجلــس الــوزراء المحلــي ،أصبــح ســموه أول رئيــس للمجلــس التنفيــذي
ـل محـ ّ
إلمــارة أبوظبــي الــذي حـ ّ
ـل مجلــس وزراء اإلمــارة ،فــي اختصاصاتــه جميعهــا ،وأثنــاء رئاســته للمجلــس التنفيــذي ،أشــرف
علــى مشــاريع التطويــر والتحديــث التــي شــهدتها اإلمــارة ،وقــد أولــى ســموه اهتمامــً كبيــرًا لمشــاريع تطوير وتحديــث البنية
التحتية ومرافق الخدمات المختلفة ،وعمل على بناء جهاز إداري حديث ومنظومة تشــريعية متكاملة ،باعتبار ذلك أساســً
لعمليــة التنميــة االقتصادية واالجتماعية.

وتتســم الفتــرة التــي قضاهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،حفظــه اهلل ،وليــً للعهد ،بمواكبتهــا التطور
الذي ركز في األســاس على النهوض بمهارات أبناء المجتمع ،واضعًا نصب عينيه االســتثمار في العنصر البشــري.
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وفــي الســابع مــن مايــو ُ 1976ع ّيــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،حفظــه اهلل ،نائبــً للقائــد األعلــى
للقــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي أعقــاب قــرار المجلس األعلى لالتحــاد القاضي بدمج القوات المســلحة
تحولت هيئة أبوظبي لالســتثمارات المالية إلى جهاز أبوظبي لالســتثمار في يوليو
تحت قيادة واحدة وعلم واحد ،وبعد أن ّ
ُ 1976ع ِّيــن ســموه رئيســً لــه ،وكان يتولــى حقيبــة الماليــة فــي المجلــس التنفيــذي لإلمــارة فــي ذلــك الوقــت ،ووضــع للجهــاز
أهدافًا محددة لضمان إيرادات األصول المالية والحكومية ،وعلى غرار ذلك كان بيده زمام األمور بالنسبة لصندوق أبوظبي
للتنميــة الــذي ترأســه ســموه منــذ عــام  ، 1972ليبــرز الصنــدوق منــذ ذلــك الوقــت ضمــن أســماء أهــم الصناديق الســيادية في
العالــم ،خاصــة بعدمــا ارتفــع رأس مالــه مــن  120مليــون دوالر إلــى  500مليــون دوالر فــي عــام  ،1975وتزامنــت نجاحاتــه مع بدء
نجاح مشــاريعه في أفريقيا وآسيا.

04

رئيس الدولة
ففــي عــام  ،1977طــرح المجلــس التنفيــذي تحــت رئاســته أول خطــة تنميــة ألبوظبــي مدتهــا ثــاث ســنوات ،حيــث
تــم تخصيــص مبلــغ  23.8مليــار درهــم لتنفيذهــا ،كمــا دشــن تحــت إدارتــه «لجنــة الشــيخ خليفــة» المســؤولة عــن
تخصيــص األراضــي والعقــارات الســكنية لمواطنــي أبوظبــي .ولــم يقتصــر دعــم المجلــس التنفيــذي وقتهــا علــى
أبوظبــي فقــط ،وإنمــا امتــد ليشــمل دعــم القطــاع الزراعــي فــي اإلمــارات الشــمالية.
وكان للتعليــم نصيــب كبيــر مــن اهتمــام صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،حفظــه اهلل ،إذ ظــل
متابعــً لشــؤون التعليــم بصفتــه وليــً للعهــد فــي أبوظبــي ،حيــث أمــر فــي عــام  1986م بتأســيس أول مختبــر
إبداعــي للحاســب اآللــي فــي مــدارس أبوظبــي ،إيمانــً مــن ســموه بــأن التكنولوجيــا ستســاهم بشــكل كبيــر فــي
تطويــر مهــارات طلبــة المــدارس والمعاهــد ،وفــي الوقــت نفســه تبــرع ســموه بأحدث أجهزة الحاســب اآللــي لجامعة
اإلمــارات ،وفــي عــام  1988تابــع تأســيس كليــات التقنيــة العليــا.
ولــم تكــن الفتــرة التــي تولــى فيهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،حفظــه اهلل ،هــذه المناصــب
بعيــدة عــن التحديــات ،إذ شــهدت تلــك الفتــرة عــددًا مــن األحــداث التــي حتَّمــت علــى الدولــة النظــر إلــى المســتقبل
بوعي ،ومنها قرار تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،حيث كان لسموه دور كبير في هذا التشكيل.
وســيذكر التاريخ أيضًا أن صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه اهلل ،كان أحد مهندســي إنشــاء
قــوة درع الجزيــرة التــي صــدر بيــان تأسيســها عــام  ،1983فقــد أكــد ســموه أن فكــرة إنشــاء نظــام دفاعــي موحــد
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي جــاءت بعــد دراســات طويلــة ،اســتهدفت جمــع مصــادر القــوة الحقيقيــة لــدول
الخليــج العربيــة حــول اســتراتيجية تضمــن اســتمرار الســام وحمايــة اإلنســان علــى أرضنــا.
ـم انتخــاب صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان “حفظــه اهلل” رئيســً للدولــة في  3نوفمبــر ،2004
وقــد تـ ّ
فــي أعقــاب وفــاة والــده المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،فــي  2نوفمبــر .2004
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ومنــذ ذلــك اليــوم بــدأ صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،رحلــة التطويــر
فســموه يؤمــن بــأن تطويــر
فــي مجــاالت الحيــاة كافــة ،عبــر خطــط تقــوم أوالً وأخيــرًا علــى تنميــة العنصــر البشــريُ ،
المهــارات القياديــة لألجيــال الجديــدة ،هــو الهــدف الرئيــس ألي حكومــة ناجحــة ،وهــو مــا جعــل التعليــم والثقافــة
والصحــة واألســرة علــى رأس أولوياتــه .ووضــع ســموه منــذ اللحظــة األولــى لتوليــه مهامــه الدســتورية عنوانــً لهــذه
المرحلــة ،هــو «مرحلــة التمكيــن» التــي تمــت برمجتهــا وفــق “رؤيــة اإلمــارات .”2021

05

نائب رئيس الدولة
ُو ِلــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس
الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،فــي  15يوليــو
 ،1949ونشــأ في بيت جده الشــيخ ســعيد بن
مكتــوم آل مكتــوم ،وتخــرج فــي كليــة مونــز
العســكرية البريطانيــة ،وبعــد عودتــه مــن
المملكــة المتحــدة فــي أواخــر الســتينيات
أصــدر والــده المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن
ســعيد آل مكتــوم ،رحمــه اهلل ،مرســومًا
بتعيينــه رئيســً للشــرطة واألمــن العــام فــي
دبــي ،ومرســومًا آخــر فــي عــام  1971أوكل
فيه لســموه مهمة تشــكيل «قوة دفاع دبي»
التــي اندمجــت الحقــً مــع القــوات المســلحة
لدولــة اإلمــارات ،وجرى تعيين ســموه في العام
ذاته وزيرًا للدفاع في حكومة الدولة االتحادية،
وكان أصغــر وزيــر دفــاع ســنًا فــي العالــم.

ُع ِرف عن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم ،رعاه اهلل ،منذ الصغر اهتمامه بالفروســية ،وكان شــغفه بهذه
الرياضــة مدخـ ً
ا للتميــز فــي القيــادة ،فواكــب ســموه -عــن كثــب  -تبلور مشــروع تشــكيل دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة ،منذ
النواة األولى التي تمثلت في إنشاء مجلس حكام اإلمارات المتصالحة ،واالتفاقية االتحادية التي عقدت بين حاكم أبوظبي
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،وحاكم دبي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،رحمهما اهلل ،في
 18فبرايــر  ،1968والتــي تعــد نــواة تكويــن دولــة االتحــاد.
تولــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رعــاه اهلل ،مقاليــد الحكــم فــي إمــارة دبــي ،بعــد رحيــل أخيــه الشــيخ
مكتوم بن راشد آل مكتوم ،رحمه اهلل ،بتاريخ  4يناير  ،2006ومنذ تولي سموه مهامه نائبًا لرئيس الدولة ورئيسًا لمجلس
الوزراء وحاكمًا إلمارة دبي ،تســارعت وتيرة اإلنجازات وتعددت أوجه المبادرات المحلية واإلقليمية ،حيث واصل مســيرة تحول
دبي إلى مركز تجاري وسياحي ذي مكانة دولية ،والتي كان بدأها عندما أطلق مهرجان دبي للتسوق عام  ،1995وما رافق
ذلــك مــن زيــادة كبيــرة فــي عــدد الســياح الوافديــن إلــى البــاد ،ومــن ثــم طــور بنيــة تحتية قــادرة على االســتجابة للنمــو الكبير
في مختلف المجاالت.
وتشــهد إمــارة دبــي تطــورًا كبيــرًا فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي ،وال ســيما بعــد أن أنشــأ صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،مدينــة دبــي لإلنترنــت ،وأتبعهــا بواحــة
دبــي للســيليكون ومدينــة دبــي لإلعــام ،والعديــد مــن المشــروعات التــي ســاهمت بشــكل رئيــس فــي تنويــع مصــادر دخــل
اإلمــارة .وتم ّثلــت الخطــوة الكبــرى فــي عمليــة التحــول إلــى االقتصــاد الرقمــي فــي إطــاق مشــروع الحكومــة الذكيــة ،الــذي كان
إطالق مشــروع حكومة دبي اإللكترونية في عام  1999بدايته األولى ،واســتهدف توفير خدمات حكوم ّية من شــأنها تلبية
متطلبــات المواطنيــن والمقيميــن ،ثــم تطــور األمــر لتصبــح جميــع الخدمــات الحكوميــة متوفــرة علــى الهواتــف الذكيــة علــى
مــدار الســاعة ،عقــب إطــاق ســموه مبــادرة الحكومــة الذكيــة عــام .2013
وعلــى الجانــب اإلنســاني ،اهتــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء
حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،بتقديــم المســاعدة للفقــراء والمرضــى وإغاثــة المنكوبيــن ،فأطلــق مؤسســة محمــد بن راشــد لألعمال
الخيريــة التــي قدمــت العديــد مــن المبــادرات لتحقيــق المبــادئ اإلنســانية الســامية عبــر تقديــم المســاعدات إلــى المحتاجيــن
على أرض الدولة وخارجها ،واإلســهام في عمليات اإلنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة بســبب الكوارث والحروب،
ومســاعدة الفقراء فيها بشــتى أشــكال المســاعدات الممكنة ،وبناء ُدور العبادة ،والمدارس ،والمستشــفيات ،والمســاكن،
وحفــر اآلبــار وغيرهــا مــن المرافــق على المســتوى المحلــي والدولي.
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ومنــذ تولــي ســموه رئاســة مجلــس الــوزراء شــهد المجلــس إنجــازات متفــردة علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي ،حيــث
كشــف عــن مالمــح اســتراتيجية حكومــة دولــة اإلمــارات ،التــي وضعــت ضمــن أهدافهــا تحقيــق تنميــة مســتدامة فــي جميــع
مناطــق الدولــة ،واســتثمار المــوارد االتحاديــة بشــكل أكثــر فعاليــة عبــر مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات المبتكــرة .ومــن أهم
تلــك المبــادرات الخلــوات الوزاريــة ،وهــي جلســات اســتثنائية لمجلــس الــوزراء ،تتــم فيهــا مناقشــة قضايــا وطنيــة وأولويــات
اســتراتيجية .ومبــادرة األجنــدة الوطنيــة ،وهــي مجموعــة مــن األهــداف والمشــاريع فــي القطاعــات التعليميــة ،والصحيــة،
واالقتصاديــة ،والشــرطية ،وفــي مجــال اإلســكان والبنيــة التحتيــة ،والخدمــات الحكوميــة ،وتصــل إلــى رؤيــة اإلمــارات .2021
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نائب رئيس الدولة
كمــا أطلــق ســموه مبــادرة الحكومــة الذكيــة ،مــن أجــل توفيــر الخدمــات ألفــراد الجمهــور أينمــا كانــوا ،وعلــى
مــدار الســاعة ،وجــاء أغلــب هــذه المبــادرات مــن مبــادرة مجلــس محمد بن راشــد للسياســات لتعزيــز التواصل مع
المجتمــع بكافــة فئاتــه وشــرائحه ،وليكــون مجلــس ســموه منصــة إلثــراء النقــاش حــول العديــد مــن الموضوعــات
الثقافيــة واالجتماعيــة والفكريــة ،ومنصــة إلطــاق المبــادرات المجتمعيــة المبدعــة.
وفــي عــام  ،2018احتفلــت دولــة اإلمــارات بالذكــرى الخمســين النطالقــة مســيرة العمــل الحكومــي لصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،الــذي كـ ّرس
حياته وفكره وتطلعاته لخدمة أبناء وطنه ،وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،أول مــن ع ّبــر عــن شــكره وتقديره واعتزازه بهذه المســيرة ومــا قدمته ألبناء
اإلمــارات مــن إنجــازات حضاريــة وإنســانية ،وتبعــه فــي ذلــك أبنــاء الوطــن الذين ع ّبروا بواســطة مختلف الوســائل عن
قدمــه ســموه فــي ســبيل رفعــة الوطــن ،وفخرهــم بانتمائهــم لهــذا الوطــن المعطــاء.
شــكرهم وامتنانهــم لمــا ّ
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ولي عهد أبوظبي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،هــو ابــن المغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «األب المؤســس»
وأول رئيس لدولة اإلماراتٌ ،
وأخ لصاحب السمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيس دولة
اإلمــارات «حفظــه اهلل».
ولــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان فــي مدينــة العيــن يــوم  11مــارس
عــام  ،1961وهــو االبــن الثالــث للمغفــور لــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب
اهلل ثــراه .وقــد نشــأ ســموه تحــت رعايــة والــده
ووالدتــه ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك،
رئيســة االتحاد النســائي العام ،الرئيس األعلى
لمؤسســة التنميــة األســرية ،رئيســة المجلــس
األعلــى لألمومــة والطفولــة« ،أم اإلمــارات».
وعنــد بلوغــه الثامنــة عشــرة مــن عمــره ،أتــم
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان ســنواته الدراســية بيــن مدينتي العين
وأبوظبــي ،حيــث تــدرج فــي المراحــل الدراســية
بمــدارس الدولــة والمملكــة المتحــدة.

ويمتلــك ســموه خلفيــة عســكرية ،إذ تخــرج عــام  1979فــي أكاديميــة ساندهيرســت العســكرية الملكيــة فــي المملكــة
المتحــدة ،حيــث تلقــى تدريبــه هنــاك علــى ســاح المدرعــات والطيــران العمــودي والطيــران التكتيكــي والقــوات المظليــة،
ومــن ثــم انضــم إلــى دورة الضبــاط التدريبيــة فــي إمــارة الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وقد شــغل ســموه مناصب
عــدة فــي القــوات المســلحة اإلماراتيــة ،مــن ضابــط فــي الحــرس األميــري -قــوات النخبــة في دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة -إلى
طيــار فــي القــوات الجويــة ،ثــم تــدرج فــي عــدة مناصــب عليــا حتــى وصــل إلــى منصبــه الحالــي نائبــً للقائــد األعلــى للقــوات
المســلحة اإلماراتية.
وســاهم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد فــي تطويــر القــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــن حيــث
التخطيط االســتراتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة ،مســتلهمًا من توجيهات المغفور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،وصاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد
األعلــى للقــوات المســلحة “حفظــه اهلل” .وقــد ســاهمت توجيهاتــه المباشــرة والقياديــة ،فــي جعــل القوات المســلحة اإلماراتية
مؤسســة رائــدة تحظــى بتقديــر عــدد كبيــر مــن المؤسســات العســكرية الدوليــة.
ويشــغل ســموه أيضــً عــددًا مــن المناصــب السياســية ،والتشــريعية واالقتصاديــة للدولــة .ويعرف عن صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد بذلــه الكثيــر مــن الجهــود لتعزيــز المعاييــر التعليميــة فــي إمــارة أبوظبــي للوصــول بهــا إلــى أفضــل وأرقــى
المســتويات والمعاييــر الدوليــة .ومنــذ تولــي ســموه رئاســة مجلــس أبوظبــي للتعليــم (دائــرة التعليــم والمعرفــة حاليــً)،
عمل بال كلل إلقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالميًا ،والتي ُأعلن عن قيام عدد منها
فــي أبوظبــي وانضمــام بعضهــا إلــى مشــاريع اســتراتيجية مشــتركة مــع المؤسســات األكاديميــة الموجــودة فــي أبوظبــي،
بتوجيهــات ســديدة مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل .كمــا يشــغل ســموه
أيضًا عضوية المجلس األعلى للبترول وجهاز أبوظبي لالستثمار اللذين يرئسهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل.

وعلــى غــرار كثيــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات ،يهتــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان بعــدد مــن األلعــاب
الرياضيــة ،ويحــرص علــى االلتقــاء بالرياضييــن اإلماراتييــن مــن الجنســين لالســتماع إلــى آرائهم أو تكريمًا لهم ،وال ســيما حين
يتعلــق األمــر بحصولهــم علــى مراكــز متقدمــة فــي المحافــل الدوليــة ،تقديــرًا إلنجازاتهــم ونجاحاتهــم.
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علــى صعيــد االهتمامــات الشــخصيةُ ،يعــرف عــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان شــغفه بالصيــد والصيــد
بالصقــور (القنــص) ،الــذي ورثــه عــن والــده المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه .ويهتــم ســموه
بالشــعر اهتمامًا كبيرًا ،وبشــكل خاص الشــعر النبطي ،حيث يحرص دائمًا على توفير الدعم للمســابقات الشــعرية وغيرها
مــن المناســبات والفعاليــات الثقافيــة ،وذلــك برعايتــه لهــا وحضــوره الشــخصي لعــدد كبيــر منهــا ،وإضافــة إلــى ذلــك ،يحــرص
سموه على تأكيد التزامه باألنشطة الثقافية والمبادرات المبتكرة للمجتمع المحلي في المجالين الفني واألدبي ،بحضوره
ومتابعتــه للعديــد من الفعاليات على مســتوى الدولة.

06

ولي عهد أبوظبي
وتميــزت مســيرة العمــل والعطــاء لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان بحصــد العديــد مــن
الشــهادات واألوســمة والميداليــات مــن دولــة اإلمــارات ودول أخــرى عديــدة ،مثــل :عمــان ،والبحريــن ،والكويــت،
واألردن ،والمغــرب ،وماليزيــا ،وباكســتان ،والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وفرنســا ،وألمانيــا ،وإيطاليــا ،وإســبانيا،
والصيــن ،وكوريــا الجنوبيــة ،ومونتينيجــرو (الجبــل األســود) ،وكوســوفو ،إضافــة إلــى منظمــة األمــم المتحــدة
وغيرهــا مــن الــدول والمنظمــات.
وتيمنــً بنهــج والــده المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،وانطالقــً مــن إيمانــه بأهميــة
ّ
الحــوار ومعرفــة وجهــة نظــر اآلخــر ،وترســيخًا للمفاهيــم الراقيــة فــي تبــادل اآلراء واألفــكار ،وللتوصــل إلــى فهــم
أعمــق وإيجــاد أفضــل الحلــول للقضايــا التــي تمــس مســتقبل المجتمعــات وحيــاة اإلنســان ،أســس ســموه «مجلــس
محمــد بــن زايــد» ودأب كل عــام علــى اســتضافة نخبــة مــن العلمــاء ورجــال الديــن ،والمفكريــن ،والمثقفيــن،
والخبــراء ،والمبدعيــن مــن مختلــف بلــدان العالــم ،لطــرح آرائهــم وتجاربهــم العلميــة النظريــة والتطبيقيــة
حــول مختلــف المواضيــع العامــة ،والقضايــا الحيويــة ذات الصلــة بتطــورات العصــر ومتطلباتــه واستشــراف آفــاق
ـى فكريــً لمختلــف وجهــات النظــر ،وتبنــي الحــوار وتبــادل الــرأي
المســتقبل فــي رحــاب مجلــس عامــر أضحــى ملتقـ ً
لغــة للحضــارة وســمو الهــدف.

27
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07

المجلــس األعلى لالتحاد
المجلــس األعلــى لالتحــاد هــو
أرفــع ســلطة دســتورية فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وهــــو أعلــى هيئــة تشــريعية
وتنفيذيــة ،وهـــــو الــــذي يرســــــم
الســــــياســـــــات العــــامـــة ويقــ ّر
التشـــــــريعات االتحــــــــادية.
يتشــكل المجلــس األعلــى مــن
حــكام اإلمــارات الســبع المكونــة
لالتحــاد أو ممــن يقــوم مقامهــم
فــي إماراتهــم فــي حالــة غيابهــم
أو تعــذر وجودهــم ،ولــكل منهــم
صــوت واحــد فــي قــرارات المجلــس.

صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

صاحب السمو الشيــخ الدكتور
سلطـان بن محمد القاسمي

صاحب السمو الشيــخ
حميد بن راشد النعيمي

نائب رئيس المجلس األعلى
لالتحاد ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء ،حاكم إمارة دبي.

عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم إمارة الشارقة.

عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم إمارة عجمان.

29

رئيس المجلس األعلى لالتحاد ،رئيس الدولة،
حاكم إمارة أبوظبي.

28

صاحب السمو الشيــخ
سعود بن راشد المعال

صاحب السمو الشيــخ
سـعـود بن صقر القاسمي

صاحب السمو الشيــخ
حمد بن محمد الشرقي

عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم إمارة أم القيوين.

عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم إمارة رأس الخيمة.

عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم إمارة الفجيرة.
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صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

07

المجلس األعلى اإلتحادي
اختصــاصــات
المجلـــــــــس
األعلى لالتحاد

02

التصديــق علــى القوانيــن االتحاديــة المختلفــة قبــل إصدارهــا ،بمــا فــي
ذلــك قوانيــن الميزانيــة العامــة الســنوية لالتحــاد والحســاب الختامــي.

03

التصديــق علــى المراســيم المتعلقــة بأمــور خاضعــة بمقتضــى أحــكام
الدســتور ،لتصديــق أو موافقــة المجلــس األعلــى لالتحــاد.

04

التصديــق علــى المعاهــدات واالتفاقيــات ،علــى أن يكــون التصديــق
عبــر مرســوم.

05

الموافقــة علــى تعييــن رئيــس مجلــس وزراء االتحــاد وقبــول اســتقالته
وإعفــاؤه مــن منصبــه بنــاء علــى اقتــراح رئيــس االتحــاد.

06

الموافقــة علــى تعييــن رئيــس وقضــاة المحكمــة االتحاديــة العليــا
وقبــول اســتقاالتهم ،وفصلهــم فــي األحــوال التــي ينــص عليهــا
الدســتور ،ويتــم كل ذلــك بمراســيم.

07

الرقابة العليا على شؤون االتحاد بوجه عام.

08

أيــة اختصاصــات أخــــــرى منصـــــوص عليهـــــا فــي الدســـــتور أو فـــــي
القوانيــن االتحاديــة.
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01

رســم السياســة العامــة فــي جميــع المســائل الموكلــة لالتحــاد
بمقتضــى الدســتور ،إضافــة إلــى النظــر فــي كل مــا مــن شــأنه تحقيــق
أهــداف االتحــاد والمصالــح المشــتركة لإلمــارات األعضــاء.

08

مجلس الوزراء وحكومة المستقبل
يعــد مجلــس الــوزراء الهيئــة التنفيذيــة
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ويتولــى
تصريــف جميــع الشــؤون الداخليــة والخارجيــة
التــي يختــص بهــا االتحــاد بموجــب الدســتور
والقوانيــن االتحاديــة ،وذلــك تحت الرقابة العليا
لرئيــس االتحــاد والمجلــس األعلــى لالتحــاد،
ويتكــون مجلــس الــوزراء مــن رئيــس المجلــس
ونائبيــه والــوزراء ،ويقــوم بأمانــة الســر فيــه
األميــن العــام لمجلــس الــوزراء.
وفــي  19أكتوبــر  2017اعتمــد صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة ،حفظــه اهلل ،التشــكيل الــوزاري الجديــد
للحكومــة االتحاديــة الـ  ،13والذي تضمن تعدي ً
ال
وزاريــً عــزز مــن وجــود الشــباب فــي الحكومــة،
ترســيخًا لمكانــة الدولــة العالميــة ،بوصــف
الشباب الفئة األكثر استعدادًا لمواكبة الوتيرة
المتســارعة للتطــورات التــي يشــهدها العالــم.

التشكيل الوزاري

الفريق سمو الشيخ

ســيف بــن زايــد آل نهيــــان

نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية

سمو الشيخ

منصور بــن زايــد آل نهيــــان
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة

صاحب السمو الشيخ

محمــــد بــن راشـــد آل مكتــــــوم
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

33

عضو مجلس الوزراء
وزير المالية

عضو مجلس الوزراء
وزير الخارجية والتعاون الدولي

عضو مجلس الوزراء
وزير التسامح
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سمو الشيخ
حمدان بن راشد آل مكتوم

سمو الشيخ
عبد اهلل بن زايد آل نهيان

معالي الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان

معالي محمد بن عبداهلل القرقاوي

معالي سلطان بن سعيد المنصوري

معالي عبدالرحمن بن محمد العويس

معالي سلطان بن سعيد البادي

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي

معالي ناصر بن ثاني جمعة الهاملي

عضو مجلس الوزراء
وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل

عضو مجلس الوزراء
وزير االقتصاد

عضو مجلس الوزراء
وزير الصحة ووقاية المجتمع ،ووزير الدولة
لشؤون المجلس الوطني االتحادي

عضو مجلس الوزراء
وزير العدل

عضو مجلس الوزراء
وزير التغير المناخي والبيئة

عضو مجلس الوزراء
وزير الموارد البشرية والتوطين

معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش

معالي عبيد بن حميد الطاير

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي

معالي محمد بن أحمد البواردي

معالي حصة بنت عيسى بوحميد

معالي نورة بنت محمد الكعبي

عضو مجلس الوزراء
وزير الدولة للشؤون الخارجية

عضو مجلس الوزراء
وزير الدولة للشؤون المالية

عضو مجلس الوزراء
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي

عضو مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون الدفاع

عضو مجلس الوزراء
وزيرة تنمية المجتمع

عضو مجلس الوزراء
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة

معالي سهيل بن محمد فرج فارس
المزروعي

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي

معالي الدكتور
عبداهلل بن محمد بلحيف النعيمي

معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري

معالي الدكتور
أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفالسي

معالي الدكتور
سلطان بن أحمد سلطان الجابر

35

34

عضو مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون التعليم العالي
والمهارات المتقدمة

عضو مجلس الوزراء
وزير دولة
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عضو مجلس الوزراء
وزير الطاقة والصناعة

عضو مجلس الوزراء
وزير التربية والتعليم

عضو مجلس الوزراء
وزير تطوير البنية التحتية

عضو مجلس الوزراء
وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام

معالي الدكتورة
ميثاء بنت سالم الشامسي
وزيرة دولة

معالي زكي أنور نسيبة
وزير دولة

معالي عهود بنت خلفان الرومي

معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي

وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة

وزيرة الدولة لشؤون الشباب

معالي مريم بنت محمد سعيد
حارب المهيري

معالي سارة بنت يوسف األميري

وزيرة دولة

وزيرة دولة

37

وزير دولة للذكاء االصطناعي

وزير دولة

36
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معالي عمر بن سلطان العلماء

معالي أحمد علي الصايغ

09

المجلس الوطني االتحادي
تأســس المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي عــام
 ،1972حيــث واكــب مســيرة البنــاء والتقــدم
والتطــور التــي شــهدتها دولــة اإلمــارات منــذ
ذلــك التاريــخ ،وســاهم فــي تأســيس عالقــة
متميــزة بيــن الســلطات االتحاديــة والمحليــة،
وفــي مراجعــة وإقــرار مشــاريع القوانيــن
والقــرارات التــي تحيلهــا إليــه الحكومــة.
يضطلــع المجلــس الوطنـــــي االتحــادي
بمســـــؤولية وطنيــــــة كبـــــرى ودور مهـــــم
دولـــــة القــــانـــــون
بالمشــــاركة فـــــي بنـــــاء
ِ
والمؤسسات ،وتعزيز نهج الشورى ومشاركة
المواطنيــن فــي صنــع القــرار وتمكينهــم مــن
المســاهمة فــي مســيرة التنميــة الشــاملة.

وقــد حقــق المجلــس العديــد مــن اإلنجــازات علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجي ،عن طريق ممارســة اختصاصاته الدســتورية
الراميــة إلــى تحديــث وتطويــر البيئــة التشــريعية ومناقشــة القضايــا التــي لهــا عالقــة مباشــرة بشــؤون الوطــن والمواطنيــن،
والتكامــل مــع سياســة الدولــة وتوجهاتهــا والقضايــا التــي تتبناهــا ،مجســدًا بذلــك الــدور المنوط بــه باعتباره منبرًا للشــورى.
وتواصــل القيــادة الحكيمــة بخطــى حثيثــة تعزيــز وتفعيــل المشــاركة السياســية للمواطنيــن فــي بنــاء الوطــن عبــر مســار
متــد ّرجَ ،تمثــل فــي التطــورات الجوهريــة التــي شــهدتها الحيــاة البرلمانيــة فــي وطننــا العزيــز ،وفــق البرنامــج السياســي
الــذي طرحــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل” عــام  ،2005وبمــا يتناســب
وطبيعــة وظــروف مجتمعنــا وخصوصيتــه .واعتمــد فيــه ســموه نهجــً يســتند علــى اســتراتيجيات محــددة الغايــات واألهــداف
والمقاصــد ،وخطــط مؤسســية مبرمجــة ،وعطــاء ســخي فــي العمــل الوطني إلعالء صــروح اإلنجازات الهائلــة التي تحققت في
مرحلــة التأســيس ،فقــد شــهدت مســيرة الحيــاة البرلمانيــة فــي عهــد ســموه إلــى اآلن محطــات مهمــة ســاهمت فــي تمكيــن
المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية ،تنفيذًا لبرنامج التمكين الذي كان من أبرز عناصره تعزيز المشاركة وتطوير
دور المجلــس الوطنــي االتحــادي بإجــراء التعديــل الدســتوري رقــم « »1لســنة  ،2009ومشــاركة المرأة عضــوًا وناخبة ،وتنظيم
انتخابــات عضويــة المجلــس التــي جــرت في األعــوام  2006و 2011و.2015
وجــاء انطــاق الفصــل التشــريعي الســادس عشــر للمجلــس الوطنــي االتحــادي بعــد إجــراء التجربــة االنتخابيــة الثالثــة  -ضمــن
تمــت بتاريــخ  3أكتوبــر  ،2015وشــهد هــذا الفصــل زيــادة أعــداد الهيئــات االنتخابيــة التــي ارتفعــت
برنامــج التمكيــن  -التــي ّ
لتجســد هــذه
ـب،
ـ
ناخ
ـف
ـ
أل
224
ـى
ـ
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ـة
ـ
انتخابي
ـة
ـ
تجرب
أول
ـي
ـ
ف
2006
ـام
ـ
ع
ـب
ـ
ناخ
آالف
ـبعة
ـ
س
ـن
ـ
م
ـة
ـ
مقارنــة بــأول تجربــة انتخابي
ّ
الزيــادة فــي أعــداد الهيئــات االنتخابيــة حــرص القيــادة الرشــيدة علــى تمكيــن المواطنيــن مــن المشــاركة الفاعلــة في مســيرة
التنميــة السياســية ،وتعزيــز دور المجلــس فــي مختلــف مجــاالت العمــل الوطنــي بدولــة اإلمــارات.
وشــكل انتخــاب معالــي الدكتــورة أمــل القبيســي رئيســة للمجلــس فــي  18نوفمبــر  ،2015لتكــون أول امــرأة تتــرأس
مؤسســة برلمانيــة علــى المســتوى العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط ،تجســيدًا لما حققته المــرأة في دولة اإلمــارات من نجاح
فــي المشــاركة فــي عمليــة التنميــة الشــاملة واإلســهام الفاعــل فــي صناعــة القــرار ،حرصــً مــن القيــادة الحكيمــة علــى تمكين
المــرأة وتســخير كافــة اإلمكانــات لتعزيــز مشــاركتها فــي مختلــف مناحــي الحيــاة.
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وفــي خطــوة تاريخيــة ترســخ توجهــات الدولــة المســتقبلية ،وتحقــق التمكيــن الكامــل للمــرأة اإلماراتيــة ،وتؤكــد
دورهــا الريــادي والمؤثــر فــي كافــة القطاعــات الحيويــة فــي الدولــة ،أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان ،رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل” ،فــي عــام  2018عــن رفــع نســبة تمثيــل المــرأة اإلماراتيــة فــي المجلــس الوطنــي
ـداء مــن الــدورة المقبلــة .2019
االتحــادي لتصــل إلــى  50%ابتـ ً
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10

عام التسامح
عام  ..2019عام التسامح
تقــدم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــً رائعــً
لقيــم التســامح والوئــام واالحتــرام وقبــول اآلخــر ،إذ
يمثــل التســامح إحــدى القيــم الراســخة فــي المجتمــع
اإلماراتــي األصيــل ،نتيجــة لوســطية الديــن اإلســامي
الحنيــف ،والعــادات والتقاليــد العربيــة النبيلــة ،وحكمــة
وإرث المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
«طيــب اهلل ثــراه».

تحتضــن دولــة اإلمــارات أكثــر مــن  200جنســية مــن
مختلــف مناطــق العالــم ،وينعــم فيهــا الجميــع بالحيــاة
الكريمــة واالحتــرام ،إذ ضمنــت قوانيــن دولــة اإلمــارات
وتشــريعاتها العــدل واالحتــرام والمســاواة ،وج ّرمــت
الكراهيــة والعصبيــة ،وأســباب الفرقــة واالختــاف.

تــم اســتحداث منصــب وزيــر دولــة للتســامح ألول مــرة فــي
دولــة اإلمــارات فــي شــهر فبرايــر  ،2016حيــن أعلــن صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي «رعــاه اهلل» ،عن
التشــكيل الوزاري الثاني عشــر والتغييرات الجوهرية في
الحكومة االتحادية.
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وحــدد إعــان مبــادرة عــام التســامح ،مجموعــة مــن المحــاور األساســية التــي مــن شــأنها تنظيم المبــادرات وتوحيــد التوجهات
القائمــة عليه ،وتشــمل:

01

02

03

04

05

تعميق قيم
التسامح واالنفتاح
على الثقافات
والشعوب في
المجتمع ،عن طريق
التركيز على هذه
القيم لدى األجيال
الجديدة.

ترسيخ مكانة دولة
اإلمارات عاصمةً
عالميةً للتسامح،
عبر مجموعة
من المبادرات
والمشاريع الكبرى،
كالمساهمات
البحثية ،والدراسات
االجتماعية
المتخصصة في
حوار الحضارات.

التسامح الثقافي،
عبر مجموعة
من المبادرات
المجتمعية
والثقافية المختلفة.

تعزيز خطاب
التسامح ،وتقبل
اآلخر عبر مبادرات
إعالمية هادفة.

طرح تشريعات
وسياسات
تهدف إلى تعزيز
قيم التسامح
الثقافي ،والديني،
واالجتماعي.
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وزير التسامح

والتزمــت دولــة اإلمــارات بالتوقيــع علــى مختلــف
االتفاقيــات والمعاهــدات الدولية المرتبطــة بنبذ العنف
والتطــرف والتمييــز ،وأصبحــت ملتقى لحضارات الشــرق
والغــرب ،يتعــزز فيهــا الســام والتقــارب بيــن الشــعوب
كافــة .وفــي الســياق الدينــي للتســامح ،تحتضــن الدولة
عــدة كنائــس ومعابــد تتيــح لألفراد ممارســة شــعائرهم
الدينيــة ،وتوفــر لمرتاديهــا إمكانيــة التعبــد فــي جــو
يســوده األمــن واالحتــرام المتبــادل.

فــي  15ديســمبر  ،2018أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» عــام 2019
عامــً للتســامح فــي دولــة اإلمــارات .وهــدف هــذا اإلعــان إلــى إبــراز دور ومكانــة دولــة اإلمــارات باعتبارهــا عاصمــة عالمية للتســامح،
وتأكيــد قيمــة التســامح لكونــه يمثــل امتــدادًا لنهــج المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل ثراه» مؤســس
الدولــة ،وعمـ ً
ا مؤسســيًا مســتدامًا يهــدف إلــى تعميــق قيــم الحــوار وتقبل اآلخر واالنفتــاح على الثقافــات المختلفة.

11

اإلمارات في مؤشرات التنافسية العالمية
تصنيف دولة اإلمارات حسب المحاور الرئيسية والفرعية لعام 2018
تواصــل دولــة اإلمارات تعزيز مكانتهــا وتصنيفها ضمن
تقاريــر التنافســية العالميــة ،ســاعية بذلــك إلــى تحقيــق
تطلعاتهــا واســتمرار ارتقائهــا فــي ســ ّلم التنافســية
العالميــة ،وتحقيــق رؤيــة اإلمــارات  2021بــأن تصبــح
الدولــة واحــدة مــن أفضــل دول العالــم بحلــول اليوبيــل
الذهبــي لتأســيس االتحــاد.
يعــد تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة،
أحــد أهــم التقاريــر العالميــة فــي هــذا المجــال ،وتعتبــره
العديــد مــن المؤسســات األكاديميــة مقياســً مهمــً
لتحديــد أفضــل الممارســات الدوليــة ،حيــث يق ّيــم إدارة
الــدول لمواردهــا لتحقيــق االزدهــار والرفاهية لشــعوبها.
وتنــدرج ضمــن المحــاور الرئيســة للتقريــر محــاور فرعيــة
ومؤشــرات تنافســية متعــددة تغطــي مختلــف الجوانب
والعوامــل التــي تؤثــر فيهــا .وتســتند منهجيــة التقريــر
علــى محوريــن أساســيين همــا:

 1اإلنتاجيــة الفردية كنســبة من معــدل الناتج القومي
 1قلــة النزاعات العمالية
 1نســبة القوى العاملة من إجمالي الســكان
 1مصداقيــة المديرين
 1توافــر الخبرات العالمية

احتلت دولة اإلمارات

المركز السابع

عالميًا
حسب التصنيف العام

مؤشــر نســبة التوظيف من إجمالي الســكان 1
مؤشــر التنوع االقتصادي 3

تقدمــت دولــة اإلمــارات فــي تقريــر عــام  2018ثــاث مراتــب،
حيــث تــم تصنيفهــا فــي المرتبــة الســابعة مــن أصــل 63
دولة ،وتعد هذه المرتبة األعلى التي حققتها الدولة في
تقاريــر التنافســية العالميــة ،حيــث جــاءت الدولــة وللعــام
الثانــي علــى التوالــي فــي المرتبــة األولــى علــى مســتوى
دول الخليــج العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط وإفريقيــا.

%33.3

آراء رجال
األعمــــال

الشــراكات بين القطاعيــن الحكومي والخاص 1
جودة األمن الســيبراني في المؤسســات 2
الكفــاءة في إدارة المدن 3
جــودة خدمات الصيانــة للبنى التحتية 3
البنيــة التحتية للطاقة 4

 1كفــاءة تطبيــق القرارات الحكومية
 1كفــاءة قوانين اإلقامة

43

 2مرونة السياســات الحكومية

قلة البطالة بين الشــباب 6
جــودة النقل الجوي 1

تطويــر وتطبيــق التقنيات الحديثة 4
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4

الكفاءة
الحكومية

ضعــف تأثيــر البطالة على االقتصاد 3
نمو الصادرات 5

%66.7

تخدم  346مؤشــرًا

األداء
االقتصادي

كفاءة قطاع
األعمال

 2ضعف تأثيــر البيروقراطية

المحــاور الفرعيــة لمحور األداء االقتصادي

4

5

10

التجارة الدولية

التوظيف

االستثمار الدولي

 3ســهولة ممارسة األعمال
 4عــدم إعاقــة قوانين العمــل لبيئة األعمال
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تصنيــف دولــة اإلمارات في عام 2018

بيــــــانــــــات
إحصائية

23

 1انفتــاح مجتمع األعمــال نحو العولمة

11

اإلمارات في مؤشرات التنافسية العالمية
أداء دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 2018
تقـــريــــر األداء اللــوجســـــتي الصــــادر
عـــن البنك الدولي

البنيــة التحتية

الجمـارك

التقريــر يقيــس األداء علــى طــول سلســلة
التوريــد اللوجســتي داخــل بلــد معيــن مــن
منظوريــن :منظــور دولــي ومنظــور محلــي.

13
الجودة والكفاءة اللوجســتية

15

الشحنات الدولية

10

توقيت الشحنة

5

13
تعقب واقتفاء أثر الشــحنات

تقريــر األداء اللوجســتي يصــدر ســنويًا عــن
البنــك الدولــي ،ويســاعد التقريــر الــدول علــى
تحديــد التحديــات والفــرص لديهــا فــي مجــال
اللوجســتيات التجاريــة ويســتعرض ســبل
تطويرهــا .يقيــس التقريــر تنافســية  160دولة
ويســتند إلــى مســح عالمــي يشــمل الشــركات
العاملــة فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية مــن
وكالء الشــحن العالمييــن وشــركات النقــل
الســريع ،بحيــث يتــم تقييــم األداء اللوجســتي
للبلــدان التــي يتعاملــون معهــا.

تقدمــت دولــة اإلمــارات مرتبتيــن عــن تصنيــف التقريــر الســابق
لتصبــح فــي المرتبــة  11عالميــً ،متفوقــة بذلــك علــى دول
صاحبــة اقتصــادات رائــدة عالميــً ،وفــي المرتبــة األولــى عربيــً.
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النمو االقتصادي
هيكل الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ( باألسعار الجارية لعام ) 2017
تتميــز دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بامتالكهــا
بيئــة اســتثمارية واقتصاديــة وسياســية مســتقرة
وقــادرة علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي ،إذ تتبنــى
الدولــة اســتراتيجيات اقتصاديــة ُمحفــزة علــى التنويــع
االقتصــادي ،ســاهمت فــي تعزيــز مرونــة االقتصــاد
اإلماراتــي وقدرتــه علــى مواصلــة النمــو ،حيــث حافــظ
علــى مكانتــه المرموقــة بوصفــه ثانــي أكبــر اقتصــاد
عربــي ،وال تــزال الدولــة إحــدى أهــم الوجهــات اإلقليميــة
للتجــارة واالســتثمار وأنشــطة األعمــال االقتصاديــة.

النفط
الخام
والغاز
الطبيعي

تجارة
الجملة
والتجزئة
وإصالح
المركبات

األنشطة
المالية
وأنشطة
التأمين

أنشطة
العقارات

%8
.3

%3.2

.7
%11

.6

نسبة النمو
0.8%

مليار درهم

2017

نمو الناتج المحلــي اإلجمـالـــي
(باألسعار الثابتة لعام )2017

1,411.1
مليار درهم

2016
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2.6

%
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%3.9

الدرهــم اإلماراتــي هــو العملــة الرســمية فــي دولــة اإلمارات،
يرتبــط الدرهــم اإلماراتــي رســميًا بالــدوالر األمريكــي منــذ
فبرايــر .2002

1,422.2

.9
%2
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%29.5

العملــة المحلية

القطاعات
األخرى

%5.4 %5.7 %5.8

%8

8.4

%

النقل
والتخزين

الكهرباء
والغاز
والماء

األنشطة
المعلومات
المهنية
و
والعلمية
االتصاالت
والتقنية

%1.9 %
2.2

وفــي إطــار اســتراتيجية التنويــع االقتصــادي وتقليــل
معــدالت االعتمــاد علــى النفــط ،باعتبــاره مــوردًا أساســيًا
لالقتصــاد ،تلتــزم الدولــة بتحفيــز قطاعــات التنميــة
وتطويــر البنــى التحتيــة واإللكترونيــة وريــادة األعمــال
واالبتــكار وســهولة ممارســة األعمــال ،وتمكيــن التجــارة
والســياحة ونمــو أنشــطة اســتيراد وتصديــر الســلع
والخدمــات وإعــادة التصديــر وزيــادة تدفقــات االســتثمار
األجنبــي الــواردة والصــادرة .كمــا تســتمر فــي تطويــر
مشــاريع البنــى التحتيــة وقطــاع المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة والصناعــة والنقــل والطاقــة المتجــددة
والســياحة والتعليــم وغيرهــا.

التشييد
والبناء

اإلدارة
العامة
للدفاع
الصناعات
التحويلية والضمان
االجتماعي
اإللزامي

اإلقامة
وأنشطة
الخدمات
الغذائية

أنشطة
الخدمات
اإلدارية
والدعم
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النمو االقتصادي
وفــي الوقــت الراهــن ،يتركــز اهتمــام الدولــة
علــى بنــاء مقومــات التنميــة المســتقبلية،
حيــث تتجــه المبــادرات والمشــاريع الرياديــة
إلــى تعزيــز االســتثمارات النوعيــة المرتبطــة
باالبتــكار والتقــدم التكنولوجــي والبحــث
والتطويــر وتطبيقــات الــذكاء الصناعــي
ومفاهيــم الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،تماشــيًا
مــع األســس التــي حددتهــا السياســة
العليــا للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار
واالســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار ومئويــة
اإلمــارات .2071
وقــد كان للتطورات التشــريعية والتنظيمية
التــي نفذتهــا الدولــة دور أساســي فــي
جعلهــا بيئــة جاذبــة لالســتثمارات األجنبيــة
بصــورة مســتمرة ،مــن دون التقليــل مــن
أهميــة بيانــات التجــارة الخارجيــة للدولــة
وسياســة االنفتــاح علــى العالــم ضمــن
مكونــات العالقــات االقتصاديــة الدوليــة ،مــا
يعــزز نجــاح هــذه السياســات وتكاملهــا مــع
متطلبــات التنميــة المســتدامة وتحقيــق
الرخــاء االقتصــادي والعيــش الكريــم لــكل
مواطنــي الدولــة ومقيميهــا.

اإلمارات ما بعد النفط
أثــارت التطــورات التــي شــهدتها أســواق النفــط العالميــة منــذ منتصــف عــام  2014العديــد مــن التســاؤالت حــول انعكاســات
التراجــع الملحــوظ فــي األســعار العالميــة للنفــط علــى األوضــاع االقتصاديــة فــي الــدول الرئيســة المصــدرة لــه ،ومنهــا بطبيعــة
الحال دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وما إذا كان اســتمرار مثل هذه المســتويات المتدنية من األســعار ســيؤدي إلى مشــكالت
فــي الماليــة العامــة ،وفــي تطبيــق خطــط التنميــة االقتصاديــة ،وإيجاد فرص التوظيف للشــباب ،إلى جانب أبعــاد أخرى متعددة
اقتصاديــة واجتماعيــة فــي الــدول المذكــورة.
وتسعى اإلمارات إلى أن تكون نموذجًا لدولة نجحت في تحويل اقتصادها من االعتماد على الموارد الطبيعية إلى الصناعات
المتقدمــة والبحــث العلمــي ،بفضــل مهــارات وعقــول أبنائهــا ،وهــذا مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان،
ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،خــال مشــاركته فــي أعمــال «خلــوة اإلمــارات مــا بعــد النفــط» فــي
نهايــة ينايــر من عام .2016
وقــد مثلــت الخلــوة الوزاريــة التــي حملــت عنــوان «اإلمــارات مــا بعــد النفــط» خارطــة طريــق لمســيرة دولــة اإلمــارات نحــو مرحلــة
مــا بعــد النفــط ،حيــث ارتكــزت الخلــوة التــي حظيــت بحضــور واهتمــام مباشــر مــن القيــادة الرشــيدة؛ إلــى ضــرورة وأهميــة
االســتثمار فــي العقــول باعتبارهــا أســاس التنميــة والمدخــل الرئيســي لتطــور عجلــة االقتصــاد وتنويعــه ومواكبتــه التنميــة
الشــاملة والمتوازنــة بيــن مختلــف القطاعــات .وفــي حيــن ال يتجــاوز إســهام النفــط فــي االقتصــاد الوطنــي نســبة  ،%30تعمــل
المؤسســات الحكوميــة فــي الوقــت الراهــن علــى اعــداد اســتراتيجية متكاملــة تمكنهــا مــن االســتغناء الكلي عــن النفط كأحد
مقومــات اقتصادهــا.
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قطاع النقل
أبرز الموانئ الموجودة في اإلمارات
النقل البحري
يمثــل الموقــع الجغرافــي المتميــز لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة علــى الجانــب الشــرقي لشــبه الجزيــرة
العربيــة أهميــة فريــدة ،ســاهمت فــي تعزيــز مكانتهــا
فــي أن تصبــح مركــزًا عالميــً للنقــل البحــري يربــط آســيا
بأفريقيــا وصــوالً إلــى أوروبــا.
وإلــى جانــب البنيــة التحتيــة الفريــدة للنقــل البحــري
للمــواد النفطيــة ،حرصــت الدولــة علــى بنــاء وتطويــر
مجموعــة مــن الموانــئ ذات المواصفــات العالميــة ،بلــغ
عددهــا  10موانــئ موزعــة علــى ضفــاف الخليــج العربــي
والمحيــط الهنــدي.

تضــم دولــة اإلمــارات مجموعــة كبيــرة مــن الموانــئ،
موزعــة جغرافيــً وفــق احتياجاتهــا وطبيعــة النشــاط
التجــاري األساســي لــكل منطقــة ،إذ تضــم كل إمــارة
مينــاء واحــدًا علــى األقــل.

يحتــل مينــاء خليفة موقعًا اســتراتيجيًا
فــي منتصــف الطريــق الرابــط بيــن
أبوظبــي ودبــي ،وقــد افتتحــه صاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»،
فــي  12ديســمبر  .2012وهــو أول
مينــاء شــبه آلــي فــي منطقــة الخليــج
العربــي .تــم التخطيــط لتشــييد هــذا
الصــرح بعنايــة لكــي تنعــدم تأثيراتــه
البيئيــة إلــى أقــل درجــة ممكنــة .ويتيــح
كاســر أمــواج مينــاء خليفــة (بطــول 8
كيلومتــرات ،وهــو األطــول بمنطقــة
الشــرق األوســط) ،لتيــارات الخليــج
العربــي التدفــق بحريــة ،مما يعمل على
حمايــة وصيانــة النظــام االيكولوجــي
البحــري المحلــي.

مينــاء جبــل علــي أكبــر مينــاء بحــري
فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وبفضــل
موقعــه االســتراتيجي فــي دبــي وعلــى
يؤمــن
مفتــرق طــرق التجــارة العالميــةّ ،
جبــل علــي نفــاذًا إلــى أســواق أكثــر مــن
مليــاري شــخص .ويلعــب المينــاء الــذي
يعتبــر مركــزًا متكامـ ً
ا متعــدد وســائط
النقــل :البحــري والبــري والجــوي ،وهــو
مدعــم بمنشــآت لوجســتية واســعة،
ّ
دورًا محوريــً فــي اقتصــاد دولــة اإلمارات.
كمــا يقــدم أكثــر مــن  80خدمــة مالحيــة
أســبوعية تربــط أكثــر مــن  140مينــاء
فــي أنحــاء العالــم .وتبلــغ الطاقــة
االســتيعابية للمينــاء  19.5مليــون
حاويــة نمطيــة ،فــي حيــن يضــم أكثــر
مــن  180خطــً مالحيــً.

يعــد مينــاء الفجيــرة واحــدًا مــن
المرافــق الحيويــة فــي اإلمــارة ،ويحتــل
موقعــً متميــزًا علــى الســاحل الشــرقي
للدولــة خــارج مضيــق هرمــز ،ويعــد أكبر
محطــة تمويــن بالوقــود فــي المنطقــة،
ويوفــر علــى الســفن  24ســاعة مــن
الوقــت الــازم للولــوج إلى داخــل الخليج
العربي لمســافة  124مي ً
ال بحريًا .افتتح
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» مينــاء
الفجيــرة عــام  ،1978عندمــا رأى ضــرورة
إنشــاء ميناء بحري في الفجيرةُ ،
وشــيد
فــي بدايتــه علــى رصيفيــن بحرييــن
بطــول  370متــرًا مربعــً .ويبلــغ إجمالــي
عــدد أرصفــة المينــاء حاليــً  19رصيفــً،
منهــا  9أرصفــة بتروليــة ،ورصيــف
لناقــات النفــط العمالقــة ،إضافــة إلــى
رصيفيــن بترولييــن تحــت اإلنشــاء،
الســتقبال ناقــات النفــط الصغيــرة.
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ميناء خليفة

ميناء جبل علي

ميناء الفجيرة

13

قطاع النقل
الناقالت الوطنية
النقل الجوي
يشــكل قطــاع الطيــران المدنــي واحــدًا مــن أبــرز
القطاعــات االقتصاديــة ضمــن الســوق اإلماراتية ،وشــهد
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة حركــة نشــيطة
ومعــدالت نمــو ربمــا تكــون غيــر مســبوقة على مســتوى
المنطقــة والعالــم ،ويســاهم قطــاع الطيــران بمــا
نســبته  %15مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
فــي الدولــة.
وتتصــدر اإلمــارات الــدول العربيــة فــي االســتثمارات
بقطــاع الطيــران ،حيــث تســتحوذ علــى نحــو  %40مــن
حجــم قطــاع الطيــران فــي العالــم العربــي .وتتوقــع
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي فــي اإلمــارات ارتفــاع
حجــم االســتثمارات فــي هــذا القطــاع الحيــوي فــي
العقديــن المقبليــن مــن  85مليــار درهــم حاليــً ،ليصــل
إلــى تريليــون درهــم.

طيران اإلمارات
دبي

1986

274

157

طيران االتحاد
أبوظبي

2003

106

91

فالي دبي
دبي

2008

61

138

طيران العربية
الشارقة

2003

53

155
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 .1مطار أبوظبي الدولي (الرمز الدولي)AUH :
 .2مطار العين الدولي (الرمز الدولي)AAN :
 .3مطار دبي الدولي (الرمز الدولي)DXB :
 .4مطار آل مكتوم الدولي (الرمز الدولي)DWC :
 .5مطار الشارقة الدولي (الرمز الدولي)SHJ :
 .6مطار رأس الخيمة الدولي (الرمز الدولي)RKT :
 .7مطار الفجيرة الدولي (الرمز الدولي)FJR :
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المطــارات في دولة اإلمارات

فــي حــدث تاريخــي أعلــن عنــه عــام  ،2018اســتقبل مطــار دبــي الدولــي
المســافر رقــم مليــار فــي تاريخــه الممتــد منــذ عــام  .1960وقــد احتــاج مطــار
دبــي الدولــي إلــى خمســين عامــً الســتقبال أول  500مليــون مســافر ،فــي
حين شهدت األعوام السبعة األخيرة استقبال العدد نفسه .وأظهر التقرير
الســنوي لمجلــس المطــارات العالمــي أن «مطــار دبــي الدولــي» حافــظ علــى
مركــزه للعــام الخامــس علــى التوالــي ،بصفتــه أكبــر مطــار دولــي فــي العالــم
مــن حيــث أعــداد المســافرين الدولييــن ،بعــد أن تعامــل مــع نحــو  89مليــون
مســافر عــام .2018

13

قطاع النقل
شبكة القطارات
النقل البري
شبكة الطرق
تمتلــك دولــة اإلمــارات أفضــل شــبكة طــرق علــى
مســتوى العالــم ،ووفقــً لتقريــر التنافســية العالميــة
الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي لعام -2017
 ،2018تحتــل دولــة اإلمــارات المرتبــة األولــى فــي مؤشــر
جــودة الطــرق .وتصــل أطــوال شــبكة الطــرق فــي إمــارة
دبــي إلــى  13,500كيلومتــر ،ومــا يزيــد علــى 15,000
كيلومتــر فــي إمــارة أبوظبــي.

تمتلــك دولــة اإلمــارات شــبكة متطــورة ومتناميــة مــن القطــارات المخصصــة لنقــل البضائــع والــركاب ،تتمثــل فــي قطــار االتحاد
وشــبكة متــرو دبــي اآلليــة المخصصــة للنقــل الجماعــي للــركاب ،ضمــن مختلــف مناطــق مدينــة دبــي وضواحيهــا.
وسيشــكل مشــروع قطــار االتحــاد عنــد تدشــينه نقلــة نوعيــة
تعــود بمنافــع اقتصاديــة واســعة علــى كافــة القطاعــات التجاريــة
والصناعيــة واللوجســتية ،عبــر دوره االســتراتيجي فــي توفيــر
شــبكة نقــل ســريعة ومســتدامة تتماشــى مــع أعلــى معاييــر
الكفــاءة والســامة .وســيربط قطــار االتحــاد حــال اســتكماله
الموانــئ ونقــاط التصنيــع واإلنتــاج والمراكــز الســكانية فــي
الدولــة ،ويعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن شــبكة الســكك الحديديــة
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

هايبرلوب

مــن المتوقــع أن يصــل عــدد المركبــات المرخصــة فــي
دولــة اإلمــارات إلــى  3.53مليــون ســيارة عــام .2020
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55
هــذا ويعــد تــرام دبــي أول مشــروع تــرام خــارج أوروبــا يعمــل
بنظــام التغذيــة الكهربائيــة األرضيــة علــى كامــل الخــط ،مــن
دون الحاجــة إلــى أســاك الكهربــاء العلويــة ،كمــا يعــد النظــام
األول فــي العالــم الــذي يســتخدم تقنيــة البوابــات اآلليــة لمنصــة
محطــة الــركاب والمتوافقــة مــع نظــام فتــح وغلــق البوابــات فــي
القطــار ،وذلــك لتوفيــر أكبــر قــدر مــن عوامــل الراحــة والســامة
واألمــان للــركاب ،والحفــاظ علــى نظــام التكييــف للبيئــة الداخليــة
للمحطــات والعربــات مــن التأثيــرات المناخيــة الخارجيــة.

الكتاب السنوي لدولة اإلمارات 2018

عــدد المركبــات في دولة اإلمارات

ســتكون دولــة اإلمــارات أول دولــة فــي العالــم تشــغل
تقنيــة النقــل باســتخدام شــبكة هايبرلــوب ،حيــث
ســتبدأ الشــبكة األولــى عملياتهــا التشــغيلية فــي
عــام  2020علــى امتــداد  10كيلومتــرات ،انطالقــً مــن
حــدود إمارتــي أبوظبــي ودبــي وحتــى مطــار آل مكتوم
الدولــي ،لتصــل الحقــً إلــى مطــار أبوظبــي .وتمتــاز
أنظمــة هايبرلــوب باســتخدام المغناطيــس لتخفيــف
وزن حجيــرات داخــل أنبــوب مفــرغ مــن الهــواء ،مــا يخلــق
ظروفــً تســمح بنقــل األشــخاص والبضائــع بســرعات
تصــل إلــى أكثــر مــن  1100كيلومتــر فــي الســاعة.

صمــم متــرو دبــي ليضــم أحدث أنظمــة الســكك الحديدية بخطيه
األحمــر واألخضــر ،ويوفــر باقــة مــن الخدمات المتميزة عاليــة الجودة،
مثــل متاجــر التجزئــة وخدمــة اإلنترنــت المجانــي ،وأجهــزة الصــراف
اآللــي ،كمــا يوفــر ســهولة الوصــول لــذوي الهمــم ،ويرتبط بشــبكة
واسعة من الحافالت العامة وشبكة الترام ،إلى جانب العديد من
المزايــا التــي تجعلــه خيــارًا مثاليــً للتنقــل فــي دبــي .وتعمــل دبــي
فــي الوقــت الراهــن على اســتكمال المســار الجديد للمترو «مســار
 »2020الــذي ســيوفر عبــر  7محطــات إضافيــة خدمــات النقــل
الجماعــي اآلمــن والمتميــز إلــى موقــع إكســبو  2020دبــي.
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اســتراتيجية اإلمارات الستشــراف المســتقبل
القطاعات الحيوية الستشراف المستقبل في دولة اإلمارات
هدفــت «اســتراتيجية اإلمــارات الستشــراف المســتقبل»
التــي تديرهــا وزارة شــؤون مجلس الوزراء والمســتقبل،
إلــى االستشــراف المبكــر للفــرص والتحديــات فــي كافــة
القطاعــات الحيويــة فــي الدولــة ،ومــن ثــم تحليلهــا
ووضــع الخطــط االســتباقية بعيــدة المــدى للتعامــل
معهــا علــى كافــة المســتويات لتحقيــق إنجــازات نوعيــة
لخدمــة مصالــح الدولــة.
وترمــي االســتراتيجية إلــى وضــع أنظمــة حكوميــة،
تجعــل مــن استشــراف المســتقبل جــزءًا مــن عمليــة
التخطيــط االســتراتيجي فــي الجهــات الحكوميــة،
وإطــاق دراســات وســيناريوهات الستشــراف مســتقبل
كافــة القطاعــات الحيويــة ،ووضــع الخطــط والسياســات
بنــاء علــى ذلــك .وتقــوم هــذه االســتراتيجية علــى ثالثــة
محــاور رئيســة ،يشــمل كل منهــا مهمــات وواجبــات
يلــزم تنفيذهــا ضمــن جــدول زمنــي محــدد .وتضــم
قائمــة المحــاور:

01

التنمية المجتمعية المستدامة

04

بيئة الحياة اإليجابية والسعيدة

07

االقتصاد واألمن االقتصادي والتجاري

02

البنية التحتية والمواصالت

05

الحكومة والخدمات الحكومية

08

العالقات الدولية والسياسية واألمن

03

الطاقة والمعادن

06

التكنولوجيا واألنظمة الذكية

09

االستدامة والبيئة والتغير المناخي

محور آليـــة عمل الحكـومـــة
محــــــور بنـــــــــــــاء القــــــــدرات

تســعى رؤيــة مئويــة اإلمــارات  ،2071إلــى االســتثمار
فــي شــباب الدولــة ،وتزويدهــم بالمهــارات والمعــارف
التــي تســتجيب للمتغيــرات المتســارعة ،والعمــل ضمــن
اســتراتيجية شــاملة ،كــي تكــون دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة األفضــل علــى مســتوى العالــم ،بحلــول الذكــرى
المئويــة األولــى لقيامهــا ،وذلــك فــي عــام .2071

56

13

األمن المائي والغذائي

التعليم

رأس المال البشري واالبتكار

14

الموارد المالية

15

الصحة

األمن اإللكتروني
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مئويــة اإلمارات 2071

محور وجهـــــة المســــتقبل

10

11

12
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اســتراتيجية اإلمارات الستشــراف المســتقبل
اســتراتيجية اإلمارات للثــورة الصناعية الرابعة

أنشطة ومبادرات استشراف المستقبل
في دولة اإلمارات
تديــر وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل
مجموعــة مــن األنشــطة والمبــادرات التــي
تنضــوي تحــت اســتراتيجية اإلمــارات الستشــراف
المســتقبل ،ولــم تقتصــر هــذه األنشــطة
والمبــادرات علــى دولــة اإلمــارات فحســب ،بــل
ترمي إلى تعميم هذه التجربة إقليميًا وعالميًا.
وتتضمــن هــذه األنشــطة والمبــادرات مــا يلــي:
مجالس المســتقبل العالمية
تســتضيف حكومــة دولــة اإلمارات «مجالس المســتقبل
العالمية» التي تضم  50مجلســً متخصصًا الستشــراف
مســتقبل العالــم في مجموعة مــن القطاعات التنموية
والعلميــة واالقتصاديــة والسياســية ،بمشــاركة 700
متخصــص وخبيــر بالتعــاون مــع المنتــدى االقتصــادي
العالمــي «دافــوس» ،بهــدف وضــع أجنــدة مســتقبلية
واضحــة للعديــد مــن التحديــات التــي يشــهدها عالــم
اليــوم ،ومحاولــة توقــع المســارات المســتقبلية للعديــد
مــن الثــورات والتغيــرات التكنولوجيــة والعلميــة.

جلســات حواريــة تتــم فيهــا اســتضافة مستشــرفين
عالميين في مجاالت استشــراف المســتقبل المختلفة
مــدة كل منهــا  60دقيقــة ،حيــث يقدمــون خالصــة
خبراتهــم ومعارفهــم وتجاربهــم في مجال استشــراف
المســتقبل ،وتركــز كل جلســة علــى استشــراف
المتغيــرات المتعلقــة بمســتقبل محــور محــدد مــن
القطاعــات الحيويــة التــي تغطيهــا اســتراتيجية
اإلمــارات الستشــراف المســتقبل.
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الشــبكة العربيــة للثــورة الصناعية الرابعة
تلبــي هــذه الشــبكة الحاجــة إلــى فضــاء عربــي إقليمــي موثــوق يتيــح للشــركات الناشــئة الرائــدة وواضعــي السياســات والمشــرعين والمنظمــات
واألوســاط األكاديميــة ،التعــاون ضمنــه .ويتجســد الهــدف الرئيــس للشــبكة فــي تطويــر الشــراكات والسياســات المطلوبــة مــن أجــل تحفيــز اإلمكانيــات
الضخمــة للعلــوم والتكنولوجيــا ،وتحقيــق نمــو متســارع ،وتوليــد أثــر إيجابــي مســتدام للجميــع.

مبــادرة «قيادات الغد يصنعون المســتقبل
أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات ،بالتعــاون مــع عــدد مــن مــدارس الدولــة مبــادرة «قيــادات الغــد يصنعــون المســتقبل» ،ضمــن الفعاليــات المصاحبــة
لالجتماعات السنوية لحكومة دولة اإلمارات التي عقدت عام  ،2017بهدف إشراك جيل المستقبل في تصور سيناريوهات تساهم في رسم توجهات
مئويــة اإلمــارات .2071

دليل أدوات استشــراف المســتقبل
يهــدف الدليــل إلــى تعريــف مفهــوم استشــراف المســتقبل وأهميتــه بالنســبة للحكومــة ،ويســعى إلــى تنميــة مهــارات وقــدرات الجهــات الحكوميــة
لتمكينهــا مــن تطويــر اســتراتيجيات وسياســات وبرامــج وخدمــات ،بنــاء علــى مخرجــات عمليــات استشــراف للمســتقبل القريــب والمتوســط والبعيــد.

كتــاب  100توجــه عالمي لعام 2050
يمثل هذا الكتاب مرجعًا لصناع السياسات المعنيين بعمليات التخطيط للمستقبل ،يساعدهم على ترقب التغير وإدارته على الصعيد السياسي
واالجتماعــي واالقتصــادي والتكنولوجــيُ .يقــدم هــذا الكتــاب تســعة مواضيــع رئيســة ،يتفــرع منهــا  100توجــه عالمــي لعــام  ،2050وهــي :البيئــة
والمــوارد الطبيعيــة ،واالقتصــاد ،والبنيــة التحتيــة ،والتركيبــة الســكانية ،واألمــن والدفاع ،والعلــوم والتكنولوجيا المتقدمة ،والحكومــات ،والمواطنون،
والمعرفــة والمهارات والوظائف.

البرنامج التدريبي الستشــراف المســتقبل
ـدم برنامــج استشــراف المســتقبل بالتعــاون مــع جامعــة أوكســفورد ،ويهــدف إلــى تأهيــل جيــل مــن المتخصصيــن فــي مجال استشــراف المســتقبل
ُيقـ َّ
ورســم الســيناريوهات المســتقبلية ترجمــة لتوجهــات الدولــة .ويركــز البرنامــج علــى تدريــب المشــاركين علــى مهــارات تحليــل الخيــارات المســتقبلية
والتخطيــط اعتمــادًا علــى الســيناريوهات وأدوات استشــراف المســتقبل ،تبعــً الســتراتيجية اإلمــارات الستشــراف المســتقبل ،مــع تســليط الضــوء علــى
القطاعــات الحيويــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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المســتقبل في  60دقيقة

تهــدف االســتراتيجية إلــى تعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات كمركــز عالمــي للثــورة الصناعيــة الرابعــة ،والمســاهمة فــي تحقيــق اقتصــاد وطنــي تنافســي
قائــم علــى المعرفــة واالبتــكار والتطبيقــات التكنولوجيــة المســتقبلية التــي تدمــج التقنيــات الماديــة والرقميــة والحيويــة.

15

اإلمارات والفضاء
االستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء
انطالقــً مــن اســتراتيجيتها الوطنيــة لالبتــكار والتــي
شــملت  7محــاور أساســية كان «الفضــاء» أحدهــا ،أطلقــت
دولــة اإلمــارات مجموعــة من المبادرات الخاصة بهذا المجال
كإطــاق البرنامــج الوطنــي للفضــاء ،الــذي ُيعــد أكبر خطة
فضائيــة علميــة متكاملــة فــي المنطقــة ،وإطــاق القمــر
الصناعي «خليفة سات» الذي جرى تطويره بالكامل بأيدي
فريــق مــن المهندســين اإلماراتييــن فــي مركــز محمــد بــن
راشــد للفضــاء ،وقمــر «اليــاه  ،»3لتصل خدمــات الدولة عبر
شــبكة األقمــار الصناعيــة إلــى  145دولــة ،وانتقــال «مســبار
األمــل» الستكشــاف كوكــب المريــخ مــن مرحلــة التصميــم
إلــى مرحلــة التجميــع ،فض ـ ً
ا عــن اختيــار أول رائــدي فضــاء
لتمثيــل الدولــة فــي المحطــة الفضائيــة الدوليــة.

اعتمــدت دولــة اإلمــارات «االســتراتيجية الوطنيــة للفضــاء  ،»2030التــي تهــدف إلــى دعــم تحقيــق رؤيتهــا فــي مجــال صناعــة
الفضــاء بمختلــف علومــه وتقنياتــه وتطبيقاتــه وخدماتــه ،كمــا تعــد إحــدى ركائــز وممكنــات اإلطــار التنظيمــي الوطنــي لقطاع
الفضــاء فــي الدولــة ،والــذي يتألــف مــن العناصــر األربعــة :السياســة الوطنيــة للفضــاء ،وقانــون تنظيــم القطــاع الفضائــي،
واللوائــح التنظيميــة ،واالســتراتيجية الوطنيــة للفضــاء ،فيمــا تعــد االســتراتيجية مرجعــً وطنيــً للمبــادرات ذات األولويــة
للجهــات المعنيــة والمؤسســات العاملــة بالقطــاع الفضائــي.
وتُعنى االســتراتيجية بصناعة وأنشــطة الفضاء لدولة اإلمارات حتى عام  ،2030وصوالً إلى مســتهدفات رؤية اإلمارات ،2021
ومئويــة اإلمــارات  ،2071ويشــمل ذلــك األنشــطة الفضائيــة الحكوميــة ،واألنشــطة التجاريــة ،واألنشــطة العلميــة التــي تنفذهــا
الجهــات العاملــة فــي القطــاع العــام والخــاص والمؤسســات األكاديميــة ومراكــز البحــث والتطويــر ،كمــا تعنــى أيضــً باألنشــطة
الفضائية الدولية ،أو لدول أخرى تشــارك وتســاهم فيها الجهات العاملة في الدولة.

البرنامج الوطني للفضاء

هــو أول قمــر صناعــي ألغــراض رصــد األرض تمتلكــه
دولــة اإلمــارات فــي المــدار ،وســاهم منــذ إطالقــه
فــي العــام  2009فــي دعــم عمليــة التخطيــط
العمرانــي والبيئــي فــي دولــة اإلمــارات.
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ترتكــز االســتراتيجية علــى
 3مجاالت رئيســــة تشــمل
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القمر الصناعي «دبي ســات »1

يعتبــر برنامــج اإلمــارات الوطنــي للفضــاء أكبــر خطــة
اســتراتيجية وطنيــة تهــدف إلــى االرتقــاء بمكانــة دولــة
اإلمارات في قطاع استكشاف الفضاء في القرن المقبل،
ويشــمل البرنامــج خطــة لمئــة عــام تهــدف إلــى بنــاء أول
مســتوطنة بشــرية علــى الكوكــب األحمــر بحلــول ،2117
والوصــول بمســبار األمــل اإلماراتي إلــى كوكب المريخ في
عــام  2021تزامنــً مــع الذكــرى الخمســين لقيــام دولــة
اإلمــارات ،وإعــداد رواد فضــاء إماراتييــن.

15

اإلمارات والفضاء
حقائق حول خليفة سات
خليفة سات
شــهد يــوم اإلثنيــن الموافــق  29أكتوبــر لعــام
 ،2018حدثــً تاريخيــً يضــاف إلــى الئحــة إنجــازات
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،تمثــل فــي
اإلطــاق الناجــح للقمــر الصناعــي اإلماراتــي
«خليفــة ســات» .ويشــكل هــذا اإلنجــاز مصــدر
إلهــام لألجيــال اإلماراتيــة فهــو باكــورة إنتــاج
قطــاع التقنيــات المتقدمــة في اإلمــارات ،إذ قام
بتصميمــه وتصنيعــه فريــق كبيــر مــن نخبــة
المهندســين اإلماراتييــن.
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2

4

انطلــق خليفــة ســات إلــى مــداره
مــن المحطــة األرضيــة فــي مركــز
تانيغاشــيما الفضائــي فــي اليابــان
يحملــه الصــاروخ  ،H-IIAفــي 29
أكتوبــر 2018

5

7

بمجــرد دخــول خليفــة ســات إلــى
مــداره المنخفــض حــول األرض –
علــى ارتفــاع  613كــم تقريبــً – بــدأ
عملــه بالتقــاط صــور فضائيــة لــأرض
وإرســالها إلــى محطــة التحكــم
األرضيــة داخــل مركــز محمــد بــن
راشــد للفضــاء.

8

3

خليفــة ســات ،القمــر الصناعــي
الثالــث ألغــراض الرصــد الــذي
تمتلكــه اإلمارات ،ليرتفــع عدد األقمار
الصناعيــة للبــاد إلــى  9أقمــار ،ومــن
المتوقــع أن تبلــغ  12فــي .2020

6

ســيتم اســتخدام الصــور مــن خليفة
ســات فــي مجموعــة متطلبــات
التخطيــط المدنــي ،والتنظيــم
الحضــري والعمرانــي ،مــا يتيــح
اســتخدامًا أفضــل لألراضــي وتطويــر
البنيــة التحتيــة فــي اإلمــارات،
ومتابعــة المشــاريع الهندســية
واإلنشــائية الكبــرى.

9

يتميــز خليفــة ســات بأنــه مــزود
بنظــام تصويــر يعمــل مكبــرًا عالــي
الدقــة ،تصــل دقتــه إلــى  70ســم
مــن علــى بعــد  600كيلومتــر فــوق
ســطح الكــرة األرضيــة.
ســيتم اســتخدام الصــور المرســلة
مــن خليفة ســات فــي رصد التغيرات
البيئيــة علــى المســتويين المحلــي
والعالمــي ،ومــن المنتظــر أن يقــدم
صــورًا مفصلــة للقمــم الجليديــة
فــي القطبيــن الشــمالي والجنوبــي،
مــا يســاعد علــى اكتشــاف التأثيــرات
الناجمــة عــن االحتبــاس الحــراري.
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وأشــرف علــى عمليــة اإلطــاق مركــز محمــد
بــن راشــد للفضــاء بالشــراكة مــع شــركة
ميتسوبيشــي للصناعــات الثقيلــة المحــدودة
ومنظمــة استكشــاف الفضــاء اليابانيــة
(جاكســا) ليشــكل خليفــة ســات خطــوة
أخــرى ضمــن مســاعي وكالــة اإلمــارات للفضــاء
للوصــول بعــدد األقمــار االصطناعيــة اإلماراتيــة
إلــى  12قمــ ًرا بحلــول العــام  .2020وبهــذا
اإلنجــاز تدخــل دولــة اإلمــارات مرحلــة جديــدة
فيمــا يتعلــق باكتشــاف الفضــاء ،إذ تجــاوزت
اســتثماراتها فــي قطــاع األقمــار الصناعيــة 20
مليــار درهــم (نحــو  5.445مليــار دوالر).

1

أول قمــر صناعــي يتــم تطويــره
داخــل مختبــرات تقنيــات الفضــاء
فــي مركــز محمــد بــن راشــد
بأيــد
للفضــاء ،إذ تمــت صناعتــه
ٍ
محليــة بنســبة  100فــي المائــة.

فريــق تصنيــع القمــر الصناعــي
مكــون مــن  70مهندســً
جميعهــم مــن الشــباب اإلماراتييــن
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 27
و 28ســنة.

يبلــغ طــول خليفــة ســات متريــن
ويصــل وزنــه إلــى  330كيلوغرامــً،
كمــا يملــك  5بــراءات اختــراع.
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اإلمارات والفضاء
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ
أول رائـــد فضـــاء إماراتــي إلـــى المحطـــة
الدولية للفضاء
سيشــهد يــوم األربعــاء  25ســبتمبر 2019
انطــاق أول رائــد فضــاء إماراتــي إلــى محطــة
الفضــاء الدوليــة ،وهــي الرحلــة األولــى لرائــد
فضــاء عربــي إلى المحطــة ،وذلك ضمن برنامج
اإلمــارات لــرواد الفضــاء الــذي انطلــق فــي عــام
 ،2017بهــدف تدريــب وإعــداد فريــق مــن رواد
الفضــاء اإلماراتييــن ،وإرســالهم إلــى الفضــاء
للقيــام بمهــام علميــة مختلفــة.
ووفقــً للخطــة المعتمــدة ،فقــد أعلــن مركــز
برنامــج اإلمــارات لــرواد الفضــاء عــن جاهزيــة
اثنيــن مــن الشــباب اإلماراتييــن لالنطــاق إلــى
الفضــاء ،حيــث ســينضم أحدهمــا إلــى بعثــة
فضــاء روســية ،فــي المركبــة «ســويوز إم إس
 »15لقضــاء  8أيــام فــي المحطــة ،والعــودة
بعدهــا إلــى األرض فــي المركبــة «ســويوز إم
إس  ،»12وســيكون رائــد الفضــاء الثانــي بديـ ً
ا
لــه ،وســيواصل التدريبــات للقيــام بمهام أخرى
فــي المســتقبل.

دخلــت اإلمــارات بشــكل رســمي الســباق العالمــي الستكشــاف الفضــاء الخارجــي ،عبــر إعــان صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،إنشــاء وكالــة الفضــاء اإلماراتيــة ،وبــدء العمــل علــى مشــروع إرســال
أول مســبار عربــي وإســامي إلــى كوكــب المريــخ ،بقيــادة فريــق عمــل إماراتــي ،فــي رحلــة استكشــافية علميــة تصــل إلــى
الكوكــب األحمــر فــي غضــون الســنوات الســبع المقبلــة ،وتحديــدًا فــي عــام .2021
وبذلــك تكــون دولــة اإلمــارات واحــدة مــن تســع دول تمتلــك برامــج فضائية الستكشــاف الكوكــب األحمر.
وتعمــل وكالــة اإلمــارات للفضــاء بــدأب مــع مؤسســة اإلمــارات للعلــوم والتقنيــة المتقدمــة (إياســات) ،علــى إنشــاء
واختبــار ومــن ثــم إطــاق أول محاولــة عربيــة إلرســال مســبار فضائــي إلــى كوكــب المريــخ ،أطلــق عليــه اســم «مســبار
األمــل» .ومــن المقــرر أن يصــل هــذا المســبار اإلماراتــي إلــى كوكــب المريــخ فــي عــام  ،2021تزامنــً مــع الذكــرى الخمســين
لقيــام دولــة اإلمــارات،

وسينطلق في رحلة تستغرق  9أشهر
يقطع فيها أكثر من  60مليون كيلومتر.
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الطاقة النووية
نسبة إنجاز المحطات األربع في المشروع
تعمــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى تطويــر
برنامــج نــووي ســلمي ليمثــل حـ ً
ا صديقــً للبيئــة ،وأكثــر
اســتدامة فــي تلبيــة احتياجــات الدولــة مــن الطاقــة،
وبحلــول عــام  2020ســتصبح المفاعــات النوويــة ثانــي
أهــم مصــدر للطاقــة فــي الدولــة بعــد الغــاز الطبيعــي،
حيث ســتنتج نحو  %25من الكهرباء في البالد ،وتعزز
التنميــة االقتصاديــة المســتدامة.
كانــت مؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة قــد أعلنــت
فــي عــام  2018اســتكمال مرحلــة األعمــال اإلنشــائية
فــي المحطــة األولــى مــن أصــل أربــع محطــات ،وذلــك
وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة للســامة والجــودة
واألمــان ،ويجــري العمــل فــي الوقــت الراهــن علــى
التحضيــرات واالســتعدادات التشــغيلية ،بهــدف
الحصــول علــى الرخــص التشــغيلية مــن الهيئــة
االتحاديــة للرقابــة النوويــة.

اختيــرت منطقــة براكــة لبنــاء محطــات الطاقــة
النوويــة فــي اإلمــارات اســتنادًا إلــى عــدة عوامــل
بيئيــة وتقنيــة وتجاريــة ،وذلــك بعــد عمليــة تقييــم
شــاملة ومعمقــة ُأجراهــا خبــراء محليــون ودوليون.
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المحطــة 1

المحطــة 2

المحطــة 3

المحطــة 4

نســبة اإلنجاز
الكليــة للمشــروع
أكثــر من

%89

%100

%93

%83

%72

وكانــت دولــة اإلمــارات قــد حققــت إنجــازًا مشـ ّرفًا جديــدًا ،إذ صنّفــت فــي المرتبــة  31فــي النــادي النــووي الســلمي العالمي
الصــادر فــي عــام  ،2018وذلــك بعــد تســليم الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تقريرهــا الثالــث والنهائــي للمراجعــة
الدوريــة لمشــروع البرنامــج النــووي اإلماراتــي إلــى الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة ،فــي خطــوة رئيســة إلصــدار رخصــة
تشــغيل المفاعــل األول.

ومــع بــدء عملياتهــا التشــغيلية ،ســتوفر المحطــة طاقــة آمنــة وموثوقــة وصديقــة للبيئــة ترفــد شــبكة كهربــاء دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،كمــا ستســاهم فــي الحــد مــن انبعــاث مــا يصــل إلــى  21مليــون طــن مــن الغــازات الكربونيــة كل عــام ،أي مــا
يعــادل إزالــة  3.2مليــون ســيارة مــن الطرقــات.
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وتقــع محطــة براكــة للطاقــة النوويــة فــي منطقــة الظفــرة بإمــارة أبوظبــي ،وتطــل علــى الخليــج العربــي وتبعــد نحــو 53
كيلومتــرًا إلــى الجنــوب الغربــي مــن مدينــة الرويــس ،وتضــم المحطــة مفاعــات «إيــه بــي آر  »1400المتقدمــة وهي مــن تصميم
شــركة كيبكــو الكوريــة الجنوبيــة ،وهــي مــن مفاعــات الجيــل الثالــث التــي تعمــل بالمــاء المضغوط.
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براكة

ومــع اكتمــال المحطــة األولــى ،يمكــن وصــف العمليــات اإلنشــائية فــي مشــروع محطــات براكــة للطاقــة النوويــة الســلمية
بأنهــا تمضــي قدمــً بثبــات وأمــان،

هذا وحققت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية إنجازًا مهمًا في مجال السالمة في إطار تطويرها مشروع محطات براكة للطاقة
النوويــة الســلمية ،تمثــل فــي إتمــام  50مليــون ســاعة عمــل آمنــة مــن دون أي إصابــات ،حيــث يأتــي هــذا اإلنجــاز االســتثنائي علــى
المســتوى العالمــي ،نتيجــة للبرامــج المتواصلــة التــي تنفذهــا المؤسســة لتعزيــز وتطوير الســامة في مكان العمــل والتزامها
بأعلى معايير السالمة والجودة العالمية.
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تعزيز دور الشباب لقيادة المستقبل
آهم المؤسسات اإلماراتية التي تستند على الشباب
تولــي حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
أهميــة كبيــرة للشــباب ،بغيــة تمكينهــم ليكونــوا
قادريــن علــى تحمــل المســؤوليات ،واالبتــكار
والمشــاركة فــي تحقيــق رفــاه المجتمــع اإلماراتــي
وبنــاء مســتقبل مســتدام ،وقــد حرصــت القيــادة
علــى توفيــر الفــرص التــي مــن شــأنها تمكيــن
الشــباب فــي مختلــف المســتويات والمراحــل ،ســواء
علــى الصعيــد التشــريعي أو التنفيــذي فــي إطــار
تعزيــز روح القيــادة لديهــم.
وضمــت حكومــة المســتقبل التــي تــم تشــكيلها
فــي فبرايــر  2016أصغــر وزيــر فــي العالــم ،معالــي
شــما بنــت ســهيل بــن فــارس المزروعــي وزيــرة دولــة
لشــؤون الشــباب ،التــي تولّــت المنصــب وهــي فــي عمــر
الـــ  ،22كمــا انضــم ســعيد صالــح الرميثــي إلــى عضويــة
المجلــس الوطنــي االتحــادي ليكــون أصغر األعضاء ســنًا
( 31عامــً) الذيــن وصلــوا إلــى المجلــس منــذ تأسيســه.

تعتمــد دولــة اإلمــارات مؤشــرًا خاصــً برفاهيــة الشــباب،
وهــو األول مــن نوعــه فــي المنطقــة لقيــاس احتياجــات
الشــباب وتلبيتهــا ،إذ يســاعد المؤشــر الدولــة علــى
وضــع سياســات واســتثمارات أكثــر تطــورًا لتعزيــز فــرص
الشــباب فــي الدولــة ،بحيــث يوفر تحليـ ً
ا الحتياجاتهم في
كافــة المجــاالت الرئيســة ،مثــل التعليــم ،والصحــة ،واألمــن
والســامة ،والقيــم والتقاليــد ،والظــروف المعيشــية.
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يلتــزم «مجلــس اإلمــارات للشــباب» بتمثيــل الشــباب
وتطلعاتهــم وقضاياهــم لــدى الحكومــة ،حيــث يضــم
نخبــة مــن الشــباب والشــابات يبلــغ عددهــم  13عض ـوًا،
ليكونــوا مستشــارين للحكومــة فــي قضايــا الشــباب.
ويختــص المجلــس بوضــع اســتراتيجية للشــباب وتنفيــذ
دراســات لتحديــد دورهــم فــي تنميــة المجتمــع ،عبــر فتــح
كافــة القنــوات لالســتماع إلــى آرائهــم والتحديــات التــي
يواجهونهــا ،مــن أجــل تقديــم الحلــول المالئمــة لتفعيــل
المشاركة اإليجابية لهم في مختلف القطاعات ،والتعرف
إلــى آرائهــم فــي أهــم القضايــا التــي تهمهــم ،واإلســهام
فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة والمواطنــة الصالحة لديهم،
وتمثيلهــم فــي المحافــل الدوليــة.

تعمــل المؤسســة االتحاديــة للشــباب التــي تأسســت فــي
عــام  2018علــى التنســيق مــع مجالــس الشــباب المحلية
لوضع أجندة ســنوية لألنشــطة والفعاليات الشبابية في
الدولــة ،وضمــان توافــق أهــداف وخطــط واســتراتيجيات
وأنشــطة تلــك المجالــس مــع الخطــط العامــة للدولــة فــي
مجــال الشــباب .وتتولــى المؤسســة مهام إنشــاء المراكز
واألنديــة الشــبابية وإدارتهــا ،وتنظيــم الفعاليــات وورش
العمل واألنشــطة فيها ،وإنشــاء قاعدة بيانات للمجالس
الشــبابية ،وتوثيــق بياناتهــا وأنشــطتها وفعالياتهــا
بالتنســيق مــع تلــك المجالــس.

وانطالقــً مــن إيمانهــا بــأن تحقيــق رؤيــة اإلمــارات  2021يتطلــب المهــارات ،والطاقــة ،والحماســة وااللتــزام من الفئات الشــابة في
البالد ،تحرص دولة اإلمارات على بذل جهود حثيثة لتمكين الشــباب اإلماراتي من مختلف الجوانب ،وهذه المســاعي ليســت
بجديدة وإنما تسير في نسق متواصل ،ومن أبرزها:
توفير الفرص التعليمية للشباب

مجلس شورى الشباب

توفير الدعم في ميدان ريادة األعمال

تأسيس الجمعيات والنوادي

توفير الوظائف

جوائز ومسابقات خاصة للشباب

مبادرة منحة الزواج

برامج القيادات الشابة

االستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب

الفعاليات والمنتديات
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مؤشــر رفاهية وتنمية الشــباب

وتمتلــك دولــة اإلمــارات مجموعــة مــن المؤسســات
والجمعيــات والمشــاريع الحكوميــة القائمة والمســتندة
علــى الشــباب ،تهــدف إلــى التعــرف بشــكل مباشــر إلــى
التحديــات التــي تواجــه الشــباب ،وفهــم تطلعاتهــم
واســتثمار الفــرص المتاحــة لتطويــر قدراتهــم علــى
تحقيــق اإلنجــازات الوطنيــة والفرديــة ،وذلــك فــي ســبيل
التهيئــة لجيــل قــادر علــى تحمــل المســؤولية ،جيــل
قــادة المســتقبل.

مجلـــس اإلمــــــــارات للشباب

المؤسسة االتحادية للشباب

18

تمكين المرأة
حضور المرأة اإلماراتية في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية
انطلــق العمــل النســائي المؤسســي فــي دولــة
اإلمــارات فــي وقــت مبكــر مــن تأسيســها عبــر «جمعيــة
نهضــة المــرأة الظبيانيــة» فــي العــام  ،1973وتوالــى
عقــب ذلــك إنشــاء الجمعيــات النســائية فــي مختلــف
إمــارات الدولــة ،حتــى رأت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك (أم اإلمــارات) ،رئيســة االتحــاد النســائي العــام،
الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية ،رئيســة
المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة؛ ضــرورة مواكبــة
الفكــر الوحــدوي للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،مــن خــال تأســيس االتحــاد
النســائي العــام فــي  28أغســطس  ،1975الــذي ضــم
الجمعيــات النســائية فــي إمــارات الدولــة كافــة.
وبعــد مــرور مــا يزيــد علــى أربعــة عقــود علــى ذلــك ،وفــي
بــادرة متميــزة علــى مســتوى العالــم ،أطلقــت ســمو
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،رئيســة االتحــاد النســائي
العام ،الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية ،رئيسة
المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة؛ مبــادرة يــوم المــرأة
اإلماراتيــة ليتــم االحتفــال بــه فــي  28أغســطس مــن كل
عــام تزامنــً مــع ذكــرى تأســيس االتحــاد النســائي العــام.

وهــو مجلــس حكومــي إماراتــي تــم تأسيســه عــام
 ،2015يســعى لتقليــص الفجــوة بيــن الذكــور واإلنــاث
فــي مختلــف قطاعــات العمــل بالدولــة وتحقيــق التــوازن
بينهــم فــي مراكــز صنــع القــرار ،فضــ ً
ا عــن تعزيــز دور
المرأة في كافة مجاالت الحياة باعتبارها شــريكًا أساســيًا
فــي صناعــة المســتقبل.
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بينهــم

9

نســـــــاء

5

تتــرأس معالــي الدكتـــورة
أمــــل القبيســـــــي المجلـــــس
الوطنــــــي االتحــادي منــذ العــام
 ،2015لتكــون بذلك أول امرأة
تتــرأس برلمانــً فــي العالــم
العربــي.

ســيدات إماراتيــات يشــغلن
منصــب ســفير للدولــة فــي
الخــارج إلــى جانــب منصــب
قنصــل عــام ومنــدوب دائــم
لــدى األمــم المتحــدة.
فيمــا اســتحوذت المــرأة على

%66
هــذا وشــهد عــام  2018إعالنــً فريــدًا مــن نوعــه يبــرز مســتوى الدعــم الكبيــر الــذي
تقدمــه القيــادة للمــرأة اإلماراتيــة ،حيــث دعــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،لرفــع نســبة تمثيــل المــرأة اإلماراتيــة فــي
المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى  ،%50ابتــداء مــن الــدورة المقبلــة نهايــة عــام ،2019
وهــو األمــر الــذي سيســاهم فــي تحفيــز وإثــراء الحيــاة السياســية فــي الدولــة.

مــــن القــــوة العـــاملـــــة فــي
القطـــــاع الحكـــومــــــي%30 ،
منهــن فــي مراكــز قياديــة
مرتبطــة باتخــاذ القــرار.

23,000

ســيدة أعمــال إماراتية
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مجلــس التوازن بين الجنســين

هــذا وتبنــت دولــة اإلمــارات اســتراتيجية وطنيــة لتمكيــن
وريــادة المــرأة ،قدمــت مــن خاللهــا إطــارًا عامــً ومرجعــً
إرشاديًا لكل المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات
المجتمــع المدنــي لوضــع خطــط وبرامــج عملهــا ،مــن أجل
ّ
متمكنــة ،رياديــة،
توفيــر حيــاة كريمــة للمــرأة وجعلهــا
مبــادرة ،ومشــاركة فــي كل مجــاالت عمليــة التنميــة
المســتدامة ،بمــا يحقــق جــودة الحيــاة لهــا.

يتكـــــون مجلــــــس الــــــوزراء
اإلمـــاراتـــــي مــــن  32وزيـــــــرًا
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المساعدات اإلماراتية
اإلمارات من أكبر الدول المانحة
إيمانــً منهــا بمبــادئ األخــوة اإلنســانية وضــرورة التعــاون
فــي ســبيل تطويــر المجتمعــات اإلنســانية حــول العالــم،
حرصــت دولــة اإلمــارات منذ نشــأتها في عام  1971على
تقديــم المســاعدات اإلنســانية والتنمويــة إلــى مختلــف
الــدول حــول العالــم .وم ّثــل قــرار المغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،القاضــي
بتأســيس صنــدوق أبوظبــي للتنميــة فــي العــام ذاتــه
( )1971ليكــون الــذراع التنمويــة الرئيســة لحكومــة
أبوظبــي ،دليـ ً
ا واضحــً وقويــً علــى ذلــك.
وأشــارت بيانــات لجنــة المســاعدات اإلنمائيــة التابعــة
تصدر دولة
لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى
ّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المشــهد العالمــي ،بوصفهــا
أكبــر جهــة مانحــة للمســاعدات الخارجيــة فــي العالــم
لعــام  .2017وبلغــت القيمــة اإلجماليــة لمدفوعــات
المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية المقدمــة مــن دولــة
اإلمــارات  19.32مليــار درهــم 5.26( ،مليــار دوالر) بمعــدل
نمــو  %18.1مقارنــة بعــام  ،2016وتميــزت المســاعدات
بتقديــم أكثــر مــن نصــف قيمتهــا علــى شــكل منــح ال
تــرد (نســبة  ،)%54وذلــك دعمــً للخطــط التنمويــة التي
تنفذهــا الــدول المســتفيدة.

ومــع اإلعــان عــن هــذه األرقــام ،تكــون دولــة اإلمــارات قــد حافظــت للعــام الخامــس علــى التوالــي علــى مكانتهــا ضمــن
أكبــر المانحيــن الدولييــن فــي مجــال المســاعدات التنمويــة الرســمية ،قياســً بدخلهــا القومــي وبنســبة  %1.31وهــو مــا
يقتــرب مــن ضعــف النســبة العالميــة المطلوبــة ،وهــي  %0.7التــي حددتهــا األمــم المتحــدة ســقفًا عالميــً لقيــاس جهــود
الــدول المانحــة .وتقدمــت الدولــة فــي ذلــك علــى الســويد التــي جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة  %1.01فيمــا حلــت
لكســمبورغ فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة  ،%1ثــم النرويــج فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة  %0.99والدانمــارك فــي المرتبــة
الخامســة بنســبة  %0.72والمملكــة المتحــدة فــي المرتبــة السادســة بنســبة .%0.7

%43

الدول اآلسيوية

القيمة اإلجمالية
للمساعدات اإلنمائية

19.32
%28

بلــغ حجم المســاعدات
اإلماراتيــة المقدمــة
إلىالجمهوريــة اليمنيــة
الشــقيقة

مليار درهم

2.97

مليار درهم

الدول اإلفريقية
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كمــا تميــزت المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية اإلماراتيــة بــأن أكثــر مــن  %94منهــا كانــت علــى شــكل مســاعدات تنمويــة
بقيمــة  18.3مليــار درهــم فــي عــام  ،2017وتــم توجيــه  %68مــن قيمــة تلــك المســاعدات إلــى مصلحــة قطــاع دعــم
البرامــج العامــة بقيمــة  12.38مليــار درهــم لمســاعدة حكومــات الــدول علــى الوفــاء بنفقاتهــا العامــة والحفــاظ علــى
موازيــن مدفوعاتهــا ،إلــى جانــب تعزيــز اســتقرارها النقــدي والمالــي ومنــاخ االســتثمار فيهــا وتوفيــر فائــض يتــم توجيهــه
إلــى خدمــة أهــداف تنمويــة أخــرى ،ضمــن خططهــا التنمويــة ،خاصــة فــي دول مثــل اليمــن واألردن والمغــرب والســودان
والســلطة الفلســطينية وصربيــا.
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مؤسســات المجتمــع المدني الخيرية
هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتيــة ،وجمعيــة دار البــر وجمعيــة
بيــت الخيــر وجمعيــة دبــي الخيريــة ،فض ـ ً
ا عــن مؤسســة
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال الخيريــة واإلنســانية،
ومؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية،
ومؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال الخيريــة
واإلنســانية ،وهيئــة آل مكتــوم الخيريــة ،وجمعيــة
الشــارقة الخيريــة.
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المساعدات اإلماراتية
المشاريع الممولة والمدعومة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في عام  ( 2017مليون درهم )
صندوق أبوظبي للتنمية
يجســد صنــدوق أبوظبــي للتنميــة التــزام
دولــة اإلمــارات بمواصلــة دورهــا النشــط
فــي دعــم مســيرة التنميــة فــي الــدول
الناميــة ،إذ تتجــاوز مســاهمات الصنــدوق
ومشــاركاته فــي مســيرة التنميــة العالميــة
حــدود الــدول والقــارات.
ويقــوم الصنــدوق بتنفيــذ مشــاريع تنمويــة
فــي مختلــف أنحــاء الشــرق األوســط وشــمال
وشــرق ووســط أفريقيــا ،إضافــة إلــى شــمال
وجنــوب ووســط آســيا وبعــض دول أوروبــا.

الدول العربية

60,526

الدول اإلفريقية

363

الدول اآلسيوية

76

3,528

71

4,815

إجمالي قيمة المشاريع

80

الدول األخرى

11,136

26

إجمالي المشاريع

536

مليار درهم

مشروع

موزعة حسب القطاعات التالية
75

7,765

10,267

13,634

6,824

7,690

5,079

28,746

الكهرباء
والمياه

74

الخدمات
االجتماعية
والصحية

النقل
والمواصالت

الزراعة
والري
واستصالح
األراضي

اإلسكان

الصناعة
والتعدين

أخرى
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102

101

91

57

46

43

96

19

المساعدات اإلماراتية
مساعدات الهالل األحمر اإلماراتي عام  ( 2017دوالر أمريكي )
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
تضطلــع هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي منــذ
نشــأتها عــام  1983بــدور رائــد فــي تعزيــز
أوجــه العمــل اإلنســاني المختلفــة ،علــى
الصعيديــن المحلــي والدولــي لمســاعدة
الضعفــاء والمحتاجيــن أينمــا كانــوا ،وبغــض
النظــر عــن أي اعتبــارات عرقيــة أو ثقافيــة أو
جغرافيــة أو دينيــة .

72,128,338

9,873,329

3,305,051

ويركــز الهــال األحمــر اإلماراتــي فــي الشــأن
المحلــي علــى مســاعدة ذوي االحتياجــات
الخاصــة واألرامــل ،وكفالــة األيتــام ،ومســاعدة
األســر المتعففــة وأســر الســجناء ،والمرضــى
وطــاب العلــم المعوزيــن.

76

1,016,771

التعليم
دعم البرامج العامة

119,626

المياه والصحة العامة

104,027

الصحة

74,548

إجمالي قيمة المساعدات

86,621,689

المساعدات السلعية

دوالرًا أمريكيًا

صيد األسماك
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أمــا خارجيــً ،فيركــز علــى دعــم وإغاثــة
المنكوبيــن جــراء الكــوارث الطبيعيــة
والنزاعــات والحــروب ،عبــر تقديــم اإلغاثــة
العاجلــة ،وبعدهــا تطويــر البنــى التحتيــة
وإقامــة المشــاريع التنمويــة لتمكيــن
المناطــق المنكوبــة مــن العــودة إلــى
حياتهــا الطبيعيــة .وتعــد هيئــة الهــال
األحمــر اإلماراتــي الجمعيــة الوحيــدة (مــن
نوعهــا) فــي العالــم التــي تمتلــك برنامــج
كفالــة أيتــام مســتمرًا منــذ عــام  ،1986حيــث
تكفــل الهيئــة اليــوم مــا يزيــد علــى  104آالف
يتيــم فــي  28دولــة حــول العالــم.

الخدمات االجتماعية

20

جواز السفر اإلماراتي
الجواز اإلماراتي األول عالميًا
تهــدف رؤيــة دولــة اإلمــارات  2021إلــى أن تكــون الدولــة
ضمــن أفضــل دول العالــم بحلــول اليوبيــل الذهبــي
لالتحــاد ،حيــث التزمــت الحكومة االتحاديــة بتعزيز مكانة
اإلمــارات فــي الســاحة الدوليــة ،فارتــأت اعتمــاد خطــة مــن
شــأنها تعزيــز قــوة جــواز ســفرها لتمكيــن المواطــن
اإلماراتــي مــن دخــول دول العالــم ،مــن دون الحاجــة إلــى
تأشــيرة مســبقة ،األمــر الــذي ســيزيد مــن ســعادته.
وفــي ديســمبر  ،2018تربــع جــواز الســفر اإلماراتــي
علــى قائمــة التصنيــف العالمــي ألقــوى جــواز ســفر وفــق
الترتيب المعتمد من قبل مؤشر «باسبورت إندكس»،
إذ يســمح الجــواز فــي الوقــت الراهــن لحاملــه بدخــول
 170دولــة حــول العالــم مــن دون تأشــيرة مســبقة.
ويعتمــد هــذا التصنيــف علــى عــدد وجهــات الســفر
التــي يســتطيع مواطنــو دولــة معينــة الســفر إليهــا،
مــن دون اســتصدار تأشــيرة مســبقًا ،أو الحصــول علــى
التأشــيرة فــور الوصــول إلــى الوجهــة المقصــودة

وأكــد مؤشــر «باســبورت اندكــس» العالمــي ،فــي تقريــر بعنــوان «ســباق اإلمــارات إلــى القمــة» تنــاول فيــه الصعــود
الســريع الــذي حققــه جــواز الســفر اإلماراتــي فــي فتــرة قصيــرة ،أنــه األســرع بال منافــس على مســتوى العالم ،مشــيرًا إلى أن
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أ ّثــرت فــي العالــم ألســباب عديــدة ،وأصبحــت بســرعة واحــدة مــن أكثــر دول العالــم إبداعــً
فــي مجــال التكنولوجيــا والتعليــم والتمويــل والبنيــة التحتيــة.
وفــي عــام  ،2015تلقــى جــواز الســفر اإلماراتــي دفعــة قويــة وفقــً للمؤشــر ،بعــد صدور قــرار إعفــاء المواطنين من تأشــيرة
«شــينغن» لــدول االتحــاد األوروبــي شــملت  26دولــة ،إضافــة إلــى ثمانــي دول أوروبيــة أخــرى خــارج دول االتحاد.

116

دولــة ال تتطلــب تأشــيرة
مســــبقة مـــــن مــــواطنـــــي
دولــة اإلمــــــارات

54

دولــــــــة تتطلـــــب تأشـــــــيرة
الكترونيــة مـــــن مــــواطنـــــي
دولــة اإلمــــــارات

أطلقــت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي بقيــادة ســمو
الشــيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون
الدولــي؛ مبــادرة قــوة جــواز الســفر اإلماراتــي بهــدف وضعه
ضمــن قائمــة أقــوى خمســة جــوازات ســفر فــي العالــم
بحلــول عــام  ،2021وهــو مــا تــم تحقيقــه فــي وقــت
قياســي وقبــل الموعــد المســتهدف.

78

هــذا وبــدأت وزارة الداخليــة فــي دولــة اإلمــارات مؤخــرًا بإصــدار جــوازات ســفر مقــروءة آليــً أو جــوازات الســفر اإللكترونيــة
لمواطنــي الدولــة ،وفقــً للمتطلبــات التقنيــة واألمنيــة الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي .ويتضمــن الجــواز
اإللكترونــي اإلماراتــي فــي صفحتــه األولــى صــورة مائيــة مــن اإلطــار الخارجــي لمســجد الشــيخ زايــد ،بينمــا تتزيــن صفحتــه
األخيــرة برســم المســجد الفعلــي مــع القبــاب ،واألعمــدة.
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مبادرة قوة جواز الســفر اإلماراتي

وال تقتصــر العوائــد اإليجابيــة لســهولة التنقــل بيــن مختلــف دول العالــم علــى تمكيــن مواطنــي دولــة اإلمــارات مــن التنقل
بحريــة بغــرض الســياحة فحســب ،بــل تشــمل أيضــً عوائــد اقتصاديــة وتنمويــة وحتــى إنســانية ،عبــر تســهيل التبــادل
التجــاري واالســتثمار االقتصــادي لألفــراد والمؤسســات.
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األمن الغذائي
أهداف االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي
تهــدف دولــة اإلمــارات إلــى أن تكــون األفضــل عالميــً
فــي مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي بحلــول عــام ،2051
وضمــن أفضــل  10دول بحلــول عــام  ،2021ولتحقيــق
أهدافهــا تلــك ،حرصــت الدولــة علــى مد جســور التعاون
الدولــي فــي ســبيل تطويــر اإلنتــاج الزراعــي ،وتفعيــل
دور الشــراكات بيــن الحكومــات والمنظمــات ،ســعيًا إلى
تقديــم التســهيالت والحوافــز لالســتثمار فــي القطــاع
الزراعــي والغذائــي.
وفــي نوفمبــر  ،2018أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات
اســتراتيجيتها الوطنيــة لألمــن الغذائــي ،االســتراتيجية
األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى العالم التــي ترمي إلى
تطويــر منظومــة وطنيــة شــاملة تقــوم علــى أســس
تمكيــن إنتــاج الغــذاء المســتدام ،وتحــدد عناصــر ســلة
الغــذاء الوطنيــة بنــاء علــى ثالثــة معاييــر رئيســة تشــمل
معرفــة حجــم االســتهالك المحلــي ألهــم المنتجــات،
والقــدرة علــى اإلنتــاج والتصنيــع ،واالحتياجــات الغذائيــة.

أعلنــت إمــارة أبوظبــي عــن مخصصــات بقيمــة
 1مليــار درهــم الســتقطاب الشــركات المتخصصــة
فــي مجــال التكنولوجيــا الزراعيــة ،المحليــة
والعالميــة فــي إطــار ســعيها لتحقيــق متطلبــات
األمــن الغذائــي.
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02
03
04
05

ّ
ممكــن بالتكنولوجيــا لكامــل سلســلة القيمــة،
تطويــر إنتــاج محلــي مســتدام
وتكريــس التقنيــات الذكيــة فــي إنتــاج الغــذاء

06
07
08
09
10
11

تفعيــل المبــادرات لتعزيــز قــدرات البحــث والتطويــر فــي مجــال الغذاء
تطويــر برنامــج ُيعنــى باســتزراع األحيــاء المائيــة
تســهيل إجــراءات ممارســة األعمــال ضمــن قطاع اإلنتاج الزراعي ،كإجــراءات التعاقد
الزراعي ،ودعم نظم التمويل للنشــاطات الزراعية والغذائية
مواءمــة الرســوم الزراعيــة المحليــة مــع مثيالتهــا الدوليــة لتحســين اإلنتــاج المحلــي
تشــجيع اســتهالك المنتجــات المحليــة الطازجــة
الحــد مــن فقــد وهــدر الغــذاء بواســطة تطويــر منظومــة متكاملــة لخفــض نفايــات
الطعــام ضمــن سالســل التوريــد
إيجــاد بنــوك طعــام متعــددة على امتــداد الدولة

81

ضمــان ســامة الغــذاء وتحســين نظــم التغذية
إيجــاد برامــج تدريبيــة تُعنــى بالســامة الغذائيــة الوطنيــة ،وتعزيــز إجــراءات
الســامة والوقايــة فــي مجــال نشــاطات األغذيــة التجاريــة

وتؤمــن دولــة اإلمــارات بضــرورة تطويــر صيغــة مشــتركة فــي مجــال تكنولوجيــا الغــذاء ،وتطبيقهــا علــى نطــاق واســع،
لتوفيــر مصــادر الغــذاء ومكافحــة الجــوع فــي العالــم ،اســتنادًا إلــى أهميــة تكامــل األدوار والتعــاون الدولــي فــي تعزيــز
األمــن الغذائــي القائــم علــى االبتــكار ،عبــر تبنــي التكنولوجيــا الحديثــة فــي الزراعــة بصفتهــا ركيــزة رئيســة إلنتــاج
غــذاء مســتدام وصحــي فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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التكنولوجيــا الزراعية

وفــي بــادرة هــي األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى
المنطقــة ،ضــم تشــكيل مجلــس الــوزراء اإلماراتــي
األخيــر الــذي اعتمــد فــي عــام  2017حقيبــة وزاريــة
لألمــن الغذائــي المســتقبلي ،بهــدف تطويــر وتنفيــذ
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي ،التي تضمنت 38
مبــادرة رئيســة قصيــرة وطويلــة المــدى ،ضمــن رؤيــة عــام
 ،2051وأجنــدة عمــل لعــام  ،2021وتعمــل بمقتضــى
توجهــات اســتراتيجية تركــز علــى تســهيل تجــارة الغذاء
العالميــة ،وتنويــع مصــادر اســتيراد الغــذاء ،لتشــمل مــا
بيــن ثالثــة وخمســة مصــادر لــكل صنــف غذائــي رئيــس،
ووضــع خطــط توريــد بديلــة.

01

أن تكــون دولــة اإلمــارات األفضــل عالميــً فــي مؤشــر األمــن الغذائــي العالمــي بحلول
عــام  ،2051وضمــن أفضــل  10دول بحلــول عام 2021

22

اإلمارات في إكسبو
تاريخ مشاركات اإلمارات في إكسبو
تشــارك دولــة اإلمــارات فــي معــرض إكســبو الدولــي منــذ
عام  ،1990وكانت لها بصمة مميزة وواضحة في جميع
معــارض إكســبو العالميــة ،حيــث احتــل جنــاح اإلمــارات
المرتبــة العاشــرة مــن بيــن أفضــل األجنحــة المشــاركة
فــي معــرض إكســبو  2000الــذي ُأقيــم فــي هانوفــر ،كما
حصــل جنــاح اإلمــارات علــى ميداليــة ذهبيــة فــي معــرض
إكســبو سرقســطة الدولــي  ،2008ونــال جنــاح اإلمــارات
لقــب الجنــاح األكثــر شــعبية فــي معرض إكســبو الدولي
بنــاء علــى تصويــت الــزوار،
فــي شــنغهاي عــام 2010
ً
واحتــل الصــدارة فــي دراســة أكاديميــة أجراهــا باحثــون
مــن جامعــة كاليفورنيــا ولــوس أنجلــوس  ،UCLAتناولــوا
فيهــا معاييــر الدبلوماســية العامــة ،كمــا حصــل جنــاح
الدولــة علــى ميداليــة فضيــة فــي معــرض إكســبو
الدولــي فــي مدينــة يوســوا فــي عــام .2012

مــن المتوقــع أن يكــون إكســبو دبــي  2020األكبــر
ـزوار الدولييــن ،حيــث
فــي التاريــخ مــن حيــث عــدد الـ ّ
ســيكون  %70مــن زواره مــن خــارج دولــة اإلمــارات.
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إكسبو  2020دبي

إشبيلية

وفــي عــام  2015شــاركت دولــة اإلمــارات فــي إكســبو
ميالنــو الدولــي الــذي حمل شــعار «تغذية الكوكــب ..طاقة
للحياة» ،حيث كان تصميم الجناح مستوحى من المناظر
الطبيعيــة والعمــارة التقليديــة المســتدامة فــي دولــة
اإلمارات ،واستقطب جناح الدولة في إكسبو ميالنو 2015
نحــو مليــون و 200ألــف زائــر ،بمعــدل  7آالف زائــر يوميــً.
كمــا شــهد جنــاح الدولــة فــي إكســبو  2017أســتانا الــذي
تولى المجلس الوطني لإلعالم تنظيمه وإدارته واإلشراف
عليه إقباالً كبيرًا ،حيث استقطب الجناح نخبة من القادة
وكبــار الشــخصيات ،وعــددًا كبيـرًا مــن الــزوار ،ليصــل عــدد
الضيــوف الذيــن اســتقبلهم الجنــاح مــن مختلــف األعمــار
والجنســيات إلــى  150ألــف زائــر ،وقــد عكســت محتويــات
الجنــاح رؤيــة القيــادة الرشــيدة واهتمامهــا باإلنســان
فعالــة لتحقيــق التنميــة
بوصفــه ثــروة أساســية وطاقــة ّ
الشــاملة والمســتدامة علــى كافــة الصعد.

1992
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اإلمارات في إكسبو
اإلمارات تشارك في إكسبو الصين 2019

阿拉伯联合酋长国展馆

جنــاح اإلمــــارات العــربيـــة المتحـــدة
United Arab Emirates Pavilion

تشــارك دولــة اإلمــارات فــي معــرض اكســبو
البســتنة  2019بكيــن الــذي تمتــد فعاليتــه
مــن  29أبريــل وحتــى  7أكتوبــر  ،2019حيــث
تهــدف مــن خــال المشــاركة إلــى تســليط
الضــوء علــى جهــود الوالــد المؤســس
المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بن ســلطان
آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،فــي تنميــة وتطويــر
القطــاع الزراعــي ،وتجســيد رؤيــة القيــادة
الرشــيدة فــي تطويــره وتعزيــزه والتــي أفضــت
إلــى تحويــل الصحــراء إلــى واحــات خضــراء عبــر
اســتراتيجيات ومبــادرات واضحــة وباالســتناد
إلــى أحــدث مــا تــم التوصــل إليــه مــن تقنيــات
زراعيــة متقدمــة ،فضــ ً
ا عــن اســتعراض
تجربتهــا ومشــاريعها المســتدامة.
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فــي ردهــة االســتقبال يفتــح الجنــاح أبوابــه للــزوار تحــت مظلــة منفــذة للضــوء وجــدار أخضــر ،ويتيــح لهــم فرصــة
قــراءة معلومــات عــن المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،وبرنامجــه الريــادي
«تخضيــر الصحــراء» واالبتــكارات الزراعيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عبــر لوحــات نصيــة كبيــرة ،وســيرى الــزوار
خريطــة تصويريــة توضــح لهــم رحلتهــم التــي علــى وشــك االنخــراط فيهــا مــن خــال عــرض منطقــة مشــاهدة الفيلــم
وممشــى الواحــة ،وعنــد دخــول الــزوار  ،يتــم اطالعهــم علــى فيلــم تعريفــي بمبــادرات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وإنجازاتهــا وابتكاراتهــا فــي المجــال الزراعــي.
ثــم ينتقــل الــزوار عبــر ممشــى الواحــة إلــى الحديقــة إلعطــاء الزائــر اإلحســاس بالتواجــد فــي واحــة صحراويــة هادئــة
مــع جــدار مصمــم ليحاكــي الكثبــان الرمليــة بالصحــراء ،وبينمــا يتجــول الــزوار فــي أنحــاء ممشــى الواحــة تحــت مظلــة
مــن أشــجار النخيــل ،تُعــرض عليهــم الفتــات تفســيرية حــول موضوعــات :الزراعــة فــي الواحــات الصحراويــة ،وتخضيــر
الصحــراء ،واالبتــكارات الزراعيــة المعاصــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وعنــد الوصــول إلــى آخــر الرحلــة يقــدم
المقبــل ويشــجعهم علــى زيــارة هــذه
الجنــاح للــزوار معلومــات مثيــرة لالهتمــام حــول معــرض إكســبو ُ 2020
الفعاليــة الدوليــة المثيــرة.
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ويعــد معــرض إكســبو  2019بكيــن مــن
والمكرســة
الفعاليــات الدوليــة للبســتنة،
ُ
لتوفيــر منصــة مفتوحــة للــدول والمنظمــات
الدوليــة للتواصــل وتبــادل الخبــرات فيمــا
بينهــا ،حيــث يشــارك فيــه أكثــر مــن  110دولــة
«عــش حيــاة
ومنظمــة دوليــة تحــت شــعار ِ
خضــراءِ ،عــش حيــاة أفضــل».

وصمــم الجنــاح ليشــمل حديقــة تتضمــن أوديــة وأفالجــً تحاكــي التضاريــس البيئيــة لدولــة اإلمــارات ،بحيــث تعكــس
ُ
التحــوالت التــي شــهدتها الصحــراء علــى مــر الســنين ،حتــى أصبحــت بيئــة خضــراء تضــم مختلــف أنــواع النباتــات.
هــذا ويضــم الجنــاح «المنطقــة الثقافيــة» المخصصــة لتقديــم العــروض الفنيــة التــي تعكــس عــادات وتقاليــد
المجتمــع اإلماراتــي وموروثــه الثقافــي ،فــي حيــن خصصــت إحــدى زوايــا الجنــاح الســتعراض اســتعدادات الدولــة
الســتضافة إكســبو دبــي  2020واإلنشــاءات الجاريــة فــي الموقــع.
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اإلمارات في إكسبو
إكسبو  2020دبي
يعــد معــرض «إكســبو الدولــي» أحــد أكبــر
الفعاليــات العالميــة غيــر التجاريــة مــن حيــث
التأثيــر االقتصــادي والثقافــي بعــد بطولــة
كأس العالــم لكــرة القــدم ودورة األلعــاب
األولمبيــة ،حيــث تقــام معــارض «إكســبو
الدوليــة» كل خمــس ســنوات وتســتمر
لفتــرة أقصاهــا ســتة أشــهر ،تســتقطب
أثناءهــا مالييــن الــزوار الستكشــاف األجنحــة
والفعاليــات الثقافيــة التــي ينظمهــا مئــات
المشــاركين ،بمــا فــي ذلــك الحكومــات
والمنظمــات الدوليــة والشــركات.
وأصبحــت دبــي أول مدينــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا
تســتضيف معرض «إكســبو الدولــي» ،بعدما
فــازت بتنظيمــه فــي دورة « »2020فــي ختــام
دورات التصويــت التــي شــارك فيهــا مندوبــو
المكتــب الدولــي للمعــارض باجتمــاع عقــد
فــي باريــس.

وســيخدم «إكســبو دبــي  »2020منطقــة جغرافيــة يصــل عــدد ســكانها إلــى  3.2مليــار نســمة بإجمالــي إنتــاج
محلــي يزيــد علــى  6.5تريليــون دوالر أمريكــي ،وســيكون أول معــرض قريــب مــن منطقــة لــم يتــح لســكانها حضــور
إكســبو مــن قبــل ،األمــر الــذي ســيحدث تغييــرًا مســتمرًا علــى المنطقــة بأكملهــا ،نظــرًا لمــا يمكــن تحقيقــه عندمــا
تتواصــل العقــول واألفــكار الجديــدة ،وهــو مــا يســهم فــي تحقيــق اإلبداعــات البشــرية.
وتهــدف الخطــط االســتراتيجية للقائميــن علــى معــرض إكســبو دبي  2020إلــى جعله منصــة لتحفيز اإلبداع واالبتكار
والتعــاون علــى مســتوى العالــم ،وإطــاق أفــكار جديــدة يكــون لهــا تأثيــر فاعــل ومســتدام فــي منطقــة الشــرق
األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا ،باالســتناد إلــى  3محــاور مترابطــة وأساســية ،هــي الفــرص والتنقــل واالســتدامة.
ومــن المتوقــع أن يشــارك فــي هــذا المعــرض أكثــر مــن  200دولــة ،إضافــة إلــى العديــد مــن المنظمــات الدوليــة
والشــركات العالميــة والمؤسســات التعليميــة .وقــد أكــدت حتــى اآلن  190دولــة مشــاركتها فــي هــذا الحــدث
العالمــي ،الــذي ســينظم علــى مســاحة تصــل إلــى  438هكتــارًا ،أي مــا يعــادل مســاحة  613ملعبــً دوليــً لكــرة
القــدم فــي منطقــة دبــي الجنــوب ،علــى مقربــة مــن مطــار آل مكتــوم الدولــي ومطــار دبــي الدولــي ومطــار
أبوظبــي الدولــي ،ومينــاءي دبــي وأبوظبــي ،فــي حيــن ســتكون للموقــع محطــة متــرو قــادرة علــى نقــل  44ألــف
راكــب فــي الســاعة.
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مبادرات اإلمارات

القمة العالمية
للحكومات

مبادرة مليون
مبرمج عربي

منصة
مدرسة

مبادرة
تحدي األمية

تحدي القراءة
العربي

مبادرة صناع
األمل
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23

مبادرات اإلمارات

القمــة العالميــة للحكومــات ،مؤسســة غيــر ربحيــة تبحــث فــي مجــاالت تقاطــع العمــل
الحكومــي واالبتــكار .وهــي منصــة لتبــادل المعرفــة بيــن قــادة الفكــر ،ومركــز للتواصل
بين صناع السياســات ومجتمع األعمال والمجتمع المدني ،في ســبيل تحقيق التنمية
البشــرية وتفعيــل تأثيــرات إيجابيــة في حيــاة المواطنين في جميــع أنحاء العالم.

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،مبــادرة «مليــون مبرمــج عربــي» ضمــن مظلــة
مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة .وســيكون التدريــب مفيــدًا ألولئــك
الذيــن يرغبــون فــي أن يكونــوا مطــوري ويــب ،أو مطوري تطبيــق ،أو خبيري ويب أمامي
أو متخصصيــن فــي تحليــل البيانــات ،وســيتم توفيــر التدريــب عبــر اإلنترنــت وتقديمــه
بالتعــاون مــع المؤسســات التعليميــة الرائدة والشــركات العالمية الكبرى.

تســتضيف القمــة العالميــة للحكومــات فــي اجتماعهــا الســنوي ،الــذي ُيعقــد فــي
فبرايــر بمدينــة دبــي ،أكثــر مــن  4000مشــارك مــن قــادة العالــم وص ّنــاع السياســات
والخبــراء مــن أكثــر مــن  150دولــة.

90

وبعــد التســجيل ،ســيخضع المرشــحون لبرامــج ترميــز افتراضيــة مدتهــا ثالثــة أشــهر،
وسيتلقى أفضل  1000طالب من كبار الطالب المنح الدراسية ويسجلون في برنامج
تحــدي المبرمــج ،وســيحصل الفائــز علــى مليــون دوالر أمريكــي ،بينمــا يحصــل كل
متســابق من المنتخبات التســعة على جائزة قدرها  50000دوالر أمريكي لكل جائزة،
وسيتسـ ّلم المعلمــون جوائــز ماليــة ضخمــة.
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القمــة العالميــة للحكومــات ،هــي منصــة عالميــة تهــدف إلــى استشــراف مســتقبل
الحكومــات حــول العالــم انطالقــً مــن دولــة اإلمــارات ،حيــث ُحــدد لــدى انعقادهــا برنامج
عمــل ســنوي لحكومــات المســتقبل مــع التركيــز علــى تســخير التكنولوجيــا للتغلــب
علــى التحديــات التــي تواجــه البشــرية ،وإتاحــة الفرصــة لعــرض أفضــل الممارســات
والحلــول الذكيــة التــي ّ
تحفــز اإلبــداع واالبتــكار.

تهــدف مبــادرة «مليــون مبرمــج عربــي» إلــى النهــوض بالمجتمعات العربيــة وتمكينها
مــن لغــة المســتقبل ،عــن طريــق تدريــب مليــون شــاب عربــي مجانــً علــى البرمجــة
وتقنياتهــا ،وتوفيــر وظائــف لهــم فــي القطاعــات المســتقبلية التــي تعتمــد علــى
المعرفــة وتكنولوجيــا المعلومــات والبرمجيــات واالتصــاالت واالقتصــاد القائــم علــى
التكنولوجيــا الحديثــة.

23

مبادرات اإلمارات

منصــة تعليميــة إلكترونيــة رائــدة تو ِّفــر محتــوى تعليميــً متميــزًا باللغــة العربيــة
هــي
ّ
فــي كافــة مــواد العلــوم والرياضيــات ،ومتاحــة مجانــً ألكثر من  50مليــون طالب عربي
أينمــا كانــوا.
تضــم منصــة مدرســة  5000درس تعليمــي بالفيديــو ،تشــمل مــواد الفيزيــاء
ّ
ّ
تغطي مختلف المناهج الدراســية،
والكيميــاء واألحيــاء ،والرياضيــات والعلــوم العامــة
مــن ريــاض األطفــال وحتــى الصـ ّ
ـف الثانــي عشــر .وإلــى جانــب الفيديوهــات التعليميــة،
ستضم «مدرسة» تمرينات وتطبيقات في مختلف المواد العلمية بما يرفد العملية
ّ
التعليميــة فــي إطــار تكاملــي.

92

تهــدف مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،مــن مبــادرة تحــدي األميــة،
إلى تزويد الناس بالمهارات والمعارف الالزمة ،لالستجابة بفعالية للتحديات المتزايدة
للتكنولوجيــات الجديــدة وعصــر المعلومــات.
كمــا تســعى المبــادرة إلــى مســاعدة فئات الشــباب علــى تنمية مهاراتهــم وقدراتهم
ومعارفهــم وتعزيــز مؤهالتهــم ،والتأثيــر إيجابــً فــي ســلوكهم والمســاهمة فــي
رفاههــم االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي ،بمــا يتيــح لهــم أن يصبحــوا أعضــاء
منتجيــن ومشــاركين فــي المجتمــع.
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وتــم إعــداد وإنتــاج هــذه الفيديوهــات التعليميــة باالســتناد إلــى أحــدث مناهــج
ّ
تمــت فيها مراعــاة احتياجات
ـة
ـ
مدروس
ـاج
ـ
وإنت
ـب
ـ
تعري
ـة
ـ
خط
ـن
ـ
ضم
ـة،
ـ
العالمي
ـم
ـ
التعلي
ّ
الطلبــة التعليميــة فــي شــتى المراحــل الدراســية ،كمــا تــم تطبيــق أرقــى المعاييــر
والضوابــط الفنيــة فــي اختيــار المــواد العلميــة ،وتعريبهــا ،ومواءمتهــا وفــق المناهــج
المعتمــدة فــي الــدول العربيــة ،وذلــك مــن خــال تحــدي الترجمــة.

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،مبــادرة «تحــدي األميــة» ،التــي
تســتهدف ثالثيــن مليــون شــاب وطفــل عربــي حتــى عــام  ،2030وذلــك بالتعــاون بيــن
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،ومنظمــة اليونيســكو وبرنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي.

23

مبادرات اإلمارات

يعــد «تحــدي القــراءة العربــي» الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،أكبــر
مشــروع عربــي لتشــجيع القــراءة لــدى الطــاب فــي العالــم العربــي ،عبــر التــزام أكثــر
مــن مليــون طالــب بالمشــاركة فــي قــراءة خمســين مليــون كتــاب كل عــام دراســي.
ويهــدف تحــدي القــراءة العربــي إلــى زيــادة الوعــي ،وتنميــة حــب القــراءة لــدى جيــل
األطفــال والشــباب فــي العالــم العربــي ،لتكــون عــادة متأصلــة فــي حياتهــم تعــزز
ملكــة الفضــول وشــغف المعرفــة لديهــم ،وتوســع مداركهــم.

94

تســتهدف مبــادرة «صنــاع األمــل» األفــراد والمؤسســات علــى الســواء« .صانــع األمــل»
يجــب أن يكــون لديــه مشــروع أو برنامــج أو حملــة أو مبــادرة خالقــة ومبتكــرة وذات
تأثيــر ب ّيــن ،تســهم فــي تحســين حيــاة شــريحة مــن النــاس أو رفــع المعانــاة عــن فئــة
معينــة فــي المجتمــع أو يعمــل علــى تطويــر بيئــة بعينهــا اجتماعيــً أو اقتصاديــً
أو ثقافيــً أو تربويــً ،أو المســاهمة فــي حــل أي مــن التحديــات أو المشــكالت التــي
يواجههــا مجتمعــه ،بحيــث يقــوم بذلــك كجهــد شــخصي أو بصــورة تطوعيــة ودون
مقابــل أو دون تحقيــق ربــح أو منفعــة ماديــة.
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يأخــذ التحــدي شــكل منافســة علــى القــراءة باللغــة العربيــة يشــارك فيهــا الطلبــة
مــن الصــف األول االبتدائــي وحتــى الصــف الثانــي عشــر مــن المــدارس المشــاركة فــي
العالــم العربــي ،بــدءًا مــن شــهر ســبتمبر كل عــام وحتــى نهايــة شــهر مــارس مــن
العــام التالــي ،ويتــدرج الطــاب المشــاركون فــي التحــدي عبــر خمــس مراحــل تتضمــن
كل مرحلــة قــراءة عشــرة كتــب وتلخيصهــا فــي جــوازات التحــدي .وبعــد االنتهــاء
مــن القــراءة والتلخيــص ،تبــدأ مراحــل التصفيــات وفــق معاييــر معتمــدة ،تتــم علــى
مســتوى المــدارس والمناطــق التعليميــة ثــم علــى مســتوى األقطــار العربيــة وصــوالً
إلــى التصفيــات النهائيــة التــي تتــم فــي دبــي ســنويًا فــي شــهر أكتوبــر.

تنــدرج مبــادرة «صنــاع األمــل» تحــت مبــادرات مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
العالميــة .وهــي أكبــر مبــادرة عربيــة مــن نوعهــا مخصصــة لالحتفــاء بأصحــاب العطــاء
فــي الوطــن العربــي ،وذلــك عبــر تكريــم مبادراتهــم ومشــاريعهم وبرامجهــم
وحمالتهــم اإلنســانية والخيريــة والمجتمعيــة التــي يســعون مــن خاللهــا إلــى االرتقــاء
بمجتمعاتهــم ،وتحســين نوعيــة الحيــاة فــي بيئاتهــم ومســاعدة المحتاجيــن وإغاثــة
ّ
المهمشــة فــي المجتمــع ،وإحــداث
الهشــة أو
المنكوبيــن ورفــع المعانــاة عــن الفئــات
َّ
فــرق إيجابــي فــي حيــاة النــاس مــن حولهــم ،وتســخير مواردهــم وإمكاناتهــم مــن
أجــل الصالــح العــام أو لخدمــة شــريحة مجتمعيــة بعينهــا.

24

الثقافة والفنون
صرح زايد المؤسس

متحف اللوفر

متحف زايد  -غاندي

متحف االتحاد
97

مدينة الشارقة للنشر
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دبي أوبرا

24

الثقافة والفنون
صرح زايد المؤسس
ُأنشــئ صــرح زايــد المؤســس ليكــون تكريمــً وطنيــً دائمــً للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،
والق َيــم النبيلــة لــأب القائــد مؤســس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.
الملهــم ِ
طيــب اهلل ثــراه ،واحتفــاء بــاإلرث ُ
ويتيــح صــرح زايــد المؤســس فرصــة التعــرف بشــكل أعمــق إلــى ســيرة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه .وذلــك مــن خــال الفنــون والمســاحات الخضــراء ،وتجــارب الوســائط المتعــددة
ـدم الصــرح كذلــك مجموعــة مــن التجــارب التفاعلية الشــخصية
واســتعراض كلماتــه التــي أنــارت درب األمــة .ويقـ ّ
مــع القائــد واإلنســان ،مــا يوفــر فرصــة التعــرف أكثــر إلــى إرثــه الطيــب علــى مســتوى الدولــة والعالــم.
ويتوســط صــرح زايــد المؤســس« ،الثريــا» ،وهــو عمــل فنــي ُمبتكــر ثالثــي األبعــاد يتميــز بطابــع ديناميكــي
ُيظهــر مالمــح المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،مــن عــدة زوايــا حــول الصــرح،
ومــن نقــاط المشــاهدة المخصصــة أيضــً .وأثنــاء الليــل ،تتــأأل األشــكال الهندســية بشــكل يحاكــي نجــوم
الســماء .وهــذا العمــل الفنــي مــن ابتــكار رالــف هيلمــك ،الفنــان العالمــي المعــروف فــي مجــال الفنــون
اإلنســانية.
ويضــم الصــرح مركــزًا للــزوار ،يتيــح لهــم فرصــة اختبــار تجربــة غامــرة مــع شــخصية المغفــور لــه الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،اإلنســان والقائــد ،وذلــك عبــر مجموعــة مــن الصــور النــادرة والمقتنيــات
المتع ّلقــة بــه والمقــاالت والمقابــات التــي ُأجريــت مــع األشــخاص الذيــن عرفــوا الشــيخ زايــد شــخصيًا .كمــا
يســتعرض مقاطــع صوتيــة للشــيخ زايــد ،ط ّيــب اهلل ثــراه ،تُــذاع كل ربــع ســاعة يتحــدث فيهــا عــن أفــكاره
والقضايــا التــي أ ّيدهــا ودافــع عنهــا.
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الثقافة والفنون
متحف اللوفر
قــام المهنــدس المعمــاري الفرنســي جــان نوفــل بتصميــم متحــف اللوفــر  -أبوظبــي بشــكل فريــد ومتميــز.
ـم افتتاحــه فــي  8نوفمبــر  .2017وأنشــئ المتحــف (الــذي تــم بنــاؤه بموجــب االتفاقيــة المو ّقعــة بيــن مدينــة
وتـ ّ
أبوظبــي والحكومــة الفرنســية ،والســارية لمــدة ثالثيــن عامــً) علــى مســاحة تصــل إلى  24ألف متر مربــع تقريبًا
فــي جزيــرة الســعديات ،بتكلفــة تتــراوح بيــن  83و 108مالييــن يــورو .ووفقــً لمســؤولي المشــروع ،فــإن هــذا
المتحــف ســيكون معرضــً لآلثــار الفنيــة اآلتيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم ،والهــدف األســاس مــن المشــروع هــو أن
يكــون حلقــة وصــل بيــن الفن الشــرقي والفن الغربي.
وص ّمــم علــى شــكل مدينــة مصغــرة
تمتــد مســاحة الموقــع علــى  97ألــف متــر مربــع فــي جزيــرة الســعدياتُ .
تشــبه أرخبيـ ً
ـتوحى مــن تصاميــم المنــازل المنخفضــة
ـض مسـ
ا فــي البحــر ،تضــم فــي المجمــوع  55مب ًنــى أبيـ َ
ً
فــي الهندســة العربيــة التقليديــة.
تصــل المســاحة اإلجماليــة الداخليــة للمتحــف إلــى  8600متــر مربــع ،تتضمن قاعات العــرض والمعارض ومتحف
األطفــال ،بينمــا تصــل مســاحة قاعــات العــرض إلــى  6400متــر مربــع ،وســتحتوي علــى نحــو  600تحفــة فنيــة،
فضـ ً
ا عــن  300عمــل فنــي ُمعــار مــن مؤسســات ثقافية فرنســية .وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة المخصصة إلقامة
المعــارض المؤقتــة قرابــة  2000متــر مربــع ،بينمــا تــم تخصيــص  200متــر مربــع لمتحــف األطفــال.
ويضــم المتحــف  23صالــة عــرض دائمــة ،تقــدم تحفــً فنيــة تــروي قصصــً مــن الحقــب التاريخيــة المختلفــة التــي
مــرت بهــا البشــرية ،وصــوالً إلــى الوقــت الحاضــر فــي  12سلســلة مختلفــة.
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الثقافة والفنون
متحف زايد  -غاندي
افتتحــت وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة متحــف «زايــد غانــدي» الرقمــي ،الــذي ينظــم فــي منــارة الســعديات
ـاء بالقيــم اإلنســانية للقائــد المؤســس المغفــور
بالتعــاون مــع متحــف غانــدي الرقمــي فــي نيودلهــي ،احتفـ ً
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،وبمناســبة ذكــرى مــرور  150عامــً علــى ميــاد المهاتمــا
غانــدي .ويحتفــي المتحــف بهاتيــن القامتيــن العالميتيــن اللتيــن تعــدان رمــزًا للحكمــة والعطــاء والتســامح.
يعــد متحــف «زايــد  -غانــدي» المتحــف الرقمــي األول مــن نوعــه فــي دولــة اإلمــارات ،إذ يمثــل ملتقــى حضاريــً
يحتفــي بقائديــن عالمييــن ،شــهد العالــم أجمــع علــى صــدق قيمهمــا اإلنســانية النبيلة التي أســهمت في بث
روح التســامح والتالحــم والوئــام بيــن الشــعوب .وجــاء افتتــاح وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفة لهــذا المتحف في
منــارة الســعديات بالتعــاون مــع متحــف غانــدي الرقمــي فــي نيودلهــي.
يتكون هذا المتحف من ســتة أركان رئيســة ،هي:
والحكمــة ،ويركــز على الوطــن والقيادة والمعاني الخاصــة بهذين الجانبين.
الحكــم ِ
 .1ركــن ُ
 .2ركــن ســلطة العطــاء ،ويركــز على أهميــة الناس والمجتمع في منهج القائدين اإلنســانين.
 .3ركــن دعــاة ســام ،حيــث إن الســام وقيــم التســامح مــن المرتكــزات األساســية فــي نهــج كل مــن المغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،والمهاتمــا غانــدي ،إذ ركّ ــز كل منهمــا بصــورة
كبيــرة علــى تحقيــق الخيــر والمصلحــة العامــة.
 .4ركــن حصــاد التغييــر ،يعنــي التغييــر نحو األفضل على صعيد األمة ومســتقبل الوطن.

 .6ركــن صــون الطبيعــة ،ويتنــاول قيــم احتــرام وحمايــة األصــول الطبيعيــة والتراثيــة عنــد المغفور له الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،والمهاتما غاندي.
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ـوة الكلمــة ،إذ إن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،هــو فــي المقــام
 .5ركــن قـ ّ
األول إنســان مرهــف اإلحســاس وشــاعر ،وحكيــم قريــب مــن النــاس ،فقــد سـ ّ
ـطر بكلماتــه مالحــم ودروســً
ّ
لألجيال المتعاقبة .أما المهاتما غاندي فقد ُعرف بقوة كلمته ،تك ّلم وكتب وألف ،فترك للتاريخ مجموعة
الملهمة.
ال تنســى مــن األقــوال
ِ
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الثقافة والفنون
متحف االتحاد
طابعــا حيو ًيــا بســمات القــرن الحــادي والعشــرين ،حيــث يركــز علــى إلهــام مواطنــي
يحمــل متحــف االتحــاد
ً
وزوارهــا مــن خــال قصــة تأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .كما يحتفــي بما أظهره مؤسســو
اإلمــارات ّ
وروح وطنيــة ،لتشــجيع األفــراد ،مــن جميــع المشــارب ،علــى اقتفــاء خطاهــم فــي
ـزام
ـان والتـ ٍ
ٍ
الدولــة مــن تفـ ٍ
بنــاء األمة.
ويأخــذ المتحــف زواره برحلــة فريــدة ،ويقــدم معــارض وبرامــج تفاعليــة ومبــادرات تعليميــة تستكشــف
التسلســل الزمنــي لألحــداث وصــوالً إلــى إعــان دولــة اإلمــارات فــي العــام  ،1971مــع التركيــز بشــكل رئيســي
علــى الفتــرة مــا بيــن  1968و .1974ومــن خــال المعــارض التفاعليــة والبرامــج التعليميــة ،يحكــي المتحــف
أيضــا إلــى نشــر المعرفــة بيــن الــزوار حــول
قصــة االتحــاد مــن وجهــة نظــر قــادة الدولــة .ويهــدف المتحــف ً
دســتور الدولــة ،وال ســيما الحقــوق واالمتيــازات التــي يمنحهــا لمواطنــي اإلمــارات ،ومــا يترتــب عليهــم مــن
مســؤوليات .وتضــم معروضــات المتحــف مــواد ووثائــق تتعلــق بأحــداث تأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،كمــا سيســهم المتحــف مــن خــال تخصيصــه لبرنامج هام لألبحاث والنشــر فــي توثيق رحلة االتحاد
عبــر اإلمارات الســبع.
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الثقافة والفنون
دبي أوبرا
تعتبــر دبــي أوبــرا التــي صممهــا المهنــدس المعمــاري الدانماركــي جانيــس روســتوك ،أحــدث دور األوبــرا فــي
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ،وتمتاز بشــكلها التصميمي الذي يشــبه ســفينة شــراعية بهندســة
تمــزج بيــن األصالــة والمعاصــرة .وتســتضيف دبــي أوبــرا فعاليــات ثقافية وعصرية متنوعة تشــمل عــروض األوبرا
والباليــه والفنــون الكالســيكية والمســرحيات الموســيقية والحفــات الغنائيــة العربيــة والعالميــة ،والعــروض
الكوميديــة والســينمائية واألنشــطة الترفيهيــة العائليــة وحفــات الــروك والجــاز والبــوب.
وتضــم دبــي أوبــرا الواقعــة بالقــرب مــن بــرج خليفــة ،مســرحًا داخليــً وخارجيــً وقاعــة لالســتقبال والفنــون إلــى
جانــب صالــة للباليــه والحفــات الفلكلوريــة ومتحــف للفنــون وفنــدق ضخــم لخدمــة الــزوار مــن كل دول العالــم،
وتمتــاز قاعــة دبــي أوبــرا بتصميــم مميــز يوفــر خاصيــة تضخيــم الصــوت وتعظيمــه تلقائيــً بمــا يضمــن وصولــه
إلــى جميــع الحضــور بنفــس القــوة والوضــوح مــن دون الحاجــة إلــى أيــة مكبــرات للصــوت.
وتتســع قاعــة دبــي أوبــرا لمــا يقــارب  2000شــخص ،وأكثــر مــا يميــز تصميمهــا هــو تمتعهــا بالمرونــة الشــديدة
وإمكانيــة إعدادهــا الســتضافة أنــواع مختلفــة مــن الفعاليــات ،فالمقاعــد يمكــن إزالتهــا مــن مكانهــا وإفــراغ
القاعــة منهــا تمامــً ،وتمتــاز أرضيتهــا بقابليــة زيــادة ارتفاعهــا لتصــل إلــى مســتوى المســرح .وكذلــك يمكــن
خفــض الســقف والجــدران وتغييــر شــكلها بالكامــل .وهــذه التعديــات والمرونــة تمكنهــا مــن اســتضافة
جميــع أنــواع العــروض والفعاليــات الفنيــة.
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الثقافة والفنون
مدينة الشارقة للنشر
تعتبــر مدينــة الشــارقة للنشــر أول منطقــة حــرة مــن نوعهــا للنشــر فــي العالــم العربــي ،حيــث توفــر لكافــة
العامليــن فــي قطــاع صناعــة الكتــب الفرصــة لالســتفادة مــن حزمــة واســعة مــن االمتيــازات المعفــاة مــن
الضرائــب ،وذلــك بالحصــول علــى فرصــة امتــاك شــركة خاصــة بالكامل تتمتع باســتقاللية تامة فــي اإلدارة .كما
تشــمل االمتيــازات أيضــً الموقــع المثالــي لإلمــارة فــي قلــب العالــم ،حيــث تصبــح األســواق اإلفريقيــة واآلســيوية
عنــد أطــراف أصابعك.
ويتماشــى الهــدف مــن إنشــاء مدينــة الشــارقة للنشــر مــع المهمــة العامــة التــي تضطلــع بهــا هيئــة الشــارقة
للكتــاب ،وهــي الســعي إلــى تعزيــز االســتثمار والنمــو فــي قطــاع النشــر بإمــارة الشــارقة بشــكل خــاص ،وفــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام.
وتمتــد مدينــة الشــارقة للنشــر علــى مســاحة تقــدر بحوالــي  100,000متــر مربــع ،وســتكون مجهــزة بأحــدث
التقنيــات التــي يحتــاج إليهــا أصحــاب العمــل إلنجــاح مشــاريعهم ،وتشــمل هــذه التجهيــزات خدمــات شــبكة
اإلنترنت عالية السرعة ،وقاعات المؤتمرات ،وخدمات السكرتارية .وسيتاح للعاملين في صناعة النشر االختيار
بيــن تأجيــر المكاتــب المؤ َّثثــة وغيــر المؤ َّثثــة ،كما ســيكون بإمكانهم تأجير مســاحات التخزيــن المختلفة.
وتســتوعب «مدينــة الشــارقة للنشــر» التــي تقــع علــى طريــق الشــارقة  -دبــي مــا بيــن  140و 180دار نشــر
عالميــة فــي مرحلتهــا األولــى ،فيمــا يرتفــع الرقــم إلــى  400ناشــر فــي المرحلــة الثانيــة .وســتكون المدينــة التــي
تتمتع بكونها منطقة حرة ،مقرًا لدور النشر والموزعين ودور الطباعة والمترجمين وكافة األنشطة المرتبطة
بصناعــة الكتــب والنشــر.
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وقــد كانــت الشــارقة دائمــً محــل تقديــر علــى الصعيــد الثقافــي العالمــي ،فقــد فــازت عــام  2014بلقــب عاصمــة
الثقافــة اإلســامية فــي العالــم العربــي ،مــن قبل المنظمة اإلســامية للتربيــة والعلوم والثقافة «اإليسيســكو»،
كمــا تــم اختيارهــا عاصمــة للســياحة العربيــة لعــام  2015بعــد أن فــازت بتصويــت مجلــس وزراء الســياحة العرب.
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