كتاب يقدم نظرة شاملة عن الدولة من حيث النشأة
ومراحل التطور بكافة مناحي الحياة

Designed by REFLECTION.AE

1

المعلومات الجغرافية

6

2

النظام السياسي

8

3

المٔوسس

12

4

رٔييس الدولة

16

5
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عزيزي القارئ ...
بيــن يديــك كتــاب يضــم معلومــات عــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــن حيــث النشــأة والتكويــن
ومراحــل تطــور الدولــة فــي جميــع مناحــي الحيــاة.
و ُيســتهل الكتــاب بعــرض عــن تأســيس الدولــة مــن خــال اإلشــارة إلــى الجهــود التــي بذلهــا المغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان “طيــب اهلل ثــراه” فــي إقامــة االتحــاد وبنــاء أركانــه ،والشــروع فــي
تأســيس البنــى التحتيــة للدولــة.
كمــا يعــرض الكتــاب الــدور البــارز لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان “حفظــه اهلل”،
فــي مســيرة دولــة االتحــاد ،بالتعــاون مــع إخوانــه أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد
حــكام اإلمــارات.
ويســلط الكتــاب الضــوء كذلــك علــى الجهــد الكبيــر الــذي بذلــه صاحــب الســمو رئيــس الدولــة مــن
أجــل تنميــة المــوارد البشــرية وبنــاء اإلنســان ،حيــث أعطاهــا ســموه األولويــة القصــوى مــن اهتمامــه؛
مــن منطلــق أن اإلنســان هــو محــور كل تقــدم حقيقــي.

صفحة 4

كمــا يتنــاول الكتــاب بالتعريــف المؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة بالدولــة ،ويعــرض النهــج
الثابــت والمتواصــل للمســاعدات الخارجيــة التــي تقدمهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى المتضرريــن
والمحتاجيــن فــي مناطــق العالــم المختلفــة ،مــن دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الديــن .وكذلــك
يتضمــن الكتــاب إحصــاءات حديثــة عــن الدولــة فــي المياديــن كافــة.
وإضافــة لمــا ســبق ،يســتعرض الكتــاب المكانــة
المرموقــة التــي وصلــت إليهــا المــرأة اإلماراتيــة
ودورهــا البــارز فــي بنــاء الدولــة ومســيرتها
التنمويــة ،بفضــل المنــاخ الــذي وفرتــه الدولــة عبــر
إقــرار عــدد مــن التشــريعات التــي تحفــظ للمــرأة
حقوقهــا الدســتورية.

د .سلطـان ٔاحمــــــــد الجابـــــــــــر

وزير دولة  /رٔييس المجلس الوطني لإلعالم
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المعلومات الجغرافية
ـدا فــي الجهــة الغربيــة الجنوبيــة منهــا،
تقــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي قــارة ٓاســيا ،وتحديـ ً
فــي شــرق الجزيــرة العربيــة ،تحدهــا مــن الشــمال والشــمال الغربــي ميــاه الخليــج العربــي ،وللدولــة
حــدود بحريــة مشــتركة مــن الشــمال الغربــي مــع دولــة قطــر ،ومــن الجنــوب والغــرب لهــا حــدود بريــة
مــع المملكــة العربيــة الســعودية ،ومــن الجنــوب الشــرقي مــع ســلطنة عمــان.
تقــع الدولــة بيــن دأيرتــي عــرض  22و  26.5درجــة شــمال خــط االســتواء ،وخطــي طــول  51و  56.5درجــة
شــرق خــط جرينتــش ضمــن المنطقــة الحــارة .وتبلغ مســاحتها نحــو  83،600كم مربع ،وعدد ســكانها
 7.9مليــون نســمة وفقــً آلخــر اإلحصــاءات الرســمية .وتشــكل إمــارة ٔابوظبــي القســم األكبــر منهــا،
حيــث تمثــل  86.77%مــن المســاحة الكليــة للدولــة.
تتٔالف دولة اإلمارات العربية المتحدة من سبع ٕامارات ،هي:
ٔابوظبي ،دبي ،الشارقة ،عجمانٔ ،ام القيوين ،رٔاس الخيمة والفجيرة.
وتغطــي الصحــراء  74%مــن مســاحة الدولــة ،لكنهــا مــع ذلــك تتميــز بمناظــر طبيعيــة متباينــة
ومتنوعــة مــن الكثبــان الرمليــة الحمــراء الشــاهقة فــي ليــوا ٕالــى مدينــة العيــن التــي تعــد واحــة
طبيعيــة تزينهــا ٔاشــجار النخيــل ،ومــن الجبــال شــديدة االنحــدار ٕالى المســاحات الخصبة من الســهول
الســاحلية المنبســطة ،وتشــكل هــذه الجبــال مــا نســبته  2.6%مــن مســاحة الدولــة ،كمــا تضــم
الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ٔاكثــر مــن  200جزيــرة متباينــة فــي الحجــم والنشــٔة
والتكويــن واألهميــة.

صفحة 6

تغطي الصــــــــــحراء

يحــــــدها مــــن الشمــــــــــال الخليج العربي
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اإلمارات العربية المتحدة
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النظام السياسي
تولــى المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان مقاليــد الحكــم فــي أبوظبــي في الســادس من
أغســطس  .1966ومنــذ ذلــك الحيــن ،بــدأ مشــوارًا مــن اإلنجــازات لتنميــة إمــارة أبوظبــي فــي مختلــف
المجــاالت ،ولــم تقتصــر هــذه التنميــة علــى إمــارة أبوظبــي وحدهــا ،حيــث كان يتطلــع رحمــه اهلل منــذ
تولــى الحكــم فــي إمــارة أبوظبــي إلــى جمــع شــمل اإلمــارات األخــرى ،حيــث بــادر بعــد أقــل مــن عاميــن
مــن توليــه حكــم إمــارة أبوظبــي ،بالدعــوة إلــى اتحــاد اإلمــارات ،وقــال فــي ذلــك «إن االتحــاد هــو طريــق
القــوة وطريــق العــزة والمنعــة والخيــر المشــترك ،وإن الفرقــة ال ينجــم عنهــا إال الضعــف ،وإن الكيانــات
الهزيلــة ال مــكان لهــا فــي عالــم اليــوم» ..وتأكــدت هــذه المقولــة فــي االجتمــاع الــذي تــم بيــن المغفــور
لهمــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان حاكــم أبوظبــي والشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم
حاكــم دبــي فــي منطقــة الســمحة بتاريــخ  18فبرايــر  1968فــي أعقــاب إعــان الحكومــة البريطانيــة
فــي ذلــك العــام عــن إجــاء جيوشــها مــن اإلمــارات المتصالحــة فــي الخليــج قبــل عــام  ،1971حيــث
تركــز اللقــاء علــى إقامــة اتحــاد بيــن اإلمارتيــن يقــوم باإلشــراف علــى الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن
الداخلــي والخدمــات الصحيــة والتعليميــة ،واتفقــا علــى دعــوة حــكام اإلمــارات األخــرى الجتمــاع فــي
دبــي لمناقشــة قيــام اتحــاد اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وفــي عــام  1971اجتمــع حــكام اإلمــارات لتــدارس المســتقبل ومواجهــة تحدياتــه ،واتفقــوا علــى
إنشــــاء دولــة اتحاديــة ..فــي ذلــك الوقــت ،كان عــدد ســكان اإلمــارات يقــارب الـــ  180ألــف نســــــمة ،كمــا
كانـــــت هنــاك بعــض االختالفــات بيــن اإلمــارات الســبع ،مــن حيــث المســاحة ،وعــدد الســـــكان ،والمــوارد
االقتصاديــة ،وبجهــد حثيــث قــاده المغفــور لــه الشـــــيخ زايــد بــن ســـــلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل
ثــراه ،اتفــق حــكام اإلمــارات علــى قيــام اتحــاد بيــن إماراتهــم ،وتــم تشـــــكيل مجلــس أعلــى ،ليكــون
الســـــلطة العليــا فــي الدولــة الجديــدة.
يتألــف هــذا المجلــس مــن أصحــاب الســـــمو أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات ،الذيــن
انتخبــوا المغفــور لــه الشـــــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،حاكــم أبوظبــي ،رئيســـــً
للدولــة فــي عــام  1971لمــدة خمــس ســـــنواتُ ،
وأعيــد انتخابــه فــي الفتــرات التاليــة حتــى وفاتــه،
طيــب اهلل ثــراه ،فــي الثانــي مــن نوفمبــر  ،2004أمــا منصــب نائــب رئيــس الدولــة فقــد وقــع اختيـــــار
المجلــس األعلــى عنــد قيــام االتحــاد علــى المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســـــعيد آل مكتــوم ،حاكــم
دبــي ليشــغله.

صفحة 8

لحـــــــظة نشـــأة
النظام السياسي
في دولة اإلمــارات
توقــــــــــــيع اتـــــــفاق
االتــحاد عــــام 1971
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ويــرأس دولــة اإلمــارات حاليــً صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان «حفظــه اهلل» منــذ
الثالــث مــن نوفمبــر عــام  2004بإجمــاع أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات.
ويتألــف النظــام السياســي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــن عــدد مــن المؤسســات االتحاديــة،
فــي مقدمتهــا 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،
والمصادقــة علــى القوانيــن االتحاديــة ،وغيرهــا مــن المهــام .وينتخــب المجلــس األعلــى لالتحــاد مــن
بيــن أعضائــه رئيــس االتحــاد ونائبــه.
ـدد المصالــح العليــا لالتحــاد وتنظيمهــا
ومــع نشــأة االتحــاد اعتمــدت الدولــة الدســتور المؤقــت الــذي حـ ّ
السياســي ،والدســتوري ،وصالحيــات الجهــات االتحاديــة.
عــدل للدســتور ،جعــل مــن دســتور
فــي عــام  ،1996وافــق المجلــس األعلــى لالتحــاد علــى ّ
نــص ُم ّ
البــاد المؤ ّقــت ،الدســتور الدائــم لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وبموجبــه اختيــرت مدينــة أبوظبــي
عاصمــة للدولــة االتحاديــة.
حدد الدســتور األخير دور الســلطات االتحادية ،ونظم إصدار التشــريعات االتحادية والجهات المختصة،
والشــؤون الماليــة لالتحــاد ،واألحــكام الخاصــة بالقــوات المســلحة وقــوات األمــن ،واالختصاصــات
التشــريعية والتنفيذيــة والدوليــة بيــن االتحــاد واإلمــارات األعضــاء فيــه ،إضافــة إلــى تحديــد العالقــات
الخارجيــة بيــن دولــة اإلمــارات والعالــم.
ووفقــً للدســتور تتكــون الســلطات االتحاديــة مــن خمــس جهــات رئيســة ،هــي :المجلــس األعلــى
لالتحــاد ،رئيــس االتحــاد ونائبــه ،مجلــس الــوزراء ،المجلــس الوطنــي االتحــادي والقضــاء االتحــادي.

صفحة 10

المجلس
األعــــلى
لالتحـاد

رئيـــــس
الدولــــة

رئيس االتحاد

نائــــــــــــــــب
رئيس الدولة
نائـــــــــــــــــب
رئيس االتــحاد

مجلس
وزراء
االتحــاد

المجلس
الوطــني
االتحادي

القضــاء
االتحادي

3

الكتاب السنوي لدولة اإلمارات 2016

المؤسس

فــي عــام 1918م ُولــد المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،فــي
قصــر الحصــن بأبوظبــي ،وقــد ســماه والــده علــى اســم جــده الشــيخ زايــد بــن خليفــة حاكــم أبوظبــي
خــال الفتــرة مــن 1855م وحتــى 1909م ،حيــث تمــت تنشــئته علــى تعاليــم الديــن ومبادئــه وعــادات
أهلــه ،فتلقــى دروســه األولــى فــي «الكتاتيــب» كشــأن كل أبنــاء جيلــه فــي ذلــك الزمــن ،وغالبــً
مــا كانــت مدرســته هــي المجالــس اليوميــة التــي كان يعقدهــا والــده وقــت أن كان حاكمــً إلمــارة
أبوظبــي خــال الفتــرة مــن 1922م وحتــى عــام 1926م.
وقــد تعلــم مــن أبيــه الكثيــر مــن صفــات 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 خاصــة أنــه وقــت وفــاة والــده كان فــي الثامنــة
مــن عمــره ،وكان مــدركًا لمــا كان يــدور حولــه مــن أحــداث ،وتمازجــت فــي فكــره الكثيــر مــن المعــارف
والخصــال التــي عاشــها وتربــى عليهــا حتــى أصبحــت واضحــة فــي شــخصه.
فــي عــام ُ 1946ع ّيــن الشــيخ زايــد حاكمــً لمدينــة العيــن وســعى جاهــدًا لتذليــل العقبــات ووجــه
قراراتــه لحــل مشــاكل قطــاع الزراعــة والمزارعيــن ،فأمــر بحفــر اآلبــار وشــق األفــاج واســتصالح األراضــي
وقــدم المســاعدات العينيــة والماديــة للمزارعيــن؛ فاتســعت بذلــك رقعــة األراضــي الزراعيــة وصاحــب
ذلــك توســع األســواق المنتشــرة بالمدينــة.
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وكان شــغله الشــاغل «طيــب اهلل ثــراه» خــال فتــرة حكمــه للعيــن ،العمليــة التعليميــة فأمــر ببنــاء
المــدارس ،وافتتحــت أول مدرســة عــام 1959م ،وبعدهــا اســتطاع افتتــاح مــدارس خاصــة بالبنــات،
كمــا شــيد أول مستشــفى يقــدم خدماتــه العالجيــة للمواطنيــن والمقيميــن ،وتوســعت شــبكات
الطــرق وســارت المدينــة بوتيــرة ســريعة فــي مجــاالت التنميــة والتطويــر ،وفــي أغســطس مــن عــام
1966م وقــع اختيــار أعيــان أبوظبــي علــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان لتولــي الحكــم فيهــا ،ووضــع
الشــيخ زايــد منــذ توليــه حكــم أبوظبــي نصــب عينيــه حيــاة مواطنيــه ،فــكان وعــده القاطــع بالســعي
إلــى تغييــر ظروفهــم ،فوجــد أن المســؤولية كبيــرة وتحتــاج إلــى جهــود عظيمــة وأمــوال طائلــة،
واستبشــر المجتمــع خيــرًا وعلــق األمــل الكبيــر علــى هــذا القائــد ،وجــاء توليــه الحكــم فــي أبوظبــي
خاصــا،
اهتمامــا
مفتــاح خيــر للمنطقــة ،حيــث أولــى جوانــب التنميــة المتمثلــة فــي التعميــر والبنــاء
ً
ً
وأنشــأ الدوائــر الخدميــة المختلفــة ،فشــقت الطــرق وبنيــت المســاكن والفنــادق ومــدت خطــوط
الكهربــاء واالتصــاالت وافتتحــت المــدارس والمستشــفيات وأرســلت البعثــات إلــى الخــارج.
وكان الشــيخ زايــد يخطــط وينفــذ ويتابــع ،إذ كانــت أبوظبــي فــي ذلــك الوقــت تحتــاج إلــى مشــاريع
كثيــرة وبالتحديــد فــي المجــاالت العمرانيــة واالقتصاديــة ،وكان يســتهدف نقــل اإلمــارة مــن مرحلــة
التأســيس إلــى الرخــاء والرفاهيــة ،فــي ذلــك الوقــت ُاكتشــفت الثــروة البتروليــة فــي البــاد وبــدئ فــي
اســتخراج النفــط وتصديــره ،حيــث ســخّ ر «طيــب اهلل ثــراه» جــل هــذه اإليــرادات لتنميــة البــاد.
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رئيس الدولة

صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان هــو ثانــي رئيــس لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ّ
وتلقــى تعليمــه األساســي هنــاك،
ولــد ســموه عــام 1948م ،فــي حصــن المويجعــي بمدينــة العيــن،
فأمضــى ســنواته المبكــرة مــن حياتــه فــي تعلــم فــن السياســة والدبلوماســية فــي مجلــس والــده،
حيــث أخــذ فــي التــردد باســتمرار علــى مجلــس الشــيخ زايــد ليتعلــم منــه تفاصيــل فــن الحكــم.
ودخــل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد الحيــاة السياســية فــي ســن مبكــرة نســبيًا وتلقــى
تدريبــه األول علــى فــن إدارة شــؤون الدولــة برعايــة والــده ،وكانــت مدينــة العيــن نقطــة انطــاق ســموه
فــي مســيرة السياســة والتنميــة ،ففــي ســبتمبر  1966اختــار «زايــد» نجلــه األكبــر الــذي لــم يتجــاوز
فــي ذلــك الوقــت الثامنــة عشــرة مــن عمــره ليشــغل منصــب ممثــل الحاكــم فــي المنطقــة الشــرقية،
وعينــه أيضــً رئيســً لمحاكــم العــدل فــي مدينــة العيــن.
وفــي عــام 1968م عقــب اإلعــان عــن االنســحاب البريطانــي مــن منطقــة الخليــج ،بــدأ المغفــور لــه
الشــيخ زايــد فــي تنظيــم هيكلــة الحكومــة ،تماشــيًا مــع حاجــة العصــر الجديــد ،وكان ســموه محــل
ثقــة الشــيخ زايــد ،فعينــه عــام 1968م نائبــً للحاكــم ونائــب رئيــس مجلــس التخطيــط فــي اإلمــارة،
وفــي فبرايــر  1969أصبــح صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،وليــً للعهــد كمــا ُعيــن
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ســموه رئيســً لدائــرة الدفــاع ومنحــه والــده المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب
اهلل ثــراه ،آنــذاك رتبــة فريــق فــي قــوة دفــاع أبوظبــي ،واســتطاع صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان ،حفظــه اهلل ،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.
وتؤكــد األحــداث التاريخيــة أن لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان دورًا كبيــرًا فــي ســير
المفاوضــات الخاصــة باالتحــاد ،وبصفتــه وليــً للعهــد تــرأس اجتماعــات نــواب الحــكام وأوليــاء عهــود
اإلمــارات فــي أبوظبــي ،ومنهــا االجتمــاع الــذي ُعقــد فــي يونيــو .1970
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وكانــت ظــروف االتحــاد دافعــً لتألــق صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان فــي مســيرة التنميــة السياســية
واالقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي ،خاصــة بعــد أن باتــت تحتضــن
عاصمــة الدولــة الفتيــة.
وفــي األول مــن يوليــو عــام  1971تولــى صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد رئاســة أول مجلــس وزراء محلــي إلمــارة
أبوظبــي ،إضافــة إلــى تقلــده حقيبتــي الدفــاع والماليــة فــي
هــذا المجلــس .وبعــد إعــان الدولــة االتحاديــة ،شــغل ســموه،
إلــى جانــب مســؤولياته المحليــة ،منصــب نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء فــي الحكومــة االتحاديــة التــي تــم تشــكيلها
فــي ديســمبر عــام  .1973وفــي فبرايــر مــن عــام ،1974
وبعــد إلغــاء مجلــس الــوزراء المحلــي ،أصبــح ســموه أول
ّ
ّ
محــل مجلــس وزراء
حــل
رئيــس للمجلــس التنفيــذي الــذي
اإلمــارة ،فــي اختصاصاتــه جميعهــا ،وخــال رئاســته للمجلــس
التنفيــذي ،أشــرف علــى مشــاريع التطويــر والتحديــث التــي
شــهدتها اإلمــارة  ،وقــد أولــى ســموه اهتمامــً كبيــرًا لمشــاريع
تطويــر وتحديــث البنيــة التحتيــة ومرافــق الخدمــات المختلفة،
وعمــل علــى بنــاء جهــاز إداري حديــث ومنظومــة تشــريعية
متكاملــة ،باعتبــار ذلــك أساســً لعمليــة التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة.
وفــي الســابع مــن مايــو ُ 1976عيــن ســموه نائبــً للقائــد األعلى
للقــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي
أعقــاب قــرار المجلــس األعلــى لالتحــاد دمــج القــوات المســلحة
بقيــادة واحــدة وعلــم واحــد ،وبعــد أن تحولــت هيئــة أبوظبــي
لالســتثمارات الماليــة إلــى جهــاز أبوظبــي لالســتثمار فــي
يوليــو  1976عيــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
رئيســً لــه.
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وكان يتولــى حقيبــة الماليــة فــي المجلــس التنفيــذي لإلمــارة فــي ذلــك الوقــت ،ووضــع للجهــاز أهدافــً
محــددة لضمــان إيــرادات األصــول الماليــة والحكوميــة ،وكذلــك األمــر بالنســبة لصنــدوق أبوظبــي
للتنميــة الــذي ترأســه ســموه منــذ عــام  ،1972ليتميــز الصنــدوق بمكانــة رياديــة فــي مجــال الدعــم
التنمــوي علــى المســتوى العالمــي ،وذلــك اســتنادًا إلــى اســتراتيجية متكاملــة المحــاور تأخــذ باالعتبــار
مواكبــة التغيــرات الســريعة فــي العالــم والتغلــب علــى التحديــات الحاليــة والمســتقبلية التــي تواجه
نشــاطه التنمــوي .وتركــز اســتراتيجية الصنــدوق علــى مواصلــة دوره النشــط فــي دعــم مســيرة
التنميــة االقتصاديــة فــي الــدول الناميــة والتوســع الجغرافــي فــي عملياتــة التنمويــة بالتزامــن مــع
دوره فــي المســاهمة بدعــم االقتصــاد الوطنــي.
وتتســم الفتــرة التــي قضاهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،حفظــه اهلل ،وليــً
واضعــا
للعهــد ،بمواكبتهــا التطــور الــذي ركــز فــي األســاس علــى النهــوض بمهــارات أبنــاء المجتمــع،
ً
نصــب عينيــه االســتثمار فــي العنصــر البشــري.
وفــي 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 ،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
بأحــدث أجهــزة الحاســب اآللــي لجامعــة اإلمــارات ،وفــي عــام  1988تابــع تأســيس كليــات التقنيــة العليا.
ولــم تكــن الفتــرة التــي تولــى فيهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة،
ـددا مــن األحــداث التــي
حفظــه اهلل ،هــذه المناصــب بعيــدة عــن التحديــات ،إذ شــهدت تلــك الفتــرة عـ ً
حتمــت علــى الدولــة التخطيــط للمســتقبل علــى المــدى البعيــد.
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وســيذكر التاريــخ أيضــً أن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،كان أحــد
مهندســي إنشــاء قــوة درع الجزيــرة ،التــي صــدر بيــان تأسيســها عــام 1983م ،فقــد أكــد ســموه أن
فكــرة إنشــاء نظــام دفاعــي موحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي جــاءت بعــد دراســات طويلــة،
تســتهدف جمــع مصــادر القــوة الحقيقيــة لــدول الخليــج العربيــة حــول اســتراتيجية تضمــن حمايــة
أراضيهــا وقاطنيهــا.
فــي الثانــي مــن نوفمبــر عــام ُ 2004فجــع العالــم بخبــر وفــاة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،ليصبــح علــى إثــر ذلــك صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان،
حاكمــا ألبوظبــي ،وفــي اليــوم التالــي انتخبــه المجلــس األعلــى لالتحــاد رئيســً لدولــة
حفظــه اهلل،
ً

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ومنــذ ذلــك اليــوم ،بــدأ صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل»
رحلــة التطويــر فــي مجــاالت الحيــاة كافــة ،عبــر خطــط تقــوم أوالً وأخيــرًا علــى تنميــة العنصــر البشــري،
فســموه يؤمــن بــأن تطويــر 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» والتــي تمــت برمجتهــا وفــق «اســتراتيجية اإلمــارات  »2021و «رؤيــة أبوظبــي .»2030
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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 فــي بيــت جــده الشــيخ ســعيد
بــن 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
ـوما بتعيينــه رئيســً للشــرطة واألمــن العــام فــي دبــي ،وفــي
آل مكتــوم ،رحمــه اهلل ،مرسـ ً
عــام  1971أصــدر مرســومًا آخــر أوكل بموجبــه لســموه تشــكيل «قــوة دفــاع دبــي» التــي
اندمجــت الحقــً فــي القــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات ،وفــي عــام  1971أصبــح ســموه وزي ـرًا
للدفــاع فــي حكومــة الدولــة االتحاديــة ،وكان أصغــر وزيــر يتولــى هــذا المنصــب فــي العالــم.
ــرف عــن ســموه منــذ الصغــر اهتمامــه بالفروســية ،وكان شــغفه بهــذه الرياضــة مدخــ ً
ا
ُع ِ
للتميــز فــي القيــادة ،فواكــب ســموه عــن كثــب تبلــور مشــروع تشــكيل دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،منــذ النــواة األولــى التــي تمثلــت فــي إنشــاء مجلــس حــكام اإلمــارات
المتصالحــة ،والتــي تبعتهــا االتفاقيــة االتحاديــة التــي عقــدت بيــن حاكــم أبوظبــي المغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،وحاكــم دبــي وقتهــا المغفــور لــه الشــيخ راشــد
بــن ســعيد آل مكتــوم ،رحمهمــا اهلل ،فــي  18فبرايــر  ،1968والتــي تعــد بدايــة تكويــن دولــة
االتحــاد.
فــي الرابــع مــن ينايــر عــام  ،2006تولــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
مقاليــد الحكــم فــي إمــارة دبــي ،بعــد رحيــل أخيــه الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم،
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طيــب اهلل ثــراه ،ومنــذ تولــي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مهامــه
نائ ًبــا لرئيــس الدولــة ورئيســً لمجلــس الــوزراء وحاكمــً إلمــارة دبــي ،تســارعت وتيــرة اإلنجــازات
وتعــددت أوجــه المبــادرات المحليــة واإلقليميــة ،حيــث واصــل مســيرة تحــول دبــي إلــى مركــز
تجــاري وســياحي ذي مكانــة دوليــة ،والتــي كان بدأهــا عندمــا أطلــق مهرجــان دبــي للتســوق
عــام 1995م ،وصاحــب هــذا اإلطــاق زيــادة كبيــرة فــي عــدد الســائحين المتجهيــن إلــى البــاد،
ومــن ثــم طــور بنيــة تحتيــة قــادرة علــى االســتجابة للنمــو الكبيــر فــي مختلــف المجــاالت.
وتشــهد إمــارة دبــي تطــورًا كبيـرًا فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي ،خاصــة بعــد أن أنشــأ صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مدينــة دبــي لإلنترنــت ،وأتبعهــا بواحــة دبــي
للســليكون ومدينــة دبــي لإلعــام ،والعديــد مــن المشــروعات التــي ســاهمت بشــكل
رئيــس فــي تنويــع مصــادر دخــل اإلمــارة .وكانــت الخطــوة الكبــرى فــي عمليــة التحــول إلــى
االقتصــاد الرقمــي مــع إطــاق مشــروع الحكومــة الذكيــة الــذي كان إطــاق مشــروع حكومــة
دبــي اإللكترونيــة فــي عــام 1999م نواتــه األولــى ،واســتهدف توفيــر خدمــات حكوم ّيــة مــن
شــأنها تلبيــة متطلبــات المواطنيــن والمقيميــن ،ثــم مــا لبــث أن تطــور األمــر لتصبــح جميــع
الخدمــات الحكوميــة علــى الهواتــف الذكيــة علــى مــدار الســاعة ،عقــب إطــاق ســموه مبــادرة
الحكومــة الذكيــة عــام 2013م.
وعلــى الجانــب اإلنســاني ،اهتــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،بتقديــم ســبل المســاعدة
للفقــراء والمرضــى وإغاثــة المنكوبيــن ،فأطلــق مؤسســة محمــد بــن راشــد لألعمــال الخيريــة
والتــي قدمــت العديــد مــن المبــادرات لتمكيــن المجتمعــات المحتاجــة ،كمــا أطلق عــام 2007
مبــادرة دبــي العطــاء لتوفيــر خدمــات التعليــم األساســي لجميــع أطفــال العالــم ،وفــي عــام
 2008بــدأت مبــادرة نــور دبــي لمكافحــة العمــى وأمــراض العيــون.
ومنــذ تولــي ســموه رئاســة مجلــس الــوزراء شــهد المجلــس إنجــازات متفــردة علــى
المســتويين المحلــي واإلقليمــي ،حيــث كشــف عــن مالمــح اســتراتيجية حكومــة دولــة

صفحة 26

اإلمــارات ،التــي وضعــت ضمــن أهدافهــا تحقيــق
تنميــة مســتدامة فــي جميــع مناطــق الدولــة،
واســتثمار المــوارد االتحاديــة بشــكل أكثــر
فعاليــة ،إضافــة إلــى ضمــان أكبــر قــدر مــن
المتابعــة والمحاســبة والشــفافية فــي عمــل
األجهــزة المختلفــة ..ومــن أهــم هــذه المبــادرات
الخلــوات الوزاريــة وهــي جلســات اســتثنائية
لمجلــس الــوزراء ،يتــم 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
كمــا أطلــق ســموه مبــادرة الحكومــة الذكيــة
مــن أجــل توفيــر الخدمــات ألفــراد الجمهــور أينما
كانــوا وعلــى مــدار الســاعة ،وجــاءت غالبيــة
هــذه المبــادرات منبثقــة مــن مبــادرة مجلــس
محمــد بــن راشــد للسياســات لتعزيــز التواصــل
مــع المجتمــع بكافــة فئاتــه وشــرائحه ،وليكــون
مجلــس ســموه منصــة إلثــراء النقــاش حــول
العديــد مــن المواضيــع الثقافيــة واالجتماعيــة
والفكريــة ،ومنصــة إلطــاق المبــادرات
المجتمعيــة المبدعــة.
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المجلس األعلى لالتحاد
يعــد المجلــس األعلــى لالتحــاد الســلطة العليــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث
يتشــكل مــن ٔاصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات الســبع ،وهــم:

صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد ٓال نهيان
رٔييس المجلس األعلى لالتحاد،
رٔييس الدولة،
حاكم ٕامارة ٔابوظبي

صفحة 28

صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد ٓال مكتوم
نأيــب رٔييــس المجلــس األعلــى لالتحــاد،
نأيــب رٔييــس الدولــة،
رٔييس مجلس الوزراء،
حاكم ٕامارة دبي

صاحب السمو الشيــخ
الدكتور سلطـان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم ٕامارة الشارقة.

صاحب السمو الشيــخ
حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم ٕامارة عجمان.

صاحب السمو الشيــخ
حمد بن محمد الشرقي
عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم ٕامارة الفجيرة.

صاحب السمو الشيــخ
سعود بن راشد المعال
عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم ٕامارة ٔام القيوين.

صاحب السمو الشيــخ
سـعـود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد،
حاكم ٕامارة رٔاس الخيمة.
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اختصاصات المجلس األعلى لالتحاد:

صفحة 30

1

رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكلة لالتحاد بمقتضى الدستور،
إضافة إلى النظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف االتحاد والمصالح المشتركة
لإلمارات األعضاء.

2
3
4
5
6
7
8

التصديق على القوانين االتحادية المختلفة قبل إصدارها ،بما في ذلك قوانين
الميزانية العامة السنوية لالتحاد والحساب الختامي.
التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة ،بمقتضى أحكام الدستور،
لتصديق أو موافقة المجلس األعلى لالتحاد.
التصديق على المعاهدات واالتفاقيات ،على أن يكون التصديق عبر مرسوم.
الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء االتحاد وقبول استقالته وإعفاؤه من
منصبه بناء على اقتراح رئيس االتحاد.
الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة االتحادية العليا وقبول استقاالتهم
وفصلهم في األحوال التي ينص عليها الدستور ،ويتم كل ذلك بمراسيم.
الرقابة العليا على شؤون االتحاد بوجه عام.
أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو في القوانين االتحادية.

7

الكتاب السنوي لدولة اإلمارات 2016

مجلس الوزراء

صاحب السمو الشيخ ￼
محمد بن راشد ٓال مكتوم
رٔييس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع

الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد ٓال نهيان
نأيب رٔييس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية

صفحة 32

يعــد مجلــس الــوزراء الهيئــة التنفيذيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ويتولــى تصريــف جميــع الشــؤون الداخليــة والخارجيــة التــي يختــص بهــا
االتحــاد بموجــب دســتوره والقوانيــن االتحاديــة ،وذلــك تحــت الرقابــة العليــا
لرئيــس االتحــاد والمجلــس األعلــى ،ويتكــون مجلــس الــوزراء مــن رئيــس
المجلــس ونائبيــه والــوزراء ،ويقــوم بأمانــة الســر فيــه األميــن العــام لمجلــس
الــوزراء.
وفــي فبرايــر  2016اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،التشــكيل الــوزاري الجديــد للحكومــة االتحاديــة
الـــ ،12والــذي تضمــن دخــول ثمانيــة وزراء جــدد ،منهــم خمــس نســاء،
بمتوســط عمــر  38عامــً فقــط ،وكان عمــر أصغــر وزيــرة  22عامــً.
كمــا شــهدت الحكومــة الجديــدة إضافــة وزراء للتســامح والمســتقبل
والشــباب والســعادة والتغيــر المناخــي ،ورفــد قطــاع التعليــم بوزيريــن
جديديــن ،إضافــة إلــى الوزيــر القديــم ،وتشــكيل مجلــس أعلــى للتعليــم،
فضــ ً
ا عــن تشــكيل مجلــس للشــباب ومجلــس لعلمــاء اإلمــارات.

سمو الشيخ
منصور بن زايد ٓال نهيان
نأيب رٔييس مجلس الوزراء
ووزير شٔوون الرٔياسة

سمو الشيخ
حمدان بن راشد ٓال مكتوم
عضو مجلس الوزراء
وزير المالية

سمو الشيخ
عبد اهلل بن زايد ٓال نهيان
عضو مجلس الوزراء
وزير الخارجية والتعاون الدولي

معالي الشيخة
لبنى بنت خالد القاسمي
عضو مجلس الوزراء
وزيرة الدولة للتسامح

معالي
محمد بن عبد اهلل القرقاوي
عضو مجلس الوزراء
وزير شٔوون مجلس الوزراء والمستقبل

معالي
سلطان بن سعيد المنصوري
عضو مجلس الوزراء
وزير االقتصاد

معالي
الدكتور ٔانور بن محمد قرقاش
عضو مجلس الوزراء
وزير الدولة للشٔوون الخارجية

معالي
عبيد بن حميد الطاير
عضو مجلس الوزراء
وزير الدولة للشٔوون المالية

معالي
ريم بنت ٕابراهيم الهاشمي
عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة
لشٔوون التعاون الدولي

معالي الدكتور
سلطان بن ٔاحمد سلطان الجابر
عضو مجلس الوزراء
وزير دولة

معالي الشيخ
نهيان بن مبارك ٓال نهيان
عضو مجلس الوزراء
وزير الثقافة وتنمية المعرفة

معالي
عبد الرحمن بن محمد العويس
عضو مجلس الوزراء
وزير الصحة ووقاية المجتمع

معالي
صقر بن غباش سعيد غباش
عضو مجلس الوزراء وزير الموارد
البشرية والتوطين

معالي
سهيل محمد فرج فارس المزروعي
عضو مجلس الوزراء
وزير الطاقة

معالي الدكتور
عبداهلل بن محمد بلحيف النعيمي
عضو مجلس الوزراء
وزير تطوير البنية التحتية

معالي
محمد بن ٔاحمد البواردي
عضو مجلس الوزراء
وزير الدولة لشٔوون الدفاع

معالي
جميلة بنت سالم مصبح المهيري
عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة
لشٔوون التعليم العام

معالي الدكتور
ٔاحمد بن عبد اهلل حميد بالهول
عضو مجلس الوزراء وزير الدولة
لشٔوون التعليم العالي

معالي
نورة بنت محمد الكعبي
عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة
لشٔوون المجلس الوطني االتحادي

معالي
سلطان بن سعيد البادي
عضو مجلس الوزراء
وزير العدل

معالي
حسين بن ٕابراهيم الحمادي
عضو مجلس الوزراء
وزير التربية والتعليم

معالي الدكتور
ثاني بن ٔاحمد الزيودي
عضو مجلس الوزراء
وزير التغير المناخي والبئية

معالي الدكتور
راشد بن ٔاحمد بن فهد
وزير دولة

معالي
نجالء بنت محمد العور
عضو مجلس الوزراء
وزيرة تنمية المجتمع

معالي الدكتورة
ميثاء بنت سالم الشامسي
وزيرة دولة

معالي
عهود بنت خلفان الرومي
وزيرة الدولة للسعادة

معالي
شما بنت سهيل بن فارس المزروعي
وزيرة الدولة لشٔوون الشباب

وأشــار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس
الــوزراء ،حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،فــي مقــال لــه إلــى األســباب الجوهريــة فــي اســتحداث عــدد مــن
الــوزارات ،وجــاء المقــال تحلي ـ ً
ا واقعيــً للــدور المطلــوب مــن الحكومــات لتفــادي األزمــات فــي
واضحــا لــدور الحكومــة فــي خلــق البيئــة المناســبة لألعمــال
منطقتنــا ،كمــا قــدم تعريفً ــا
ً
واالســتجابة لتطلعــات المواطنيــن ،وبصفــة خاصــة الشــباب وآمالهــم فــي توفيــر الفــرص
والوســائل المناســبة لهــم لكــي يبنــوا مســتقبلهم ،وقــال ســموه« :علمتنــا منطقتنــا وعبــر
أحــداث رهيبــة مــرت بهــا فــي الســنوات األخيــرة أن عــدم االســتجابة لتطلعــات الشــباب الذيــن
يمثلــون أكثــر مــن نصــف مجتمعاتنــا العربيــة هــو ســباحة فــي عكــس التيــار وبدايــة النهايــة
للتنميــة واالســتقرار».
وأضــاف ســموه« :علمتنــا منطقتنــا أن الحكومــات التــي أدارت ظهرهــا للشــباب وســدت األبــواب
أمامهــم ..إنمــا ســدت أبــواب األمــل لشــعوب كاملــة ،نحــن ال ننســى أن بدايــة التوتــرات فــي
ربيعــا عرب ًيــا ،إنمــا كانــت ألســباب تتعلــق بتوفيــر فــرص للشــباب
المنطقــة ومــا يســمى لألســف
ً
وبيئــة يســتطيعون مــن خاللهــا تحقيــق أحالمهــم وطموحاتهــم».
أيضــا بشــبابنا ونســتثمر فيهــم ونمكــن لهــم
وقــال« :نحــن دولــة شــابة ونفخــر بذلــك ونفخــر ً
فــي وطنهــم وعي ّنــا وزيــرة شــابة مــن عمرهــم ،وأنشــأنا مجلســً خاصــً لهــم ونؤمــن بأنهــم
أســرع منــا فــي التعلــم والتطــور والمعرفــة المتالكهــم أدوات لــم نمتلكهــا عندمــا كنــا فــي
أعمارهــم ،ونعتقــد جازميــن بأنهــم هــم الذيــن ســيصلون بدولتنــا لمراحــل جديــدة مــن النمــو
والتطــور ،وعلمتنــا الســنوات األخيــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط «الجديــد» أننــا نحتــاج أن
نتعلــم التســامح ونعلمــه ونمارســه وأن نرضعــه ألطفالنــا فكـرًا وقيمــً وتعليمــً وســلوكًا ،وأن
نضــع لــه قوانيــن وسياســات ومنظومــة كاملــة مــن البرامــج والمبــادرات ..نعــم تعلمنــا ذلــك
مــن مئــات اآلالف مــن القتلــى ومالييــن النازحيــن والمنكوبيــن الذيــن رأيناهــم فــي آخــر خمــس
ســنوات فــي هــذه المنطقــة ،بســبب التعصــب والكراهيــة وعــدم التســامح الطائفــي والفكــري
والثقافــي والدينــي».
وتســتهدف الهيكلــة الجديــدة للــوزارة 5 ،محــاور رئيســة ،هــي :استشــراف المســتقبل ،وقضايــا
الشــباب واحتياجاتهــم ،وإتاحــة الفرصــة كاملــة لتفجيــر إبداعاتهــم وأفكارهــم الخالقــة ،بمــا
يخــدم مســتقبلهم ووطنهــم ،فضـ ً
ا عــن تحقيــق الســعادة للمجتمــع ،وتطويــر التعليــم بمــا
يخــدم التنميــة والتطــور اللذيــن تشــهدهما الدولــة.

8

الكتاب السنوي لدولة اإلمارات 2016

المجلس الوطني االتحادي
منــذ اللحظــات األولــى التــي تســلم فيهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان «رحمــه اهلل» مقاليــد الحكــم ،أدرك قيمــة المشــورة وتبــادل الــرأي فيمــا يخــص
قضايــا الوطــن والمواطنيــن ،فالشــورى لديــه نهــج كان يتبعــه فــي الحكــم وأســلوب
طبقــه فــي إدارة البــاد ،فوضــع نصــب عينيــه كافــة القضايــا التــي تمــس احتياجــات
المواطنيــن ،مــن خــال «مجلــس الحاكــم» ،والــذي يلتقــي فيــه المواطنيــن ،ويســتمع
إلــى مشــاكلهم وطلباتهــم ويعمــل علــى تلبيتهــا.
وفــي عــام ُ 1972أعلــن عــن تأســيس المجلــس الوطنــي االتحــادي ،وواكــب المجلــس
مســيرة البنــاء والتقــدم والتطــور التــي شــهدتها دولــة اإلمــارات منــذ ذلــك التاريــخ،
وســاهم بتوجيــه مــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان وإخوانــه
أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات فــي تأســيس عالقــة متميــزة بيــن الســلطات
االتحاديــة والمحليــة ،وفــي مراجعــة وإقــرار مشــاريع القوانيــن والقــرارات التــي تحيلهــا
لــه الحكومــة.
واســتمرت مســيرة الحيــاة البرلمانيــة فــي عهــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،مــع تغييــرات إيجابيــة ترســخ مفهــوم
الديمقراطيــة ،حيــث شــهدت البــاد محطــات مهمــة ســاهمت فــي تمكيــن المجلــس
مــن ممارســة اختصاصاتــه الدســتورية ،ومناقشــة مختلــف القضايــا التــي لهــا عالقــة
بالوطــن والمواطنيــن.
يضطلــع المجلــس الوطنــي االتحــادي بمســؤولية ودور مهــم يتمثــل فــي المشــاركة
ـة القانــون والمؤسســات ،وتعزيــز نهــج الشــورى ومشــاركة المواطنيــن
فــي بنــاء دولـ ِ
فــي صنــع القــرار وتمكينهــم مــن المســاهمة فــي مســيرة التنميــة الشــاملة..
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حقــق المجلــس العديــد مــن اإلنجــازات علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي ،مــن خــال
ممارســة اختصاصاتــه الدســتورية الراميــة إلــى تحديــث وتطويــر البيئــة التشــريعية ومناقشــة
القضايــا التــي لهــا عالقــة مباشــرة بشــؤون الوطــن والمواطنيــن ،والتكامــل مــع سياســة
ـدا بذلــك الــدور المنــوط به كمنبر للشــورى.
الدولــة وتوجهاتهــا والقضايــا التــي تتبناهــا ،مجسـ ً
ومــن الدالئــل األساســية علــى أهميــة دور المجلــس الوطنــي االتحــادي أن تأسيســه ،بصفتــه
إحــدى الســلطات الدســتورية االتحاديــة الخمــس التــي نــص عليهــا الدســتور ،تزامــن مــع انطالق
تجربــة االتحــاد علــى أيــدي مؤسســين قدمــوا مــن وقتهــم وجهدهــم الكثيــر إلنجــاح هــذه
التجربــة ،وســاهموا فــي تأســيس عالقــة متميــزة بيــن مختلــف الســلطات ،لتمثــل التجربــة
السياســية بمضامينهــا وآلياتهــا والرؤيــة التــي توجههــا نموذجــً فــي مجــال دعــم القيــادة
ومشــاركة المواطنيــن فــي عمليــة صنــع القــرار ،منــذ أن حــدد المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» فــي خطــاب افتتــاح دور االنعقــاد العــادي األول
مــن الفصــل التشــريعي األول للمجلــس فــي  13فبرايــر  1972مهــام المجلــس ودوره بقولــه
«إن جماهيــر الشــعب فــي كل موقــع تشــارك فــي صنــع الحيــاة علــى تــراب هــذه األرض الطيبــة،
وفــي بنــاء مســتقبل باهــر ومشــرق وزاهــر لنــا ولألجيــال الصاعــدة مــن أبنائنــا وأحفادنــا».
وتواصــل القيــادة الحكيمــة ِبخطــى حثيثــة تعزيــز وتفعيــل المشــاركة السياســية للمواطنين
فــي بنــاء الوطــن عبــر مســار متــدرجَ ،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.

صفحة 38

واعتمــد صاحــب الســمو رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» نهجــً يســتند علــى اســتراتيجيات
محــددة الغايــات واألهــداف والمقاصــد ،وعلــى منهجيــة علميــة وخطــط مؤسســية مبرمجــة
وعطــاء ســخي فــي العمــل الوطنــي ،إلعــاء صــروح اإلنجــازات الهائلــة التــي تحققــت فــي
مرحلــة التأســيس ،فقــد شــهدت مســيرة الحيــاة البرلمانيــة فــي عهــد ســموه محطــات مهمــة
ســاهمت فــي تمكيــن المجلــس مــن ممارســة اختصاصاتــه الدســتورية ،تنفيــذًا لبرنامــج
التمكيــن ،الــذي كان مــن أبــرز عناصــره تعزيــز المشــاركة وتطويــر دور المجلــس الوطنــي
االتحــادي بإجــراء التعديــل الدســتوري رقــم « »1لســنة 2009م ،ومشــاركة المــرأة عضــوة وناخبــة
وتنظيــم انتخابــات لعضويــة المجلــس خــال األعــوام  2006و2011م و2015م.
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وجــاء انطــاق الفصــل التشــريعي الســادس عشــر للمجلــس الوطنــي االتحــادي بعــد إجــراء
التجربــة االنتخابيــة الثالثــة ضمــن برنامــج التمكيــن والتــي جــرت بتاريــخ  3أكتوبــر 2015م،
وشــهد هــذا الفصــل زيــادة فــي عــدد الهيئــات االنتخابيــة هــي األكبــر ،حيــث ارتفــع مــن ســبعة
آالف عــام 2006م فــي أول تجربــة انتخابيــة إلــى  224ألــف ناخــب ،لتجســد هــذه الزيــادة فــي
عــدد الهيئــات االنتخابيــة حــرص القيــادة الرشــيدة علــى تمكيــن المواطنيــن مــن المشــاركة
الفاعلــة فــي مســيرة التنميــة السياســية ،وتعزيــز دور المجلــس فــي مختلــف مجــاالت العمــل
الوطنــي فــي دولــة اإلمــارات.
وجــاء انتخــاب معالــي الدكتــورة أمــل القبيســي رئيســة للمجلــس فــي  18نوفمبــر 2015م،
كأول امــرأة تتــرأس مؤسســة برلمانيــة علــى المســتوى العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط،
ليجســد مــا حققتــه المــرأة مــن نجــاح في المشــاركة في عمليــة التنمية الشــاملة ،والمشــاركة
الفاعلــة فــي صناعــة القــرار فــي إطــار حــرص القيــادة الحكيمــة علــى تمكيــن المــرأة وتســخير
كافــة اإلمكانــات لتعزيــز مشــاركتها فــي مختلــف مناحــي الحيــاة.
وأطلــق المجلــس الوطنــي االتحــادي اســتراتيجيته «لألعــوام  »2021 - 2016خــال افتتــاح دور
االنعقــاد العــادي الثانــي مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر للمجلــس ،وقــد ارتكــزت
االســتراتيجية علــى مجموعــة مــن المنطلقــات الوطنيــة التــي تعكــس فكــر القيــادة الرشــيدة،
ومنهــا برنامــج التمكيــن السياســي الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» عــام  ..2005حيــث إن االســتراتيجية تعــد نموذجــً للعمــل
البرلمانــي المتــوازن الحكيــم الــذي يقــدم كل مــا هــو أفضــل إلســعاد شــعب اإلمــارات ،ودعــم
توجهــات القيــادة الحكيمــة فــي تحقيــق مصلحــة الوطــن والمواطــن وتعزيــز مكانــة الدولــة
عالميــً.

صفحة 40

معالــي الدكتــورة أمل القبيســي
رئيســة المجلــس الوطنــي االتحادي
أول امــرأة تتــرأس مؤسســة برلمانية
علــى المســتوى العربــي ومنطقــة
الشــرق األوســط،

9
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السياسة الخارجية
اتســمت سياســة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الخارجيــة منــذ تأسيســها فــي عــام
 1971بالحكمــة واالعتــدال والتــوازن ومناصــرة الحــق والعدالــة ،اســتنادًا إلــى أســس الحــوار
والتفاهــم بيــن األشــقاء واألصدقــاء واحتــرام المواثيــق الدوليــة وااللتــزام بميثــاق األمــم
المتحــدة ،واحتــرام قواعــد حســن الجــوار وســيادة الــدول ووحــدة أراضيهــا وعــدم التدخــل فــي
الشــؤون الداخليــة وحــل النزاعــات بالطــرق الســلمية.
وشــهدت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة انفتاحــً واســعًا علــى العالــم الخارجــي ،أثمــر إقامــة
شــراكات اســتراتيجية سياســية واقتصاديــة وتجاريــة وثقافيــة وعلميــة وتربويــة وصحيــة مــع
العديــد مــن الــدول فــي مختلــف قــارات العالــم ،بمــا عــزز المكانــة المرموقــة التــي تتبوؤهــا
فــي المجتمــع الدولــي.
وأثبتــت الســنوات الماضيــة ســامة هــذا النهــج الــذي أرســى قواعــده مؤســس دولــة اإلمــارات
وبانــي نهضتهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل ثــراه» ،والــذي
وضــع دولــة اإلمــارات فــي مكانــة مرموقــة فــي المجتمــع الدولــي.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» أن
«المكانــة المرموقــة واالحتــرام الكبيــر اللذيــن تحظــى بهمــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
علــى الصعيــد الخارجــي ،لهمــا ثمــرة المبــادئ الثابتــة لسياســـــتنا الخارجيــة التــي وضــع
نهجهــا ومرتكزاتهــا القائــد الوالــد المغفــور لــه الشـــــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب
اهلل ثــراه» ،والتــي تقــوم علــى التــزام الدولــة بانتمائهــا الخليجــي والعربــي واإلســامي،
وحرصهــا علــى تعزيــز وتوســيع دائــرة صداقتهــا مــع جميــع دول العالــم ،ومراعــاة حســـــن
الجــوار واحتــرام ســيادة الــدول ووحــدة أراضيهــا وعــدم التدخــل فــي شـــــؤونها الداخليــة،
واللجــوء إلــى حــل النزاعــات بالطــرق الســـــلمية وااللتــزام بميثــاق األمــم المتحــدة والقوانيــن
والمواثيــق الدوليــة».

صفحة 42

وقــال ســموه :إن نجــاح السياســة الخارجيــة شــكل أحــد أبــرز اإلنجــازات المشــهودة لدولــة
اإلمــارات ،وإن هــذا النجــاح قــام علــى مجموعــة مــن الثوابــت التــي أرســى دعائمهــا القائــد
المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان.
وترتكــز السياســة الخارجيــة لدولــة اإلمــارات علــى قواعــد ثابتــة مــن خــال التزامهــا بمواثيــق
األمــم المتحــدة والقوانيــن الدوليــة واحترامهــا ،وإقامــة عالقاتهــا مــع دول العالــم علــى
أســس االحتــرام المتبــادل وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لآلخريــن ،مــع التزامهــا
بحــل النزاعــات بيــن الــدول بالحــوار والطــرق الســلمية ووقوفهــا إلــى جانــب قضايــا الحــق
والعــدل ،إضافــة إلــى اإلســهام الفاعــل فــي دعــم االســتقرار والســلم الدولييــن.
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وانعكســت عالقــات التعــاون التــي أقامتهــا اإلمــارات مــع مختلــف دول العالــم ،والتــي تجــاوزت
مرحلــة العالقــات الطبيعيــة والمميــزة ووصلــت إلــى مبــادرات ومشــروعات وبرامــج إنســانية
أســهمت ،بشــهادة الجميــع ،فــي تعزيــز التعــاون الدولــي وتحقيــق األمــن واالســتقرار فــي
دافعــا ألن تكــون اإلمــارات أول
العديــد مــن المناطــق والمجتمعــات حــول العالــم ،وكان ذلــك
ً
دولــة عربيــة تحظــى بإعفــاء مواطنيهــا مــن تأشــيرة الدخــول إلــى دول منطقــة «الشــنغن»
بقــرار تــم توقيعــه بيــن اإلمــارات واالتحــاد األوروبــي فــي بروكســل ،حيــث بــات بإمــكان مواطنــي
الدولــة حملــة الجــوازات الدبلوماســية والخاصــة والمهمــة والعاديــة الســفر إلــى  34دولــة
أوروبيــة ،لقضــاء مــدة  6أشــهر فــي كل ســنة علــى أال تزيــد مــدة البقــاء علــى  90يومــً فــي
الزيــارة الواحــدة.
وتؤمــن دولــة اإلمــارات بقيــم العدالــة والقانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان وتوفيــر منــاخ مــن
الســعادة لمواطنيهــا والمقيميــن فيهــا ،ويقتــرن هــذا اإليمــان بسياســات واقعيــة قامــت
بتبنيهــا انطالقــً مــن قناعتهــا بــأن التنميــة الحقيقيــة ال تعنــي الجانــب االقتصــادي فحســب،
وإنمــا تعنــي وبالدرجــة األولــى االســتثمار فــي البشــر ،اســتثمارًا مبنيــً علــى قيــم التســامح
وقبــول اآلخــر ،وتحقيــق المســاواة بيــن أبنــاء الشــعب مــن دون تفرقــة بيــن رجالــه ونســائه،
هــذا مــع الحفــاظ علــى الدولــة الوطنيــة وتحصينهــا مــن عوامــل التطــرف والطائفيــة وحمايــة
مؤسســاتها وتأميــن االســتقرار فيهــا .ولذلــك أنشــأت اإلمــارات مركـزًا لمكافحــة التطــرف هــو
مركــز «هدايــة» ،وســاهمت فــي تأســيس «مركــز صــواب» ،كمــا تــم إنشــاء «مجلــس حكمــاء
المســلمين» و«منتــدى تعزيــز الســلم فــي المجتمعات المســلمة» للتعريف بالوجــه الحقيقي
لإلســام .وكل هــذه المؤسســات تســتهدف حمايــة الشــباب مــن اســتقطاب جماعــات التطــرف
والطائفيــة واإلرهــاب والــرد علــى دعاواهــا الباطلــة.
وســاهمت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي بنــاء عالقــات مــع مختلــف دول العالــم،
حيــث بلــغ عــدد الــدول التــي ترتبــط مــع الدولــة بعالقــات دبلوماســية نحــو  189دولــة ،فيمــا
ارتفــع عــدد ســفارات الدولــة فــي الخــارج إلــى  82ســفارة و 18قنصليــة ،إضافــة إلــى أربــع بعثــات
دائمــة ،بينمــا بلــغ عــدد الســفارات األجنبيــة لــدى الدولــة  110ســفارات و 73قنصليــة عامــة،
و 15مكتبــً تابعــً للمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
صفحة 44
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سياسة اإلمارات تجاه دول الخليج والمنطقة
تعمــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ تأسيســها ،وبالتعــاون مــع أشــقائها فــي مجلس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة والمجموعــات األخــرى ،علــى مســاندة
كل المســاعي والجهــود الدبلوماســية الممكنــة ،مــن أجــل احتــواء بــؤر التوتــر والصراعــات
فــي منطقــة الشــرق األوســط ،حيــث تجــدد تأكيدهــا ،باســتمرار ،ضــرورة حــل الخالفــات بالطــرق
السلمية.
ودأبــت دولــة اإلمــارات علــى تأكيــد حرصهــا علــى دعــم وتعزيــز مســيرة العمــل الخليجــي
المشــترك وتطويــر عالقــات التعــاون الثنائــي مــع دول المجلــس ،من خــال االتفاقيــات الثنائية
المشــتركة ،واجتماعــات اللجــان العليــا المشــتركة ،والتواصــل والتشــاور المســتمر عبــر
الزيــارات المتبادلــة ،علــى كافــة المســتويات ،وبمــا يعــزز مــن دور مجلــس التعــاون ومكانتــه.
وكان ســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي قــد أعلــن
فــي خطابــه أمــام الــدورة الـــ  71للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك ،أنــه «ال يمكــن
أن تشــغلنا أزمــات المنطقــة عــن قضيتنــا الوطنيــة الرئيســة المتمثلــة فــي ســيادة دولــة
اإلمــارات علــى ُجزرهــا الثــاث :طنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو موســى ،والتــي احتلتهــا
إيــران بالمخالفــة ألحــكام القانــون الدولــي وميثــاق األمــم المتحــدة».
ودعــا ســموه إيــران إلــى إعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا ،إما طواعيــة وإمــا باللجوء إلى الوســائل
الســلمية لحــل النزاعــات الدوليــة ،وعلــى رأســها اللجوء إلى القضــاء أو التحكيــم الدوليين.

صفحة 46

ٔابوموسـى

طنـب الكبـرى
ســمو الشــيخ عبــد اهلل
بــن زايــد آل نهيــان وزيــر
الخارجيــة والتعــاون الدولــي
أثنــاء خطابــه أمــام الــدورة الـ
 71للجمعيــة العامــة لألمــم
المتحــدة فــي نيويــورك،

طنب الصغـرى

10
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المساعدات والمنح

تعــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن
الــدول الرائــدة فــي مجــال العطــاء اإلنســاني،
مــن خــال مبادراتهــا العديــدة المتالحقــة فــي
كل مياديــن ومجــاالت وســـــاحات العمــل
الخيــري واإلنســاني علــى المســتويين
المحلــي والخارجــي ،حيــث تؤمــن قيــادة
اإلمــارات بــأن العمــل اإلنســاني مســؤولية
أخالقيــة وواجــب يجســد التعاضــد والتــآزر
بيــن الشــعوب واألمــم.

صفحة 48

وأظهــرت البيانــات اإلحصائيــة أن قيمــة
المســاعدات التنمويــة واإلنســانية والخيريــة
التــي قدمتهــا دولــة اإلمــارات خــال  44عامــً
ناهــزت  173مليــار درهــم ،وتواصــل دولــة
اإلمــارات نهجهــا اإلنســاني فــي تقديــم
المســاعدات التنمويــة واإلنســانية والخيريــة
لمختلــف مناطــق العالــم وشــعوبها ،حتــى
بلــغ عــدد الــدول التي اســتفادت من المشــاريع
والبرامــج التــي قدمتهــا المؤسســات
اإلماراتيــة المانحــة  178دولــة .وبحســب مــا
أعلنتــه لجنــة المســاعدات اإلنمائيــة التابعــة
لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
وفــق البيانــات األوليــة الخاصــة بالــدول التــي
قدمــت مســاعدات إنمائيــة رســمية عــام ،2015
فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة جــاءت
ضمــن عشــر دول مانحــة هــي األكثــر تقديمــً
للمســاعدات اإلنمائيــة الرســمية ،قياســً علــى
دخلهــا القومــي اإلجمالــي.

وطبقــً لمــا أعلنتــه وزارة الخارجيــة والتعــاون
الدولــي فــي تقريرهــا األخيــر ،فــإن اإلمــارات
قدمــت مســاعدات خارجيــة بقيمــة 32.34
مليــار درهــم إماراتــي ( 8.08مليــار دوالر
أمريكــي) عــام  ،2015تــم توزيعهــا مــن خــال
 44جهــة مانحــة ،فــي  155دولــة حــول العالم.
وللعــام الثالــث علــى التوالــي ،تخطــت
قيمــة المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية لدولــة
اإلمــارات خــال عــام  ،2015النســبة التــي
حددتهــا األمــم المتحــدة وهــي  %0.7مــن
الدخــل القومــي للــدول المانحــة ،حيث قدمت
مــا يــوازي  16.12مليــار درهــم إماراتــي (4.39
مليــار دوالر أمريكــي) ،أي مــا يــوازي  %1.09مــن
دخلهــا القومــي.
وعلــى غــرار مــا اتبعتــه دولــة اإلمــارات علــى
مــدى األعــوام الســابقة ،تــم إنفــاق أغلــب
المســاعدات الخارجيــة بنســبة  %92أي مــا
يــوازي  75.29مليــار درهــم إماراتــي (8.10
مليــار دوالر أمريكــي) لدعــم المشــاريع
التنمويــة ،فــي حيــن حصلــت المســاعدات
اإلنســانية واإلغاثيــة فــي حــاالت الطــوارئ على
 %6.7مــن المســاعدات المدفوعــة ،بينمــا
حصلــت المســاعدات الخيريــة علــى النســبة
المتبقيــة  %1.3واســتمرارًا لمــا تميــزت بــه
المســاعدات اإلماراتيــة خــال األعــوام الســابقة
مــن المســاهمة فــي التنميــة الدوليــة
المســتدامة ،فقــد تميــز عــام  2015باســتمرار

وصلت إلى
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تقديــم الدعــم للقــارة األفريقيــة التــي نالــت فــي العــام ذاتــه نصيــب األســد مــن المســاعدات
التــي منحتهــا اإلمــارات لبقيــة القــارات ،حيــث بلــغ مجمــوع مــا وصــل إليهــا مــن مســاعدات
 25.12مليــار درهــم إماراتــي ( 6.84مليــار دوالر أمريكــي) أي  % 66.7مــن إجمالــي المســاعدات
المدفوعــة ،فــي حيــن حصلــت قــارة آســيا علــى  6.63مليــار درهــم إماراتــي ( 1.81مليــار دوالر
أمريكــي) تلتهــا قــارة أوروبــا بـــ 162.41مليــون درهــم إماراتــي ( 44.2مليــون دوالر أمريكــي)،
وحصلــت منطقــة أوقيانوســيا علــى مســاعدات إماراتيــة بلغــت قيمتهــا  96.97مليــون
درهــم إماراتــي ( 26.4مليــون دوالر أمريكــي) ،وأخي ـرًا حظيــت األمريكتــان بمســاعدات بلغــت
 6.38مليــون درهــم إماراتــي ( 1.7مليــون دوالر أمريكــي).
ومــن بيــن أبــرز المســاعدات المقدمــة خــال عــام  2015كانــت تلــك المخصصــة لالجئيــن
واألشــخاص النازحيــن داخليــً ،والمتضرريــن مــن األزمــات والصراعــات فــي كل مــن ســورية
واليمــن والعــراق ،وكذلــك المســاعدات المقدمــة لبنــاء الطــرق وتشــييد الجســور والبنيــة
التحتيــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة.
وتنوعــت الجهــات اإلماراتيــة المانحــة لمســاعدات عــام  ،2015حيــث احتلــت المســاعدات
الحكوميــة المرتبــة األولــى باســتئثارها بمــا نســبته  % 86.1مــن إجمالــي المســاعدات
المدفوعــة ،وبمــا قيمتــه  27.84مليــار درهــم (  7.57مليار دوالر أمريكي) ،واحتلت المســاعدات
المقدمــة مــن صنــدوق أبوظبــي للتنميــة المرتبــة الثانيــة بمــا قيمتــه  2.70مليــار درهــم
( 736.73مليــون دوالر أمريكــي) ،فيمــا احتلــت المســاعدات المقدمــة مــن مؤسســة خليفــة
بــن زايــد لألعمــال اإلنســانية المرتبــة الثالثــة بمــا قيمتــه نحــو  568.32مليــون درهــم (154.73
مليــون دوالر أمريكــي) ،وحلــت هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي فــي المرتبــة الرابعــة بمــا قيمته
 380.42مليــون درهــم (  103.57مليــون دوالر أمريكــي).
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إعادة األمل لليمن
مــا إن انتهــت «عاصفــة الحــزم» حتــى ُدشــنت عمليــة «إعــادة األمــل» بهــدف اســتكمال تحريــر
اليمــن ،وإعــادة بنــاء مــا دمــره الحوثيــون وقــوات الرئيــس المخلــوع علــي عبــداهلل صالــح،
وبذلــت اإلمــارات جهــودًا كبيــرة فــي تهيئــة بعــض المناطــق فــي ســبيل إعادتهــا مــرة أخــرى
للحيــاة ..واحتلــت اإلمــارات المرتبــة األولــى عالميــً كأكبــر مانــح للمســاعدات خــال األزمــة
اإلنســانية التــي شــهدتها اليمــن عــام  ،2015حيــث بلــغ إجمالــي قيمة المســاعدات اإلنســانية
التــي وجهتهــا دولــة اإلمــارات لليمــن خــال عــام  2015نحــو  3.34مليــار درهــم أي مــا يعــادل
 908مالييــن دوالر أمريكــي ،واســتفاد منهــا نحــو مليونــي فــرد ،حيــث تــم تقديــم تلــك
المســاعدات بالكامــل فــي صــورة منــح ،شــملت  10محافظــات فــي شــمال وجنــوب اليمــن،
وهــي :عــدن وتعــز ولحــج والضالــع وشــبوة وأبيــن والمهــرة ومــأرب وحضرمــوت وســقطرى.
وبحســب بيانــات منظمــة األمــم المتحــدة لعــام  2015تلــت إســهامات دولــة اإلمــارات لدعــم
اليمــن فــي شــتى المجــاالت ،كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة.
وشــملت المســاعدات اإلنســانية توفيــر المعونــات الغذائيــة فــي حــاالت الطــوارئ ،وتوزيــع
أكثــر مــن  30ألــف طــن مــن المــواد الغذائيــة بقيمــة  400مليــون درهــم ،أي ( 109.1مليــون
دوالر أمريكــي) ،وتقديــم مــا يزيــد علــى ألــف طــن مــن األدويــة والمســتلزمات الطبيــة بقيمــة
 152.1مليــون درهــم إماراتــي ،أي ( 41.4مليــون دوالر أمريكــي) ،وبلغــت قيمــة مــواد اإلغاثــة
األخــرى  145.9مليــون درهــم إماراتــي ( 39.7مليــون دوالر أمريكــي).
كمــا شــملت المســاعدات قيــام هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي بصيانــة مستشــفى عــدن،
وتأســيس المركــز الوطنــي لعــاج الســرطان بصنعــاء ودفــع رواتــب األطبــاء.
وقدمــت اإلمــارات جــزءًا مــن هــذه المســاعدات اإلنســانية إلغاثــة المتأثريــن مــن إعصــار ميــغ
وشــاباال فــي نوفمبــر  2015فــي جزيــرة ســقطرى والســواحل الجنوبيــة ،حيــث ســيرت جس ـرًا
جويــً لإلغاثــة حمــل  135طنــً مــن المــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة ومــواد اإليــواء.

صفحة 52

وأنشــأت هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي ومؤسســة خليفــة بــن زايــد لألعمــال اإلنســانية
محطــات جديــدة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ،بقيمــة إجماليــة بلغــت  405.2مليــون درهــم
أي مــا يعــادل ( 110.3مليــون دوالر أمريكــي) ،إضافــة إلــى توفيــر وقــود بقيمــة  200مليــون
درهــم إماراتــي ،أي مــا يعــادل ( 54.5مليــون دوالر أمريكــي).
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كمــا ســاهمت الدولــة أيضــً فــي إعــادة بنــاء مطــار ومينــاء عــدن بقيمــة إجماليــة بلغــت
 151.8مليــون درهــم إماراتــي ( 41.3مليــون دوالر أمريكــي) وتضمنــت المســاعدات التنمويــة
اإلماراتيــة تقديــم  37.8مليــون درهــم إماراتــي أي (  10.3مليــون دوالر أمريكــي) ،لتأهيــل عــدد
مــن محطــات الميــاه والصــرف الصحــي وصيانــة اآلبــار بمحافظــة عــدن والمحافظــات المحيطــة
بها.وبلــغ نصيــب قطــاع التعليــم اليمنــي مــن إجمالــي هــذه المســاعدات  80.7مليــون درهم
أي (  22مليــون دوالر أمريكــي) ،وتــم تخصيــص هــذا المبلــغ إلعــادة بنــاء وصيانــة  154مدرســة،
إضافــة إلــى توفيــر مســتلزمات التعليــم.
كمــا تــم توجيــه أغلــب المســاعدات اإلماراتيــة المقدمــة لهــذا القطــاع بنســبة  98.7%لدعــم
السياســات اإلداريــة للقطــاع العــام ،كاســتعادة األمــن الداخلــي وإعــادة تأهيــل وصيانــة 11
مؤسســة أمنيــة ،منهــا مراكــز الشــرطة ومراكز حرس الســواحل ومبانــي الرقابــة والتفتيش.
وســاهمت فــي تقديــم هــذه المســاعدات ،إضافــة إلــى الحكومــة اإلماراتيــة ،مؤسســات
العمــل الخيــري فــي الدولــة ،ومنهــا هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي ،ومؤسســة خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية ،ومؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال الخيريــة
واإلنســانية ،إلــى جانــب مؤسســات زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لألعمــال الخيريــة واإلنســانية،
وســلطان بــن خليفــة آل نهيــان اإلنســانية والعلميــة ،وســقيا اإلمــارات ،والرحمــة لألعمــال
الخيريــة وبيــت الشــارقة الخيــري وغيرهــا مــن مؤسســات وجمعيــات الدولــة اإلنســانية.

صفحة 54

إحصاءات عام 2016
بلغــت مســاعدات دولــة اإلمــارات للجمهوريــة اليمنيــة خــال الفتــرة مــن أبريــل  2015إلــى
نوفمبــر  2016نحــو  5.99مليــار درهــم ،أي مــا يعــادل ( 1.64مليــار دوالر أميركــي) .وتوزعــت
فئــات المســاعدات الخارجيــة اإلماراتيــة لليمــن مــا بيــن مســاعدات تنمويــة وإنســانية وخيريــة،
حيــث بلغــت قيمــة المســاعدات اإلنســانية العاجلــة  1.829مليــار درهــم مــا يعــادل (507.30
مليــون دوالر أميركــي) ،أي  30.5%مــن إجمالــي مســاعدات دولــة اإلمــارات لليمــن فــي هــذه
الفتــرة .وشــملت المســاعدات اإلنســانية توفيــر المعونــات الغذائيــة واألدويــة والمســتلزمات
الطبيــة وســيارات إســعاف وأجهــزة طبيــة .فيمــا بلغــت المســاعدات التنمويــة التــي تــم
تقديمهــا لليمــن خــال هــذه الفتــرة  4.148مليــار درهــم أي بواقــع ( 1.129مليــار دوالر أميركــي).
وتوزعــت المســاعدات الخارجيــة اإلماراتيــة التنمويــة لليمــن علــى عــدة قطاعــات ،حيــث تــم
تخصيــص  929.73مليــون درهــم مــا يعــادل ( 253.13مليــون دوالر أميركــي) لدعــم قطــاع
الطاقــة والكهربــاء ،إذ تكفلــت دولــة اإلمــارات بدفــع النفقــات التشــغيلية لتوليــد الطاقــة
الكهربائيــة وخدمــات اإلمــداد الكهربائــي.

لقطاع التعليم
لتأهيل محطات المياه
والصرف الصحي

إلعادة بناء مطار
وميناء عدن
وقدمــت دولــة اإلمــارات  486.79مليــون درهــم ،ما يعادل
( 132.53مليــون دوالر أميركــي) ،لدعــم قطــاع النقــل
اليمنــي  .وتضمنــت المســاعدات التنمويــة اإلماراتيــة
تقديــم  277.65مليــون درهــم ،نحــو ( 75.59مليــون
دوالر أميركــي) ،لدعــم قطــاع الصحــة فــي اليمــن.
وبلــغ نصيــب قطــاع التعليــم اليمنــي مــن إجمالــي
هــذه المســاعدات  161.82مليــون درهــم ،مــا يعــادل
( 44.06مليــون دوالر أميركــي) ..كمــا تكفلــت دولــة
اإلمــارات أيضــً بدعــم قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي
فــي اليمــن ،حيــث تمــت االســتفادة مــن المســاعدات
فــي إعــادة تأهيــل عــدد مــن شــبكات الصــرف الصحــي
بعــدد مــن المــدن بقيمــة إجماليــة بلغــت  18.98مليــون
درهــم ،مــا يعــادل (  5.17مليــون دوالر).
كمــا قدمــت دولــة اإلمــارات مســاعدات لدعــم قطــاع
الحكومــة والمجتمــع المدنــي بقيمــة  452.55مليــون
درهــم بمــا يعــادل ( 123.21مليــون دوالر) ،عبــر دعــم
كافــة أعمــال الحكومــة ومســاعدتها علــى إدارة
متطلبــات االحتياجــات اليوميــة لمختلــف األجهــزة
الحكوميــة ،فــي ســبيل تســهيل مهمتهــا فــي خدمــة
المواطنيــن اليمنييــن.

3.34

لتوفير الوقود

80.7

37.8

مليـون
درهـم

مليـون درهـم

151.8
مليـون درهـم

200

مليـون درهـم

مليـار درهـم

إجمالي قيمة
المساعدات
اإلنسانية التي
وجهتها دولة
اإلمارات لليمن خالل
عام 2015

لمحطات توليد
الطاقة الكهربائية
الجديدة

مواد إغاثة

أدوية ومستلزمات
طبية

للمعونات الغذائية
في حاالت الطوارئ

405.2
مليـون درهـم

145.9
مليـون درهـم

152.1

مليـون درهـم

400

مليـون درهـم
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رؤية اإلمارات

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي «رعــاه اهلل»
رؤيــة اإلمــارات  2021أثنــاء اجتمــاع مجلــس
الــوزراء فــي عــام  ،2010والتــي تســتهدف
أن تصبــح دولــة اإلمــارات ضمــن أفضــل دول
العالــم بحلــول «اليوبيــل» الذهبــي لالتحــاد،
كمــا أنهــا تقتــدي بنهــج اآلبــاء المؤسســين،
فهــي تســتلهم آفاقهــا مــن برنامــج العمــل
الوطنــي الــذي أطلقــه صاحب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
واعتمــده أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس

صفحة 56

األعلــى حــكام اإلمــارات.
وتضمنــت أجنــدة هــذه الرؤيــة ،التــي عمــل
عليهــا أكثــر مــن  300مســؤول مــن أبنــاء
الوطــن ،مؤشــرات وطنيــة فــي القطاعــات
التعليميــة والصحــــــــــــــية واالقتصاديــة
والشــرطية وفــي مجــال اإلســكان والبنيــة
التحتيــة والخدمــات الحكوميــة ،وتمتــاز هــذه
المؤشــرات الوطنيــة بكونهــا بعيــدة المــدى
وتقيــس النتائــج الرئيســة ألداء األولويــات
الوطنيــة .كمــا تعمــل فــي معظمهــا علــى
مقارنــة مرتبــة دولــة اإلمــارات فــي المؤشــرات
الدوليــة بــدول العالــم المختلفــة.

متحدون في المسؤولية
مجتمع متالحم محافظ على هويته

متحدون في المصير
مجتمع آمن وقضاء عادل

متحدون في المعرفة
اقتصاد معرفي تنافسي

متحدون في الرخاء
نظام تعليمي رفيع المستوى
نظام صحي بمعايير عالمية
بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
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وقسمت عناصر هذه الرؤية إلى أربعة عناصر ،هي:
متحــدون فــي المســؤولية :مــن خــال التحلــي بالطمــوح واإلحســاس بالمســؤولية،
والمشــاركة بفاعليــة فــي بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة دائمــة التطــور ،وبنــاء مجتمــع
حيــوي مترابــط ،مســتندين فــي ذلــك إلــى األســرة المســتقرة والتالحــم االجتماعــي والقيــم
اإلســامية المعتدلــة والتــراث الوطنــي األصيــل.
متحــدون فــي المصيــر :حيــث يمضــي االتحــاد في مســيرته على خطــى اآلباء المؤسســين،
لضمــان تنميــة متوازنــة فــي أرجــاء اإلمــارات جميعهــا ،عبــر التنســيق الفعــال بيــن الجهــات
االتحاديــة والمحليــة ،وتكامــل التخطيــط والتنفيــذ علــى المســتوى الوطنــي فــي المجــاالت
كافــة ،إضافــة إلــى الحفــاظ علــى أمــن وســامة الوطــن وتعزيــز مكانــة الدولــة وإبــراز دورهــا
كنمــوذج رائــد علــى الســاحة الدوليــة.
متحــدون فــي المعرفــة :اقتصــاد معرفــي متنــوع مــرن تقــوده كفــاءات إماراتيــة ماهــرة
وتعــززه أفضــل الخبــرات بمــا يضمــن االزدهــار بعيــد المــدى لإلمــارات ،إضافــة إلــى تنويــع
االقتصــاد لالســتفادة القصــوى مــن الشــراكات االقتصاديــة العالميــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
مســألة تحقيــق النمــو المتــوازن عبــر حزمــة مــن مصــادر الطاقــة المســتدامة ..وخلــق بيئــة
أعمــال رياديــة ّ
توظــف مهــارات اإلماراتييــن وابتكاراتهــم.
متحــدون فــي الرخــاء :مــن خــال التطلــع إلــى أنظمــة تعليــم متطــورة وتقديــم خدمــات
صحيــة تتعــدى مفهــوم العــاج إلــى الوقايــة مــن األمــراض ،والحفــاظ علــى البيئــة.

صفحة 58

عناصر الرؤية
متحدون في المسؤولية
متحدون في المصير
متحدون في المعرفة
متحدون في الرخاء
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كمــا أن لهــذه الرؤيــة محــاور يطلــق عليهــا
األجنــدة الوطنيــة ،وهــي:
 مجتمــع متالحــم محافــظ علــى هويتــه:مــن خــال توفيــر بيئــة شــاملة تدمــج فــي
نســيجها مختلــف فئــات المجتمــع ،وتحافــظ
علــى ثقافــة اإلمــارات وتراثهــا وتقاليدهــا
وتعــزز مــن تالحمهــا المجتمعــي واألســري.
 مجتمــع آمــن وقضــاء عــادل :مــن خــالتعزيــز شــعور كافــة أفــراد المجتمــع باألمــان
والوصــول بالدولــة إلــى مراتــب متقدمــة
فــي االعتمــاد علــى الخدمــات الشــرطية
والجاهزيــة لحــاالت الطــوارئ ،مــع الحفــاظ
حرصــا علــى حيــاة
علــى ســامة الطــرق،
ً
ســكان الدولــة ،وتعزيــز عدالــة القضــاة
واالســتمرار فــي ضمــان حقــوق األفــراد
والمؤسســات مــن خــال نظــام قضائــي
ّ
فاعــل.

 نظــام تعليمــي رفيــع المســتوى:تســتهدف األجنــدة الوطنيــة تجهيــز
المــدارس والجامعــات كافــة باألجهــزة
واألنظمــة الذكيــة ،فضــ ً
ا عــن جميــع
الطــاب ،وأن تكــون المناهــج والمشــاريع
واألبحــاث عبــر هــذه األنظمــة ذكيــة ،كمــا
تتطلــع األجنــدة الوطنيــة إلــى وضــع طلبتنــا
ضمــن أفضــل طلبــة العالــم فــي اختبــارات
تقييــم المعرفــة والمهــارات فــي القــراءة
والرياضيــات والعلــوم.

 نظــام صحــي بمعاييــر عالميــة :ســتعملالدولــة وبالتعــاون مــع كافــة الهيئــات
الصحيــة فــي اإلمــارات علــى اعتمــاد كافــة
المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة وفــق
معاييــر وطنيــة وعالميــة واضحــة ،مــن ناحية
تقديــم الخدمــات وجــودة وكفايــة الــكادر
 اقتصــاد معرفــي تنافســي :تواصــل الطبــي ،مــن أجــل ترســيخ الجانــب الوقائــيحكومــة دولــة اإلمــارات جهودهــا لالنتقــال وتخفيــض معــدل األمــراض المزمنــة.
إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة ،عبــر
تشــجيع االبتــكار والبحــث والتطويــر ،وتعزيــز  -بيئــة مســتدامة وبنيــة تحتيــة
اإلطــار التنظيمــي للقطاعــات الرئيســة ،متكاملــة :مــن حيــث جــودة الهــواء،
وتشــجيع القطاعــات ذات القيمــة المضافــة والمحافظــة علــى المــوارد المائيــة ،وزيــادة
العاليــة بمــا يطــور مــن بيئــة األعمــال االعتمــاد علــى الطاقــة النظيفــة ،إضافــة
ويعــزز مــن جاذبيــة الدولــة لالســتثمارات .إلــى التركيــز علــى جــودة البنيــة التحتيــة
وتســتهدف األجنــدة الوطنيــة أن تكــون للمطــارات والموانــئ والطــرق ،وتعزيــز
الدولــة مــن أفضــل دول العالــم فــي مجــال جــودة توفيــر الكهربــاء واالتصــاالت ،لتصبــح
اإلمــارات فــي مقدمــة الــدول فــي الخدمــات
ريــادة األعمــال.
الذكيــة.
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التنافسية العالمية
محــددا لالرتقــاء بتنافســية الدولــة
نهجــا
اعتمــدت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ً
ً
ومؤسســاتها وســبل تعزيــز النمــو المســتدام واالزدهــار فــي المســتقبل .وتعتبــر المتغيرات
الدائمــة التــي تطــرأ علــى المشــهد االقتصــادي للقــرن  21بمــا فــي ذلــك العولمــة والتكامــل
االقتصــادي الدولــي ،مــن أكثــر المحــركات وراء اســتراتيجية تنافســية الدولــة ،وحققــت دولــة
ـددا مــن اإلنجــازات المهمــة فــي إطــار نهضتهــا
اإلمــارات خــال األعــوام الخمســة الماضيــة عـ ً
الشــاملة التــي أســهمت فــي ترســيخ مكانتهــا علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي،
نموذجــا يحتــذى بــه فــي مختلــف مســارات العمــل التنمــوي ،األمــر الــذي جعــل مــن
باعتبارهــا
ً
اإلمــارات منــارة لالســتقرار والتقــدم فــي منطقــة الشــرق األوســط.
ويعــزز صوابيــة هــذا المنهــج التقييمــات الدوليــة المبنيــة علــى معاييــر عالميــة ومنهــج
علمــي رصيــن ،وأبرزهــا تقريــر التنميــة البشــرية الخــاص بـ«البرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحدة»
الــذي يصنــف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاليــً ضمــن فئــة الــدول ذات التنميــة البشــرية
المرتفعــة جـدًا ..وهــو مصطلــح يتضمــن عنوا ًنــا شــام ً
وجامعــا لمجمــل إنجازاتهــا التنمويــة.
ال
ً
وحافظــت اإلمــارات علــى المرتبــة األولــى عرب ًيــا للعــام الثالــث علــى التوالــي ضمــن تقريــر
البنــك الدولــي عــن ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال لعــام  ،2016متقدمــة بذلــك علــى كل
دول المنطقــة المدرجــة فــي تقريــر هــذا العــام.
وتقدمــت كذلــك الدولــة بمرتبــة واحــدة عن تصنيــف  2015لتحتــل المرتبــة  31عالم ًيا ،وجاءت
ضمــن أول خمــس دول عالم ًيــا فــي ثالثــة محــاور أساســية ،هــي :األولــى عالم ًيــا فــي محــور
عــدم تأثيــر دفــع الضرائــب علــى األعمــال ،والثانيــة فــي محــور اســتخراج تراخيــص البنــاء،
والرابعــة عالم ًيــا فــي محــور توصيــل الكهربــاء.
أمــا علــى المســتوى اإلقليمــي فقــد تصــدرت اإلمــارات دول المنطقــة وجــاءت ضمــن الــدول
العشــر األولــى عالم ًيــا فــي عــدد التحســينات الموثقــة مــن قبــل البنــك الدولــي خــال ســنة
واحــدة ،فــي محــاور توصيــل الكهربــاء واســتخراج تراخيــص البنــاء وحمايــة المســتثمرين
وإنفــاذ العقــود.
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وســجل التقريــر الصــادر هــذا العــام عــن البنــك الدولــي تقــدم اإلمــارات فــي عــدد مــن المحــاور
األساســية ،أولهــا محــور إنفــاذ العقــود فــي حــال وقــوع أي نــزاع تجــاري بيــن طرفيــن ،حيــث
جــاءت الدولــة فــي المرتبــة األولــى عربيــً و 18إقليميــً فــي تقريــر عــام .2016
وشــهد اقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ازدهــارًا كبيـرًا ،جعــل الدولــة ضمــن المراتــب
األولــى فــي بعــض المؤشــرات االقتصاديــة كمعــدل دخــل الفــرد.
وقــد احتلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرتبــة األولــى عربيــً والخامســة عالميــً فــي
«مؤشــر مســتويات الرضــا عــن المعيشــة» ،ضمــن تقريــر «مؤشــر الرخــاء العالمــي» الصــادر
عــن معهــد ليجاتــوم البريطانــي لعــام  ،2014كمــا حافظــت الدولــة علــى وجودهــا ضمــن
«القائمــة الخضــراء» وهــي القائمــة التــي تصنــف أكثــر الــدول رخــاء فــي العالــم وتشــمل 30
دولــة فقــط ،وقــد صنفــت اإلمــارات ضمــن هــذه القائمــة منــذ إصــدار التقريــر.
كمــا احتلــت المرتبــة األولــى علــى مســتوى العالــم فــي تقاريــر مؤشــرات الثقــة ،والمركــز
األول إقليميــً للعــام الثالــث علــى التوالــي فــي التنافســية العالميــة والـــ 12عالميــً،
حســب تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة  ،2015والمرتبــة األولــى إقليميــً علــى
مســتوى دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والـــ 12عالميــً فــي تقريــر تمكيــن التجــارة
العالميــة لعــام  ،2014كمــا حصلــت اإلمــارات علــى المركــز األول عالميــً فــي ثالثــة مؤشــرات
للتنافســية العالميــة فــي قطــاع الســياحة والـــ  24عالميــً ،والمركــز األول ضمــن تقريــر
تكنولوجيــا المعلومــات العالمــي عربيــً.
وتبــوأت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرتبــة األولــى إقليميــً فــي تقريــر رأس المــال
البشــري والـــ 54عالميــً ،وجــاءت فــي المرتبــة األولــى عربيــً والـــ  28عالميــً فــي تقريــر
الســعادة العالمــي الــذي تصــدره المبــادرة الدوليــة لحلــول التنميــة المســتدامة التابعــة
لألمــم المتحــدة.
واحتلــت اإلمــارات المرتبــة األولــى عربيــً فــي تقريــر تصنيــف العالمــة التجاريــة للــدول «مجــال
الســياحة» ،وحــازت المرتبــة األولــى علــى مؤشــر االزدهــار عربيــً والـــ  30عالميــً.
صفحة 64
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وتصــدرت اإلمــارات الــدول العربيــة فــي تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال  2017الصــادر عــن
البنــك الدولــي فــي أكتوبــر مــن عــام  ،2016كمــا تصــدرت عالميــً فــي محــور ســهولة دفــع
الضرائــب وقفــزت  8درجــات فــي الترتيــب الدولــي العــام إلى المرتبــة  ،26وبحســب المنهجية
التــي اعتمدهــا البنــك الدولــي للعــام الحالــي ،قفــزت اإلمــارات مــن المركــز الـــ 34عالم ًيــا إلــى
المركــز الـــ 26متقدمــة علــى كل دول منطقــة الشــرق األوســط التــي يشــملها التقريــر.
وكشــف أحــدث إصــدار لتقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال  2017عــن أن اإلمــارات احتلــت مركـزًا
متقدمــً ضمــن أفضــل  20دولــة عالم ًيــا فــي خمســة مــن محــاور التقريــر العشــرة ،وهــي كمــا
يلــي :المركــز األول عالميــً فــي محــور ســهولة دفــع الضرائــب ،والرابــع عالميــً فــي كل مــن
محــوري ســهولة اســتخراج تراخيــص البنــاء ومحــور ســهولة توصيــل الكهربــاء ،والمركــز
التاســع عالميــً فــي محــور حمايــة المســتثمرين األقليــة والمركــز الـــ 11عالميــً فــي محــور
ســهولة تســجيل الملكيــة.
وكشــف أحــدث تقريــر للتنافســية العالميــة  2016والصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي
العالمــي «دافــوس» أن دولــة اإلمــارات حلــت فــي المركــز األول عالميــً فــي مؤشــر «غيــاب
تأثيــر الجريمــة والعنــف علــى األعمــال» ،وفــي المركــز الثانــي عالميــً فــي كل مــن مؤشــر
«ثقــة الشــعب فــي القيــادة» ومؤشــر «قلــة التبذيــر فــي اإلنفــاق الحكومــي» ،واحتلــت المركــز
الثالــث عالميــً فــي مؤشــر «قلــة عــبء اإلجــراءات الحكوميــة».
كمــا حصــدت الدولــة المركــز األول عالميــً فــي مؤشــر «جــودة الطــرق» والمركــز الثانــي
عالميــً فــي مؤشــر «جــودة البنيــة التحتيــة للمطــارات ووســائل النقــل الجــوي» ،كمــا جــاءت
فــي المركــز الثالــث عالميــً فــي كل مــن مؤشــر «جــودة البنيــة التحتيــة للموانــئ البحريــة»
ومؤشــر «نســبة اشــتراكات الهاتــف المحمــول لــكل  100مســتخدم»  ..كمــا جــاءت فــي
المركــز الرابــع عالميــً فــي مؤشــر «جــودة البنيــة التحتيــة» والخامــس فــي مؤشــر «عــدد
مقاعــد الطيــران المتاحــة لــكل مليــون مســافر باألســبوع..
ويعكــس هــذا األداء االســتثمارات الضخمــة التــي تبذلهــا الدولــة فــي ســبيل تطويــر
وتحســين البنيــة التحتيــة.
صفحة 66
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اقتصاد اإلمارات
يحقــق االقتصــاد اإلماراتــي أداء اســتثنائيًا ،وذلــك بفضــل حــرص دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة منــذ فتــرة طويلــة علــى تبنــي سياســة تنمويــة تقــوم علــى تنويــع مصــادر
الدخــل ودعــم القطاعــات غيــر النفطيــة .إذ يتميــز اقتصــاد الدولــة بالبنيــة التحتيــة ذات
األداء المســتقر والمتــوازن علــى الرغــم مــن كل مــا يحيــط بــه مــن تحديــات خارجيــة ،ســواء
علــى الجانــب االقتصــادي المتمثــل فــي المســتويات االقتصاديــة الدوليــة والتراجــع غيــر
المســبوق فــي أســعار النفــط العالميــة أومــا يحيــط بالمنطقــة مــن اضطرابــات.

اإلمارات تعتمد ميزانية لخمس سنوات

اعتمــد مجلــس الــوزراء ،برئاســة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،الميزانيــة االتحاديــة لألعــوام 2021-2017
بإجمالــي  248مليــار درهم.

2021

248

مليار درهم
ميـزانــــية
الـدولــــــة
2017
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وخصــص مجلــس الــوزراء أكثــر مــن نصــف الميزانيــة للقطاعــات ذات العالقــة المباشــرة
بالمواطنيــن وخدماتهــم .وحــددت الحكومــة ميزانيــة قدرهــا  48.7مليــار درهــم لعــام
 2017إضافــة إلــى إيــرادات الجهــات المســتقلة واالســتثمارات الماليــة.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم أن الحكومــة مســتمرة فــي
تحقيــق ســعادة شــعبها ،وتوفيــر الرخــاء واألمــن والعيــش الكريــم ألفــراد المجتمــع
وتوجيــه المــوارد الماليــة لتحقيــق الرخــاء والرفاهيــة للمواطنيــن والمقيميــن.

وتوفــر الميزانيــة التــي أقرتهــا الحكومــة بإجمالــي
 248مليــار درهــم االعتمــادات الالزمــة للحكومــة
لمــدة خمــس ســنوات ،وذلــك للمــرة األولــى فــي
تاريــخ الحكومــة االتحاديــة فــي دولــة اإلمــارات منــذ
إنشــائها عــام  1971رغــم االنخفــاض الكبيــر فــي
أســعار النفــط.
وتعــد دولــة اإلمــارات أول دولــة عربيــة تعــد ميزانية
دوريــة لخمــس ســنوات ،بهــدف تطويــر مســتوى
الخدمــات االجتماعيــة المقدمــة والتركيــز علــى
رفــع مســتوى الخدمــات الحكوميــة الذكيــة ،وزيادة
نســبة رضــا المتعامليــن عــن جهــود الحكومــة
االتحاديــة التــي تســعى إلــى توفيــر الرفاهيــة
والرخــاء والســعادة واألمــن ألفــراد المجتمــع.
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اإلمارات ما بعد النفط
أثــارت التطــورات التــي شــهدتها أســواق النفــط العالميــة منــذ منتصــف عــام 2014
العديــد مــن التســاؤالت حــول انعكاســات التراجــع الملحــوظ فــي األســعار العالميــة
للنفــط علــى األوضــاع االقتصاديــة فــي الــدول الرئيســة المصــدرة لــه ،ومنهــا بطبيعــة
الحــال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومــا إذا كان اســتمرار مثــل هــذه المســتويات
المتدنيــة مــن األســعار ســيؤدي إلــى مشــكالت فــي الماليــة العامــة ،وفــي تطبيــق
خطــط التنميــة االقتصاديــة ،وإيجــاد فــرص التوظيــف للشــباب ،إلــى جانــب أبعــاد أخــرى
متعــددة اقتصاديــة واجتماعيــة فــي الــدول المذكــورة.
نموذجــا لدولــة نجحــت فــي تحويــل اقتصادهــا مــن
وتســعى اإلمــارات إلــى أن تكــون
ً
االعتمــاد علــى المــوارد الطبيعيــة إلــى الصناعــات 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 مــن عــام .2016
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دولة اإلمارات..
محوران أساسيان لمواجهة تقلبات أسعار النفط
تعاملــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بصــورة ُمبكــرة وســ َّباقة مــع اآلثــار الســلبية
المحتملــة لتقلبــات عوائــد النفــط ،ســواء بتراجــع أســعاره العالميــة ،كمــا حــدث مؤخــرًا،
أو احتمــاالت نضوبــه فــي المســتقبل البعيــد ،وذلــك مــن خــال التركيــز علــى محوريــن
أساســيين ،وهمــا( :التنويــع االقتصــادي ،ورفــع كفــاءة الماليــة العامــة) ،حيــث عملــت
الدولــة علــى تطويــر االقتصــاد والنظــم التعليميــة المؤهلــة للمنضميــن لســوق العمــل
بالدولــة ،بصــورة تأخــذ فــي االعتبــار هــذه اآلثــار المحتملــة ،وتحولهــا مــن مصــادر للقلــق إلــى
مصــادر لالحتفــال بتحقيــق التقــدم االقتصــادي القائــم علــى التنويــع والحداثــة والتطــور
التقنــي.
وفــي هــذا اإلطــار ،تبنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــددًا مــن اســتراتيجيات التنويــع
االقتصــادي ،التــي اســتهدفت تقليــص دور قطــاع النفــط فــي النشــاط االقتصادي وزيــادة دور
قطاعــات تتميــز فيهــا الدولــة بمزايــا تنافســية ،مثــل الســفر والســياحة ،والخدمــات الماليــة،
والتجــارة الخارجيــة ،وتقنيــة المعلومــات ،وصناعــات مثــل مكونــات الطائــرات ،وعملــت علــى
توفيــر البيئــة المالئمــة والمثاليــة المشــجعة لالســتثمار الخــاص واالســتثمارات الخليجيــة
واألجنبيــة فــي الدولــة ،وذلــك بتيســير وتحديــث اإلجــراءات ،واالعتمــاد علــى مبــدأ الحكومــة
الذكيــة ،وتوفيــر شــبكات للخدمــات األساســية ،ســواء للطــرق أو االتصــاالت ،أو المطــارات
والموانــئ ،أو المناطــق الح ـ ّرة.

* التنويع االقتصادي
* رفع كفاءة المالية العامة
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كمــا عملــت الدولــة علــى التعامــل مــع الفوائــض الماليــة المتحققــة مــن النفــط بصــورة
تســمح بتجنــب ســلبيات تراجــع أســعاره وتحقيــق العدالــة فــي توزيــع هــذه العوائــد بيــن
األجيــال ،مــن خــال اســتثمارات صناديــق الثــروة الســيادية ،التــي تعتبــر األكبــر عالميــً،
والتــي تســمح بتنويــع مصــادر الدخــل وتحمــي الدولــة مــن تقلبــات أســعار النفــط ،وتحافــظ
علــى الثــروة وتنميهــا لألجيــال المســتقبلية.
ـودا ملموســة ورائــدة فــي تنميــة بدائــل الطاقــة
وبذلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة جهـ ً
لالســتخدام المحلــي ،بحيــث ال تواجــه اختناقــات فــي إمــدادات الطاقــة بنمــو الطلــب عليهــا
مــع تنامــي االقتصــاد اإلماراتــي ،وتحقــق فــي الوقــت نفســه الريــادة فــي حمايــة البيئــة .وقــد
تبنــت الدولــة اســتراتيجية قائمــة علــى االســتغالل الســلمي للطاقــة النوويــة التــي تطبــق
أعلــى معاييــر األمــان العالميــة ،فضـ ً
ا عــن االســتثمار فــي تطويــر تقنيــات الطاقــة المتجــددة
والنظيفــة مــن خــال مشــروعات مثــل مدينــة «مصــدر» ،ومحطــة «شــمس  »1للطاقــة
الشمســية التــي تعتبــر مــن أكبــر وأهــم المشــاريع العالميــة فــي هــذا المجــال.
ـودا ملموســة ،علــى المســتويين
وعلــى جانــب الماليــة العامــة ،بذلــت دولــة اإلمــارات جهـ ً
االتحــادي والمحلــي ،لزيــادة كفاءتهــا علــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات ،واتخــذت الســلطات
اإلماراتيــة خطــوات لتحريــر أســعار الوقــود بالدولــة ،ليتــم تحديدهــا بصــورة مرنــة شــهريًا،
وتعكــس تطــورات األســعار العالميــة ،وبمــا يســهم فــي ترشــيد اســتهالك الطاقــة وتقليــص
اآلثــار الضــارة الســتهالكها الزائــد علــى البيئــة ،وتقليــص االختناقــات المروريــة والضغــوط
علــى الطــرق.
كمــا تــم تعزيــز مصــادر اإليــرادات الحكوميــة وتوفيــر المــوارد الالزمــة لتطويــر وصيانــة البنيــة
التحتيــة مــن خــال انتهــاج نظــم حديثــة لتحصيــل رســوم لخدمــات حكوميــة أساســية،
ســواء فــي اســتخدام الطــرق المروريــة المتطــورة ،أو المواقــف ،إضافــة إلــى تطويــر شــبكات
متميــزة مــن المواصــات العامــة ،والعمــل علــى تطويــر خطــوط الســكك الحديديــة.
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اتخذت السلطات
اإلماراتية خطوات
لتحرير أسعار
الوقود بالدولة،
ليتم تحديدها
بصورة مرنة
شهريًا
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نظرة مستقبلية

مــن المنتظــر أن تســتمر دولــة اإلمــارات فــي العمــل علــى تطويــر اقتصادهــا بالتنويــع
االقتصــادي بعي ـدًا عــن قطــاع النفــط ،وبالعمــل علــى تشــجيع االســتثمار الخــاص المحلــي
والخليجــي واألجنبــي .و ُينتظــر فــي هــذا اإلطــار أن تعمــل الدولــة علــى دعــم مزاياهــا
التنافســية الجاذبــة لهــذه االســتثمارات ،بتطبيــق أفضــل التقنيــات فــي مجــاالت االتصــاالت،
وتطويــر شــبكات الطــرق والمطــارات والموانــئ ،والســكك الحديديــة ،لتحقــق المزيــد مــن
التقــدم والريــادة العالميــة .كمــا ُينتظــر أن تعمــل الدولــة علــى تطويــر أســواقها الماليــة،
لتصبــح مركـزًا ماليــً عالميــً ،وأن توفــر مــن خــال هــذه األســواق أدوات ماليــة متقدمــة فــي
مجــاالت مثــل التمويــل اإلســامي علــى ســبيل المثــال.
كذلــك ،يمكــن أن يتــم مســتقب ً
ال دعــم الــدور الرائــد للقطــاع الخــاص ،حتــى فــي الخدمــات
األساســية بالدولــة ،مــن خــال تزايــد االعتماد على تطبيق أســلوب «الشــراكة بيــن القطاعين
العــام والخــاص» ،فــي تنفيــذ المشــروعات الكبيــرة .و ُينتظــر أيضــً أن تك ّثــف الدولــة جهودها
لتطويــر المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،بحيــث تكــون مصــدرًا رئيســً إليجــاد الفــرص
االقتصاديــة للشــباب المبتكريــن ،وإليجــاد فــرص توظيــف ومســاهمة اقتصاديــة بنــاءة
للشــباب بصــورة عامــة ،وبمــا يتواكــب أيضــً مــع التوجــه الراهــن لتطويــر نظــم التعليــم،
باالعتمــاد علــى التقنيــات الحديثــة وتطويــر المناهــج والتدريــب المهنــي بمــا يتماشــى مــع
االحتياجــات المســتقبلية لســوق العمــل.
كمــا ُينتظــر أن تعمــل دولــة اإلمــارات مــع بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،مــن
أجــل تطويــر الســوق الخليجيــة المشــتركة ،إلنجــاز المســتهدف منهــا مــن حريــة انتقــال
المواطنيــن ورؤوس األمــوال والســلع ،وتحقيــق المزيــد مــن التعــاون والتنســيق لتشــكيل
اســتراتيجيات خليجيــة متســقة للمنطقــة مــا بعــد النفــط.
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دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية
أكــد اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة فــي الدولــة تعاظــم دور القطــاع الخــاص اإلماراتــي
وأجهزتــه المؤسســية فــي مســيرة التنميــة والتطويــر فــي ظــل الوضــع المالــي الجيــد
للدولــة.
فقــد بــرز القطــاع الخــاص كشــريك أصيــل للدولــة فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة
والعمرانيــة وفــي االســتثمارات بشــكل عــام ،وأصبــح االعتمــاد عليــه واضحــً فــي العديــد مــن
األنشــطة االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك التعليــم والصحــة والخدمــات االجتماعيــة ،وانعكــس
ذلــك فــي نســبة نمــوه الســنوي التــي بلغــت  %5ومســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي
التــي بلغــت أكثــر مــن  %60فــي عــام .2015
وقــد شــكل عــام  2015تحديــً التحــاد الغــرف فــي كيفيــة االرتقــاء بخدماتــه وتســهيل
نشــاطات القطاعــات االقتصاديــة ،فــي ظــل التطــورات االقتصاديــة اإلقليميــة والدوليــة
فجــاءت كل المؤشــرات فــي بدايــة عــام  2016تعــزز الثقــة بــأن اإلمــارات مازالــت وجهــة
المســتثمرين األولــى فــي المنطقــة..
كمــا يلعــب القطــاع الخــاص دورًا مهمــً فــي تصــدر دولــة اإلمــارات منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا فــي أكثــر مــن  10مؤشــرات فرعيــة فــي تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال
الصــادر عــن البنــك الدولــي ،ولتكــون مقـرًا إقليميــً ألكثــر مــن  %25مــن أصــل  500شــركة
هــي األكبــر فــي العالــم ،فضــ ً
ا عــن مســاهمته فــي اســتيعاب العمالــة ،وتوفيــر فــرص
العمــل ومســاهمته فــي الصــادرات وفــي نمــو القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة باالقتصــاد
الوطنــي خــال الســنوات الماضيــة.
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التجارة الخارجية غير النفطية

553.4

أظهــرت البيانــات اإلحصائيــة األوليــة للهيئــة االتحاديــة للجمــارك ارتفــاع إجمالــي التجــارة
الخارجيــة غيــر النفطيــة المباشــرة لدولــة اإلمــارات مــن حيــث القيمــة ،إلــى  553.4مليــار درهم
خــال النصــف األول مــن عــام  2016مقارنــة مــع  535.7مليــار درهــم فــي الفتــرة نفســها
مــن العــام الماضــي بزيــادة قدرهــا  17.7مليــار درهــم وبنســبة نمــو  ،3%وبلغــت حصــة
الــواردات مــن إجمالــي التجــارة الخارجيــة  349.9مليــار درهــم خــال النصــف األول مــن عــام
 2016بنســبة نمــو  %3مقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي ،فــي حيــن حققــت
قيمــة الصــادرات نمـوًا بنســبة  %9لتصــل إلــى  88.8مليــار درهــم ،كمــا شــهدت قيمــة إعــادة
التصديــر اســتقرارًا إلــى حــد كبيــر لتبلــغ  114.7مليــار درهــم.

مليار درهم
خالل النصف األول
من 2016

وفيمــا يتعلــق بخريطــة الشــركاء التجارييــن لدولــة اإلمــارات فــي مجــال التجــارة الخارجيــة
المباشــرة ،أشــارت اإلحصــاءات إلــى أن إقليــم آســيا وأســتراليا وجــزر المحيــط الهــادي حافــظ
علــى صدارتــه فــي ترتيــب شــركاء التجــارة غيــر النفطيــة للدولــة خــال النصــف األول مــن
العــام الجــاري ،بحصــة بلغــت  211.3مليــار درهــم نســبتها  %39مــن إجمالــي التجــارة غيــر
النفطيــة ،تــاه إقليــم أوروبــا بقيمــة  139.9مليــار درهــم تعــادل نســبة  ،%26ثــم الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا بحصــة قيمتهــا  92.9مليــار درهــم بنســبة  ،%17وأمريــكا
والكاريبــي بقيمــة  55.1مليــار درهــم تمثــل نســبة  %10وغــرب ووســط أفريقيــا 21.3
مليــار درهــم بنســبة  ,%4وأخيـرًا شــرق وجنــوب أفريقيــا بحصــة قيمتهــا  16.8مليــار درهــم
وبنســبة .%3

إجمالي الواردات

وحــول أفضــل الســلع التــي تــم التعامــل معهــا خــال النصــف األول من عــام  ،2016كشــفت
اإلحصائيــات أن الذهــب الخــام ونصــف المشــغول حــل فــي المرتبــة األولــى باعتبــاره أفضــل
الســلع التــي اســتوردتها اإلمــارات بحصــة بلغــت  55.6مليــار درهــم ،تلتــه واردات المــاس
غيــر المركــب بقيمــة  24مليــار درهــم ،ثــم الســيارات بقيمــة  21.8مليــار درهــم ثــم أجهــزة
الهاتــف بقيمــة  17.3مليــار درهــم ،ثــم الحلــي والمجوهــرات مــن المعــادن الثمينــة بقيمــة
 13.7مليــار درهــم.
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349.9

مليار درهم
خالل النصف األول
من 2016
إجمالي الصادرات

88.8

مليار درهم
خالل النصف األول
من 2016

أوروبا

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

مليار درهم

مليار درهم

92.9 139.9

26%
10%
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39%
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آسيا و أستراليا
وجزر المحيط الهادي

شرق
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أمريكا
والكاريبي

مليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

211.3

21.3 16.8
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وبرغــم تخفيــض منظمــة التجــارة لتقديراتهــا لنمــو التجــارة العالميــة فــي عــام ،2016
محــذرة مــن أن النمــو االقتصــادي العالمــي ســيكون األبطــأ منــذ األزمــة الماليــة ،فــإن دولــة
اإلمــارات كانــت بعيــدة عــن توقعــات هــذه المنظمــة ،حيــث تــم تصنيــف اقتصــاد البــاد فــي
عــام  2016بأكثــر االقتصــادات تنافســية ..وحســب تقريــر التنافســية العالميــة 2017-2016
الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي (دافــوس) فــي سويســرا ،صعــدت دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة إلــى المرتبــة السادســة عشــرة عالميــً والمركــز األول إقليميــً ضمــن
االقتصــادات العشــرين األكثــر تنافســية فــي العالــم ،متفوقــة علــى العديــد مــن االقتصــادات
المتقدمــة مثــل أســتراليا وفرنســا وبلجيــكا.
ورصــد التقريــر هــذا العــام اقتصــاد  138دولــة تــم تصنيفهــا عبــر أداء  114مؤش ـرًا مدرجــً
ضمــن  12محــورًا أساســيًا ،منهــا محــاور المؤسســات والبنيــة التحتيــة والتعليــم والصحــة
واالبتــكار وكفــاءة ســوق العمــل وغيرهــا.
وحصلــت اإلمــارات فــي تقريــر هــذا العــام علــى مراتــب متقدمــة تبلــورت فــي إدراجهــا ضمــن
المراكــز األولــى عالميــً فــي عــدد مــن المحــاور األساســية بالتقريــر ،حيــث جــاءت اإلمــارات فــي
المركــز الثالــث عالميــً فــي محــور كفــاءة ســوق الســلع ،والــذي يعــد داللــة عالميــة علــى
نجــاح سياســة التنــوع االقتصــادي ،كمــا جــاءت فــي المركــز الرابــع عالميــً فــي محــور البنيــة
التحتيــة مــا جعلهــا بيئــة جاذبــة لالســتثمار واألعمــال علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي.
وتعــد اإلمــارات مــن الــدول ذات التجــارب الرائــدة عالميــً فــي مجــال االقتصــاد اإلســامي ،وكان
لهــا الســبق فــي العديــد مــن نشــاطاته حتــى باتــت تجربتهــا ملهمــة لمعظــم دول العالــم
فــي هــذا المجــال ويطلــق عليهــا عاصمــة االقتصــاد اإلســامي فــي العالــم ،كمــا كانــت مــن
أوائــل الــدول التــي شــاركت فــي تأســيس أول شــبكة دوليــة العتمــاد المنتجــات الحــال
علــى مســتوى العالــم ،بهــدف زيــادة حجــم صناعــة المنتجــات الحــال العالميــة إلــى نحــو 2.6
تريليــون دوالر بحلــول  2020وتحويلهــا إلــى أكبــر صناعــة عالميــً فــي عــام .2030
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كشــفت اإلحصائيــات أن أفضــل الســلع
التــي تــم التعامــل معهــا خــال النصــف
األول مــن عــام 2016
الذهب الخام ونصف المشغول
الماس غير المركب
السيارات
أجهزة الهاتف
الحلــي والمجوهــرات مــن المعــادن
ا لثمينــة

21.8

13.7

مليار درهم

17.3
مليار درهم

مليار درهم

15

الكتاب السنوي لدولة اإلمارات 2016

العمل والعمال
شــهد ســوق العمــل خــال عــام  2016تحــوالً الفتــً باتجــاه الدخــول فــي مرحلــة جديــدة
تســتهدف تمكيــن المواطنيــن والمواطنــات بوظائــف جاذبــة ومســتقرة فــي مؤسســات
القطــاع الخــاص وتعزيــز اإلنتاجيــة وشــفافية عالقــة العمــل ،حيــث اتخــذت وزارة المــوارد
البشــرية والتوطيــن حزمــة سياســات جــاءت فــي إطــار إدارتهــا لســوق العمــل فــي الدولــة،
بمــا ينســجم مــع متطلبــات األجنــدة الوطنيــة وتحقيق رؤيــة اإلمــارات  ،2021ووفقــً لمرتكزات
ورؤيــة «حكومــة المســتقبل».
فعلــى صعيــد التوطيــن فــي القطــاع الخــاص ،أعلنــت وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن
عــن جانــب مــن سياســاتها وبرامجهــا الجديــدة لدعــم وتعزيــز هــذا الملــف ،حيــث أصــدر
معالــي صقــر غبــاش وزيــر المــوارد البشــرية والتوطيــن منتصــف  2016قراريــن مــن المقــرر
تطبيقهمــا مطلــع عــام  ،2017حيــث يســتهدفان تعزيــز فــرص توظيــف المواطنيــن
والمواطنــات بوظائــف نوعيــة.
كمــا أصــدر معالــي صقــر غبــاش قــرارًا بإعفــاء المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المرخصــة
مــن مؤسســات دعــم مشــاريع الشــباب ،مــن تقديــم الضمانــات المصرفية واحتســاب رســوم
مخفضــة علــى الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة لتلــك المنشــآت وفــق ضوابــط محــددة ،وهــو
األمــر الــذي مــن شــأنه تحفيــز المواطنيــن والمواطنــات علــى ريــادة األعمــال كإنشــاء مشــاريع
ذات قيمــة مضافــة وقيــادة قطاعــات اقتصاديــة مهمــة.
ومــع بدايــة  2016طبقــت وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن حزمــة سياســات جديــدة تمثلــت
فــي ثالثــة قــرارات أصدرهــا معالــي صقــر غبــاش فــي شــأن العمــل بنمــاذج العقــود المعتمدة
مــن قبــل الــوزارة ،وحــاالت انتهــاء عالقــة العمــل ومنــح العامــل تصريــح عمــل جديــدا ً لالنتقــال
مــن منشــأة إلــى أخــرى بعــد انتهــاء عالقــة عملــه مــع المنشــأة المنقــول منهــا.
والقــت تلــك القــرارات ترحيبــً وإشــادة دوليــة مــن قبــل المنظمــات المعنيــة بقضايــا العمــل،
نظ ـرًا لكــون هــذه القــرارات تســتهدف إرســاء وتعزيــز عالقــات عمــل متوازنــة ومنتجــة بيــن
طرفيهــا مرجعيتهــا عقــد العمــل ،وترتكــز علــى التراضــي والشــفافية فــي التعاقــد بمــا
يحفــظ الحقــوق لــكال الطرفيــن إلــى جانــب تعزيــز مرونــة االنتقــال فــي ســوق العمــل ،وتلبيــة

صفحة 82
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احتياجــات أصحــاب العمــل مــن العمــال مــن داخــل الدولــة وخارجهــا ،بمــا يضمــن اســتمرار
منشــآتهم فــي المســاهمة الفاعلــة فــي اقتصــاد الدولــة ،واســتقطاب الخبــرات والكفــاءات
إلــى ســوق العمــل.
كمــا طبقــت وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن اعتبــارًا مــن أكتوبــر  2016قــرارًا جديـدًا لتعزيــز
سياســتها فــي شــأن حمايــة أجــور العمــال ،وهــو األمــر الــذي يؤكــد مجــددًا أن حقــوق العمــال
فــي دولــة اإلمــارات خــط أحمــر ال يجــوز االقتــراب منــه أو تعديــه ،حيــث تحميــه التشــريعات
المتقدمــة ،والممارســات العمليــة المثلــى .وطــورت الــوزارة نظامــً إلكترونيًا يتيح للمنشــآت
تقييــم ذاتهــا مــن حيــث حجــم العمــل وعــدد العمالــة ،وهــو مــا مــن شــأنه تســهيل عمــل
المفتشــين عنــد زيارتهــم ،وابتكــرت الــوزارة جهــازًا ذكيــً لتوعيــة العمــال بحقوقهــم
وواجباتهــم يعتمــد فــي عملــه علــى شاشــة ذكيــة تعمــل باللمــس وترتبــط باإلنترنــت،
كمــا تســتعد وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن لتشــغيل مشــروعين مبتكريــن أحدهمــا
يتمثــل بـــ «ســيارة مســتقبلية للتفتيــش» ،تعتمــد فــي آليتهــا التشــغيلية علــى منظومــة
متكاملــة مــن النظــم الذكيــة المترابطــة ،واآلخــر عبــارة عــن «طائــرة اســتطالع ذكيــة» تعمــل
بجهــاز تحكــم عــن بعــد لدعــم مفتشــي الــوزارة خــال تنفيــذ حمالتهــم التفتيشــية.
وتحــرص وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن علــى تمثيــل دولــة اإلمــارات فــي المنظمــات
والمحافــل والفعاليــات الدوليــة واإلقليميــة ذات العالقــة بقضايــا العمــل.
وانطالقــً مــن ذلــك ،تشــارك الــوزارة بفاعليــة فــي فعاليــات وأنشــطة واجتماعــات فــي
مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة ،بوصــف الدولــة عض ـوًا أصي ـ ً
ا فــي المجلــس للــدورة
 2017-2014وذلــك عــن حكومــات مجموعــة آســيا والباســفيك ،كمــا تشــغل دولــة اإلمــارات
ممثلــة فــي وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن موقــع نائــب لرئيــس مجلــس إدارة المركــز
الدولــي للتدريــب التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة عــن مجموعــة الحكومــات ،خــال الفتــرة
مــن .2017-2014

صفحة 84

ابتكرت الوزارة جهازًا ذكيًا
لتوعية العمال بحقوقهم
وواجباتهم يعتمد في
عمله على شاشة ذكية
تعمل باللمس وترتبط
باإلنترنت

و «طائرة استطالع ذكية»
تعمل بجهاز تحكم عن
بعد لدعم مفتشي الوزارة
خالل تنفيذ حمالتهم
التفتيشية.
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إكسبو 2020

مــن المقــرر أن تســتضيف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة معــرض إكســبو الدولــي المرمــوق
عــام  2020فــي إمــارة دبــي ،وهــو حــدث دولــي ضخــم سيســاعد علــى تعزيــز قطاعــات
االقتصــاد والســياحة فــي المدينــة ،إلــى جانــب ترســيخ مكانــة الدولــة بشــكل عــام وإمــارة
دبــي بشــكل خــاص كمركــز عالمــي الغتنــام الفــرص.

وتحظــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالقــدرات اللوجســتية الكافيــة الســتضافة هــذا
الحــدث الدولــي ،حيــث يمكــن لثلثــي ســكان العالــم الوصــول إلــى دبــي خــال مــدة ال تتجــاوز
 8ســاعات بالطائــرة ،وســيقام إكســبو علــى مســاحة  438هكتــارًا بالقــرب مــن ثالثــة مطــارات
دوليــة وهــو متصــل بشــبكة نقــل مخصصــة لهــذا الحــدث العالمــي.
و ُيتوقــع أن يســتقطب إكســبو دبــي  25مليــون زيــارة خــال فتــرة تنظيمــه ،وذلــك بدايــة مــن
يــوم االفتتــاح فــي  20أكتوبــر  2020وحتــى يــوم الختــام فــي  10أبريــل  ،2021كمــا ســيجتمع
علــى أرضهــا أكثــر مــن  180دولــة.
ـد المكاســب االقتصاديــة المتوقــع أن تترتــب علــى اســتضافة معــرض «إكســبو »2020
وتعـ ّ
فــي مقدمــة المكاســب التــي ســتجنيها دولــة اإلمــارات ،إذ يتوقــع أن يوفــر الفــوز باالســتضافة
 277ألــف فرصــة عمــل ،مــن ضمنهــا  50ألــف فرصــة دائمــة.
وبالنظــر إلــى العــدد الكبيــر مــن الزائريــن ،فــإن قطــاع الســياحة والســفر في الدولة سيشــهد
تطــورات الفتــة فــي العقــد الثانــي ،مــا ســيؤدي إلــى تحــول دولــة اإلمــارات إلــى قطــب ســياحي
عالمــي جــاذب بفضــل تعــرف مالييــن الزائريــن إلــى اإلمكانــات الســياحية الكبيــرة التــي تتمتع
بهــا الدولــة ،إذ إنــه وللمــرة األولــى فــي تاريــخ «إكســبو» ســتبلغ نســبة القادميــن مــن الخــارج
 %70مــن إجمالــي زوار المعــرض .ومــن المتوقــع أن يتجــاوز عــدد الغــرف الفندقيــة  80ألــف
غرفــة ســتكون جاهــزة لتقديــم أفضــل ســبل الراحــة للنــزالء خــال فتــرة انعقــاد المعــرض.

صفحة 86

تصميم مدينة إكسبو 2020

المتوقع أن يستقطب إكسبو ما يقرب من  25مليون زائر خالل فترة تنظيمه من أكتوبر  2020إلى أبريل 2021
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ويحمــل كل معــرض مــن معــارض إكســبو موضوعــً رئيســً يهــم البشــرية جمعــاء ،وعليــه
ســيعمل إكســبو  2020دبــي وفــق شــعاره الرئيــس المتمثــل فــي «تواصــل العقــول ،وصنــع
المســتقبل» ،مــا يعنــي إدراكــه أن الوصــول إلــى حلــول مســتدامة للمشــكالت العالميــة
يتطلــب تفهــم مختلــف الثقافــات وتعــاون الــدول والمناطــق المختلفــة ،ويأتــي مفهــوم
إكســبو  2020دبــي تجســيدًا لعالمنــا الحديــث الــذي يســوده الترابــط والتواصــل أكثــر مــن أي
وقــت مضــى ،كمــا أنــه ســريع التغيــر.
وســيركز إكســبو  2020علــى ثالثــة جوانــب مــن الفــرص :تطويــر رأس المــال البشــري لتحفيــز
التقــدم ،وضــرورة توفيــر رأس المــال كمصــدر لدعــم النمــو ،والشــراكات كدافــع أساســي
لالبتــكار والتوظيــف .كمــا ســيعمل علــى استكشــاف عدد مــن جوانــب التنقل :تمكيــن األفراد

صفحة 88

مــن خــال وســائل النقــل ،وتســهيل توزيــع البضائــع والمصــادر
والوصــول إليهــا ،وتطويــر وســائل االتصــال االفتراضيــة مــن خــال
تكنولوجيــا المعلومــات .وســيختبر دور النظــم البيئيــة وتلــك
التــي أسســها اإلنســان لضمــان مرونــة المجتمعــات ورفاهيــة
العيــش ،وضــرورة ترشــيد اســتهالك المصــادر الطبيعيــة لحفظهــا
لألجيــال القادمــة ،وذلــك ضمــن مفهــوم االســتدامة.
شعار إكسبو 2020
فــي عــام  ،2002اكتشــف صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم
دبــي رعــاه اهلل ،موقعــً أثريــً يدعــى «صــاروج الحديــد» ،ومــن الواضــح
أن هــذا الموقــع كان حلقــة وصــل ،ونقطــة يلتقــي فيهــا النــاس
وعثــر
بمــا يحملونــه مــن متــاع بعــد قطعهــم مســافات طويلــةُ .
فــي هــذا الموقــع علــى مئــات القطــع ،وكذلــك علــى بعــض األختــام
التــي تنتمــي إلــى الفرعــون المصــري تحتمــس الثالــث ،وأخشــاب
شــجرة األرز مــن لبنــان ،ومــن بيــن هذه المكتشــفات ،بــرزت مجموعة
خواتــم (حلقــات) ذهبيــة رائعــة ومميــزة.
وصمــم هــذا الشــعار اســتنادًا إلــى هديــة تربــط ماضــي اإلمــارات
العريــق بحاضرهــا المتجــدد ،وامتــدادًا لدورهــا التاريخــي ،باعتبارهــا
بوابــة عبــرت مــن خاللهــا الحضــارات ،وترســيخًا لمكانتهــا التاريخية،
وهــذه الهديــة التــي عثــر عليهــا فــي الموقــع األثــري ،هــي الحلقــة
الذهبيــة.
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اإلمارات تبتكر

بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه
اهلل» ،أقــر مجلــس الــوزراء فــي نوفمبــر مــن عــام  2014إعــان عــام  2015عامــً لالبتــكار فــي
الدولــة.

وأكــد رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» األهميــة التــي توليهــا دولــة اإلمــارات لهــذا الموضــوع قائـ ً
ا:
إن إعــان  2015عامــً لالبتــكار يأتــي دعمــً لجهــود الحكومــة االتحاديــة ،وجمعــً للطاقــات
الوطنيــة المخلصــة ،وتكثيفــً للجهــود البحثيــة المتميــزة ،وتعزيــزًا للجهــود المبذولــة
لصناعــة كــوادر وطنيــة تقــود مســتقبلنا فــي هــذا القطــاع نحــو مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار
واالبتــكار .
وفــي نوفمبــر مــن عــام  ،2015اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،السياســة العليــا لدولــة اإلمــارات فــي مجــال العلــوم
والتكنولوجيــا واالبتــكار ،والتــي تتضمــن  100مبــادرة وطنيــة فــي القطاعــات التعليميــة
والصحيــة والطاقــة والنقــل والفضــاء والميــاه ،ويصــل حجــم االســتثمار فيهــا إلــى أكثــر مــن
 300مليــار درهــم.
وخــرج مــن رحــم هــذه السياســة عــدد مــن الفعاليــات والمبــادرات التــي ســاهمت فــي خلــق
شــغف االبتــكار فــي الدولــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :مركــز محمــد بــن راشــد
لالبتــكار الحكومــي لتحفيــز وإثــراء ثقافــة االبتــكار فــي القطــاع ،وهنــاك أيضــً أســبوع اإلمــارات
لالبتــكار ،وهــو مــن أكبــر مبــادرات االبتــكار فــي العالــم.
كمــا نُظمــت حمــات وأنشــطة عــدة موجهــة لفئــات مختلفــة بالدولــة ،بهــدف إشــراكهم فــي
النشــاط االبتــكاري مثــل حملــة «رحلــة اكتشــاف» والتــي أشــرف عليهــا مجلــس أبوظبــي
للتعليــم.

صفحة 90

مؤشر االبتكار العالمي 2015
حصلــت دولــة اإلمــارات علــى المرتبــة الثانيــة عربيــً والـــ 47عالميــً فــي مؤشــر االبتــكار
العالمــي لعــام  2015الــذي يقيــس أداء  141دولــة واقتصــادًا فــي أنحــاء العالــم .ويصــدر
المؤشــر عــن منظمــة األمــم المتحــدة للملكيــة الفكريــة بالتعــاون مــع جامعــة كورنيــل
والمعهــد األوروبــي إلدارة األعمــال ،ويعتمــد هــذا التصنيــف علــى  79مؤشـرًا ومعيــارًا فرعيــً
منهــا كفــاءة الجامعــات وعــدد بــراءات االختــراع وقــوة تأثيــر األبحــاث لــكل دولــة علــى حــدة.

“

ٕان ٕاعـــان  2015عًام االبتــــكار ئاتــــي
دعمــًا لجهــودالحكومــة االتحاديــة،
وجمعــــــــــً للطاقـــــــات الوطنيــــة
المخلصـــــــة ،وتكثيفــــً للجهــــود
البحثـــــــــــيـــة المتميـــزة ،وتعزيـ ـزًا
للجهـــود المبذولـة لصناعـة كـوادر
وطنيـــة تقـــود مســـتقبلنا فـــي
هـذاالقطـــاع نحـــو مزيد من التقـدم
واالزدهـــار واالبتـــكار .

”
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اإلمارات  ..أمة تقرأ

يــدرك أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلى لالتحــاد حكام دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة
أهميــة القــراءة لتأســيس اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة ،وتغييــر مســار التنميــة بحيــث
يكــون مبنيــً علــى العلــوم واالبتــكار .ويتطلــب تحقيــق ذلــك تغيي ـرًا ســلوكيًا مجتمعيــً
للدفــع بأجيالنــا نحــو حــب القــراءة واالطــاع لتخريــج أجيــال مــن العلمــاء والباحثيــن.
وقــد اعتبــرت الــدول التــي حققــت نم ـوًا كبي ـرًا فــي اقتصادهــا وثروتهــا البشــرية ،القــراءة
أولويــة وطنيــة ووضعــت اســتراتيجيات وبرامــج لتحقيــق ذلــك.

ديسمبر2015

ٕاعالن عام القراءة

بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،أقــر مجلــس
الــوزراء فــي الخامــس مــن ديســمبر  2015إعــان 2016
عامــً للقــراءة ،وأصــدر المجلــس توجيهاتــه بالبــدء
فــي إعــداد إطــار وطنــي متكامــل لتخريــج جيــل قــارئ،
وتشــكيل اللجنــة الوطنيــة العليــا للقــراءة بهــدف
تنســيق كافــة الجهــود وتنفيذ المبــادرات االســتراتيجية
الراميــة لتحقيــق ذلــك.

صفحة 92

وتســـعى الخطـــة الوطنيـــة للقـراءة ٕالـى وضـــع ٔاسـس حـب االطالع والقـــراءة وترسـيخهما
كممارســـة يوميـة مـن خـالل:
التٔاسيس :وضع ٔاسس ومهارات القراءة منذ الطفولة المبكرة.
التعزيز :عبر القراءة لألطفال والشباب من خالل النظام التعليمي.
خلق الفرص :للقراءة وتوفير قنوات ومرافق للتعلم مدى الحياة.

يناير 2016

خلوة المأية

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،الدعــوة لشــعب اإلمــارات
للمشــاركة بأفكارهــم وآرائهــم واقتراحاتهــم عــن
طريــق عصــف ذهنــي وطنــي علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي المختلفــة ،فنتــج عــن ذلــك مــا يقــــــــارب
الـــ 4000فكــرة.
وتبــع العصــف الذهنــي اجتمــاع خلــوة المائــة الــذي ضــم
أهــم مائــة شــخصية وطنيــة معنيــة بعــام القــراءة،
وذلــك بغــرض تقييــم األفــكار المقدمــة مــن المجتمــع
واقتــراح أهــم المبــادرات التــي مــن شــأنها ترســيخ
القــراءة عــادة مجتمعيــة دائمــة فــي الدولــة.
وناقشــت خلــوة المائــة أكثــر مــن  100فكــرة ومبــادرة
فــي ســتة قطاعــات ،وهــي :التعليم والقطــاع الحكومي
والقطــاع الخــاص والنشــر والمحتــوى واإلعــام والقــراءة
لغيــر الناطقيــن بالعربيــة ،وشــكلت األســاس لبنــاء
اســتراتيجية طويلــة المــدى.

ٔابريل 2016

الخطة االستراتيجية الوطنية للقراءة
تخــدم الخطــة االســتراتيجية الوطنيــة العشــرية للقراءة
األســر والطلبــة والعامليــن .وقــد أعــدت الخطــة بعــد
االطــاع علــى  100دراســة علميــة عالمية عن القــراءة و7
اســتراتيجيات حكوميــة و 12ممارســة عالميــة ناجحــة،
إضافــة إلــى عــدد مــن الممارســات المحليــة الرائــدة،
كذلــك جــاءت بعــد إجــراء مــا يقــارب الـــ 50مقابلــة مــع
جهــات عمــل حكوميــة اتحاديــة ومحليــة وخاصــة ،فضـ ً
ا
عــن إجــراء  6اســتبيانات شــملت مــا يقــارب 12500
شــخص فــي دولــة اإلمــارات الســتقصاء الوضــع الحالــي
للقــراءة.
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إمارات الخير

أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل،
أن عــام  2017فــي دولــة اإلمــارات ســيكون «عــام الخيــر» وســيتركز العمــل فيــه علــى
ثالثــة محــاور رئيســية ،المحــور األول ترســيخ المســؤولية المجتمعيــة فــي مؤسســات
القطــاع الخــاص لتــؤدي دورهــا فــي خدمــة الوطــن والمســاهمة فــي مســيرته التنمويــة،
والمحــور الثانــي ترســيخ روح التطــوع وبرامــج التطــوع التخصصيــة فــي نفــوس كافــة
فئــات المجتمــع ،لتمكينهــا مــن تقديــم خدمــات حقيقيــة لمجتمــع اإلمــارات واالســتفادة
مــن كفاءاتهــا فــي كافــة المجــاالت ،والمحــور الثالــث هــو ترســيخ خدمــة الوطــن فــي
أذهــان األجيــال الجديــدة باعتبارهــا مــن أهــم ســمات الشــخصية اإلماراتيــة ،لتكــون خدمــة
الوطــن رديفــً دائمــً لحــب الوطــن الــذي ترســخ عبــر عقــود فــي قلــوب أبنــاء اإلمــارات
والمقيميــن علــى أرضهــا.

ويعكــس «عــام الخيــر» ،النهــج الــذي تبنتــه دولــة اإلمــارات منــذ تأسيســها فــي العطــاء
اإلنســاني وتقديــم الخيــر للجميــع ،ويمثــل رســالة محبــة وتســامح وتنميــة يرســلها قــادة
اإلمــارات وشــعبها المعطــاء للمنطقــة والعالــم ،ويجســد إرث المغفــور لــه الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،الــذي أرســى قيــم العطــاء وعمــل الخيــر كأحــد
المبــادئ الرئيســية التــي انطلقــت منهــا رســالة دولــة اإلمــارات وجعلــت أياديهــا البيضاء
ممــدودة فــي كل مــكان.
وتــدرك قيــادة دولــة اإلمــارات الرشــيدة ،أن العطــاء يقتــرن فــي أنبل صــوره بخدمــة الوطن،
والعمــل دومــً مــن أجــل رفعتــه ونمائــه وإعــاء كلمتــه والتضحيــة فــي ســبيله مــن دون
أن ننتظــر مقابـ ً
ا ،حيــث إن المواطنــة الحقــة ليســت أخـذًا باســتمرار ،بــل عطــاء وســخاء
فــي ســبيل الوطــن.
تســتهدف برامــج ومبــادرات «عــام الخيــر» بشــكل رئيســي القطــاع الخــاص بوصفــه
شــريكًا أساســيًا فــي مســيرة التنميــة ،وذلــك مــن خــال ترســيخ مفهــوم المســؤولية
المجتمعيــة فــي كافــة المؤسســات ،وســيكون عــام الشــراكة مــع القطــاع الخــاص
ليقــدم شــيئًا اســتثنائيًا للمجتمــع ويســاهم بفعاليــة فــي المســيرة التنمويــة لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
صفحة 94

ترسيخ المسؤولية
المجتمعية في
مؤسسات القطاع
الخاص

ترسيخ روح التطوع
وبرامج التطوع
التخصصية

ترسيخ خدمة
الوطن في أذهان
األجيال الجديدة

كمــا يعــزز «عــام الخيــر» ثقافــة التطــوع باعتبارهــا مــن مؤشــرات رقي المجتمــع وتحضــره ،إذ إن جميــع أفراد المجتمــع اإلماراتي يســتطيعون
أن يســاهموا فــي خدمــة المجتمــع« ،الطالــب فــي مدرســته والجــار مــع جــاره واألب فــي أســرته والطبيــب فــي مهنتــه والمهنــدس فــي
موقعــه ،كل شــخص يمكــن أن يقــدم شــيئًا لمجتمعــه» ،كمــا يمكــن للجهــات الحكوميــة أن تســتفيد مــن آالف الســاعات التطوعيــة التــي
يقدمهــا متخصصــون يســعون لخدمــة وطنهــم ومجتمعهــم.
ويأتــي االحتفــاء بالخيــر ونشــره وتعزيــزه وتعميمــه وتوســيع دائــرة نطاقــه وحجــم المشــاركة فيــه كمــً ونوعــً ،لتعزيــز المكانــة البــارزة
التــي باتــت الدولــة تتبوؤهــا علــى خريطــة العمــل اإلنســاني بوصفهــا مــن الــدول المانحــة األكثــر ســخاء.
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أسعد شعب
تصــدرت دولــة اإلمــارات فــي تقريــر الســعادة العالمــي األخيــر العالــم العربــي فــي ترتيــب
الســعادة ،فيمــا احتلــت المركــز الـــ  28عالميــً ،ويعتمــد مؤشــر الســعادة العالمــي علــى
عوامــل عــدة تقــرر درجــة ســعادة الشــعوب مــن تعاســتها ،وهــي الحريــة السياســية،
الشــبكات االجتماعيــة القويــة ،غيــاب الفســاد ،الصحــة العقليــة والجســدية لألفــراد،
إضافــة إلــى االســتقرار الوظيفــي واألســري.
وتحــرص قيــادة دولــة اإلمــارات علــى جعــل المواطــن محــورًا أساســيًا فــي سياســاتها
وخططهــا والعمــل علــى إســعاده وتحقيــق اســتقراره ورفاهيتــه ،مــن خــال سلســلة ال
تتوقــف مــن المبــادرات والخطــط واالســتراتيجيات التــي تجعــل المواطــن محــورًا أساســيًا
لهــا.
ويهــدف «البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة» -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -
إلــى مواءمــة خطــط الدولــة وبرامجهــا وسياســاتها وتشــريعاتها لتحقيــق الســعادة
واإليجابيــة فــي المجتمــع ،مــن خــال تحفيــز الجهــات الحكوميــة والخاصــة إلطــاق وتبنــي
المبــادرات والمشــاريع ،إلــى جانــب تطويــر مؤشــرات قيــاس مســتوى الســعادة فــي
الجهــات الحكوميــة.
ويتضمــن البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة مجموعــة مــن المبــادرات الرئيســة
لتحقيــق األهــداف مثــل تطويــر واعتمــاد نمــاذج مؤسســية للســعادة ،وتطويــر أدلــة
لســعادة المتعامليــن ومؤشــرات أداء مؤسســية لمواءمــة خطــط الجهــات الخدميــة
وبرامجهــا مــع البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة ،إضافــة إلــى تحويــل مراكــز
الخدمــة الحكوميــة إلــى مراكــز ســعادة للمتعامليــن ،وتخصيــص موظفيــن حكومييــن
لتحقيــق ســعادة المتعامليــن.

صفحة 96

وتحتل دولة اإلمارات المركز

28#

عالميًا

في مؤشر السعادة العالمي
تحتل دولة اإلمارات المركز

1#

عربيًا
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التسامح
تُقــدم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــً فريـدًا فــي مجــال التســامح والتعايــش،
يضمــن لجميــع الجنســيات التــي تعيــش علــى أرضهــا  -باختــاف ثقافاتهــا وأديانهــا-
العيــش فــي أمــان ،وذلــك مــن خــال سياســة حكيمــة تنتهجهــا القيــادة الرشــيدة
لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة  -حفظــه اهلل -تعلــي
مــن قيــم التســامح والتعايــش والمســاواة بيــن جميــع أفــراد المجتمــع ،وأفضــت هــذه
السياســة إلــى تبــوء الدولــة مكانــة متميــزة بيــن دول العالــم فــي جانــب التعايــش
الســلمي ،وجــاءت فــي المركــز األول إقليميــً والثالــث عالميــً فــي مؤشــر التســامح
المــدرج ضمــن منهجيــة التقريــر الســنوي العالمــي لعــام  2016والصــادر عــن معهــد
التنميــة اإلداريــة بسويســرا ،حيــث أشــار التقريــر إلــى تقــدم دولــة اإلمــارات بخمســة مراكــز
عــن ترتيــب العــام الســابق ،وتقدمهــا علــى العديــد مــن الــدول التــي تعــرف بأنهــا مثــال
للتســامح مثــل كنــدا ،وهولنــدا ،ونيوزيلنــدا ،وســنغافورة والســويد.
إن حكومــة دولــة اإلمــارات ومــن منظــور اهتمامهــا باإلنســان ،أقــرت اســتراتيجية خاصــة
بنشــر مبــدأ التســامح ،بدايــة مــن تفردهــا علــى مســتوى العالــم بإعــان وزارة تختــص
بالتســامح ،وجــاء التعديــل الــوزاري األخيــر فــي فبرايــر  2016بتعييــن معالــي الشــيخة
لبنــى بنــت خالــد القاســمي وزيــرة دولــة لترســيخ التســامح كقيمة أساســية فــي مجتمع
اإلمــارات ،ومشــروع أخالقــي شــامل وكامــل يحــدد حقــوق الفــرد وواجباتــه ،ويحــدد كذلــك
عالقتــه بالمجتمــع وعالقــة المجتمــع بالدولــة ،وترجمــت الــوزارة المســتحدثة ،توجهــات
واهتمامــات الدولــة فــي التســامح مــن خــال إطــاق البرنامــج الوطنــي للتســامح
الــذي يعتمــد علــى أســس رئيســة ،حيــث تنطلــق جــذوره مــن الديــن اإلســامي الحنيــف
والعــادات والتقاليــد العربيــة األصيلــة واألخــاق الســامية والقيــم المشــتركة والمبــادئ
التــي أرســى قواعدهــا الوالــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
طيــب اهلل ثــراه.
وفــي هــذا الســياق ،أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،عــن تدشــين مبــادرة عالميــة
للتســامح تشــمل تكريــم رمــوز التســامح العالمــي فــي مجــاالت الفكــر اإلنســاني
واإلبــداع األدبــي والفنــون الجماليــة ،وتنبثــق منهــا «جائــزة محمــد بــن راشــد للتســامح»

صفحة 98

معالي الشيخة
لبنى بنت خالد القاسمي
وزيــرة الدولــة لترســيخ التســامح
كقيمــة أساســية فــي مجتمــع
اإلمــارات

أول وزيرة للتسامح في العالم
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لبنــاء قيــادات وكــوادر عربيــة شــابة فــي مجــال التســامح ،كمــا تضمنــت المبــادرة إنشــاء
«المعهــد الدولــي للتســامح» ،أول معهــد مــن نوعــه فــي العالــم العربــي يعمــل علــى
تقديــم المشــورة والخبــرات الالزمــة فــي مجــال السياســات التــي ترســخ هــذه القيمــة بين
الشــعوب ،ويقــوم بنشــر الدراســات والتقاريــر المتعلقــة بموضــوع التســامح ،والعمــل
مــع المؤسســات الثقافيــة المعنيــة فــي العالــم العربــي لنشــر مبادئهــا بيــن األجيــال
الجديــدة.
وإضافــة إلــى المبــادرات والخطــوات التنفيذيــة الســابقة فــي مجــال نشــر قيــم التســامح
بيــن المجتمــع اإلماراتــي ،شــهد عــام  2016موقفيــن يؤكــدان رســالة اإلمــارات لــدول
العالــم فيمــا يخــص هــذه القيــم ،حيــث قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،فــي رســالة
بمناســبة اليــوم العالمــي للتســامح« :أكثــر مــا نفاخــر بــه النــاس والعالــم عندمــا نســافر
ليــس ارتفــاع مبانينــا وال اتســاع شــوارعنا وال ضخامــة أســواقنا بــل نفاخرهــم بتســامح
دولــة اإلمــارات  ..نفاخرهــم بأننــا دولــة يعيــش فيهــا جميــع البشــر  -علــى اختالفاتهــم
التــي خلقهــم اهلل عليهــا  -بمحبــة حقيقيــة وتســامح حقيقــي ..يعيشــون ويعملــون
معــً لبنــاء مســتقبل أبنائهــم دون خــوف مــن تعصــب أو كراهيــة أو تمييــز عنصــري أو
تفرقــة بنــاء علــى لــون أو ديــن أو طائفــة أو عــرق».
أمــا الموقــف الثانــي ،فــكان أثنــاء الزيــارة الرســمية لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة للفاتيــكان،
التــي التقــى خاللهــا البابــا فرنســيس ،بابــا الفاتيــكان بمقــر البابويــة ،وحــرص ســموه
علــى بحــث مجــاالت التعــاون المشــترك لتعزيــز قيــم التســامح والحــوار والتعايــش
التــي تحــث عليهــا جميــع األديــان فــي ســبيل تحقيــق األمــن والســام واالســتقرار فــي
المنطقــة والعالــم.

صفحة 100

“

أكثــر مــا نفاخــر بــه النــاس والعالــم عندمــا نســافر ليــس
ارتفــاع مبانينــا وال اتســاع شــوارعنا وال ضخامــة أســواقنا
بــل نفاخرهــم بتســامح دولــة اإلمــارات  ..نفاخرهــم بأننــا
دولــة يعيــش فيهــا جميــع البشــر  -علــى اختالفاتهــم التــي
خلقهــم اهلل عليهــا  -بمحبــة حقيقيــة وتســامح حقيقــي..
يعيشــون ويعملــون معــً لبنــاء مســتقبل أبنائهــم دون
خــوف مــن تعصــب أو كراهيــة أو تمييــز عنصــري أو تفرقــة
بنــاء علــى لــون أو ديــن أو طائفــة أو عــرق.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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المرأة اإلماراتية
منــذ تأســيس الدولــة ،وابنــة اإلمــارات هــي الشــغل الشــاغل للمغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،حيــث آمــن «طيــب اهلل ثــراه» بقــدرات المــرأة وأهميــة دورهــا،
باعتبارهــا شــريكة الرجــل فــي بنــاء الوطــن ،فقــدم لهــا الدعــم منــذ البدايــة ،ويقــود صاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» مســيرة تمكيــن المرأة
لتتبــوأ أعلــى المناصــب فــي المجــاالت كافــة.
وســنت دولــة اإلمــارات عــددًا مــن التشــريعات والقوانيــن التــي توفــر الحمايــة القانونيــة للمرأة
وتعاقــب كل مــن يعتــدي علــى كرامتهــا ،ويأتــي قانــون مكافحــة االتجــار بالبشــر فــي مقدمــة
هــذه القوانين.
وجــاء إطــاق ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام الرئيــس
األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة «أم
اإلمــارات» ،االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة وريادتهــا فــي دولــة اإلمــارات ،2021 - 2015
خطــوة محوريــة تتعلــق بجوهــر التفــوق اإلماراتــي؛ ســواء علــى مســتوى االرتقــاء بوضــع المــرأة
أو فــي المجــاالت األخــرى ،وهــي اإلرادة والعزيمــة القويــة لتجــاوز العقبــات والصعوبــات ،ويعتبــر
أهــم مــا يميــز االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة  2021 - 2015أنهــا تتضمــن أولويــات
اســتراتيجية وأهدافــً مرحليــة محــددة.
واألرقــام األخيــرة خيــر دليــل علــى نجــاح سياســة الدولــة فــي النهــوض بالمــرأة ،حيــث تشــغل
حاليــً أربــع ســيدات مناصــب فــي القضــاء ،وهنــاك اليــوم تســع عضــوات فــي المجلــس
الوطنــي االتحــادي ،يشــكلن مــا نســبته  %23مــن مجمــل األعضــاء ،إلــى جانــب ثمانــي وزيــرات
منهــن ثــاث علــى رأس وزارات الشــباب والتســامح والســعادة.
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وتشــغل المــرأة فــي اإلمــارات مناصــب مهمــة فــي مجلــس الــوزراء ،فيمــا بلغــت نســبة النســاء
أكثــر مــن  66بالمائــة مــن شــاغلي وظائــف القطــاع العــام فــي الدولــة ،مــن بينهــا  %3مــن
الوظائــف القياديــة العليــا المرتبطــة باتخــاذ القــرار ،و 15فــي المائــة مــن الوظائــف األكاديميــة
المتخصصــة ،وارتفعــت بصــورة مطــردة نســبة مســاهمة المــرأة فــي النشــاط االقتصــادي
وســوق العمــل منــذ تأســيس مجلــس ســيدات األعمــال فــي الدولــة؛ ليصــل عــدد المســجالت
فــي غــرف التجــارة والصناعــة إلــى نحــو  22ألــف ســيدة أعمــال يعملــن فــي الســوق المحليــة
والعالميــة ،ويــدرن اســتثمارات يتجــاوز حجمهــا  42مليــار درهــم ،عــدا أعــداد النســاء اللواتــي
يعملــن فــي القطــاع المصرفــي الــذي يعــد مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة فــي البــاد،
ويمثلــن  37.5فــي المائــة مــن مجمــوع العامليــن فيــه ،وتشــير اإلحصــاءات إلــى أن نســبة
الطبيبــات وصلــت إلــى  62بالمائــة مــن مجمــوع األطبــاء اإلماراتييــن.
وتوجــد حاليــً أربــع ســفيرات فــي كل مــن إســبانيا والبرتغــال والمندوبــة الدائمــة للدولــة
فــي األمــم المتحــدة وقنصــل عــام فــي ميالنــو ،إضافــة إلــى تولــي مناصــب رفيعــة فــي وزارة
الخارجيــة ،حيــث تــم تعييــن ثــاث دبلوماســيات فــي منصــب مديــرة إدارة داخل ديوان عــام وزارة
الخارجيــة ،وتعييــن ســبع عضــوات بالســلك الدبلوماســي فــي منصــب نائبــة لمديــر إدارة فــي
ديــوان عــام الــوزارة ،وتعييــن  54امــرأة فــي منصــب رئيــس قســم فــي وزارة الخارجيــة ،إضافــة
إلــى عملهــن فــي ديــوان عــام الــوزارة ،حيــث يبلــغ عــدد النســاء فــي الســلك الدبلوماســي
والقنصلــي داخــل ديــوان عــام الــوزارة  166ســيدة ،مقابــل  29امــرأة تعمــل فــي الســلك
الدبلوماســي فــي بعثــات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الخــارج ،إضافــة إلــى تعييــن 96
إداريــة فــي الخدمــة المدنيــة فــي وزارة الخارجيــة.
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اإلمارات  ..سباق نحو الفضاء
دخلــت دولــة اإلمــارات بشــكل رســمي الســباق العالمــي الستكشــاف الفضــاء الخارجــي،
عبــر إعــان صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،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 خــال األعــوام الســبعة المقبلــة ،وتحديــدًا فــي عــام .2021
وجــاء اإلعــان التاريخــي لدولــة اإلمــارات ليشــكّ ل منعطفــً تنمويــً فــي مســيرة الدولــة ،عبــر
دخولهــا قطــاع تكنولوجيــا الفضــاء ،واعتبــاره أحــد المســتهدفات ،لتضمينــه فــي االقتصــاد
الوطنــي خــال الســنوات المقبلــة ،إضافــة إلــى العمــل علــى بنــاء رأســمال إماراتي بشــري في
مجــال تكنولوجيــا الفضــاء ،واإلســهام فــي زيــادة المعرفــة البشــرية فيمــا يخــص استكشــاف
الفضــاء الخارجــي واألجــرام الســماوية البعيــدة.
وتؤمــن اإلمــارات بــأن تكنولوجيــا الفضــاء ركيــزة أساســية مــن ركائــز اقتصــاد وأمــن الدولــة،
حيــث يؤســس قطــاع الفضــاء لقاعــدة صناعيــة ستســهم بدورهــا فــي دعــم األبحــاث
والتطويــر بيــن الشــركات وخلــق فــرص عمــل جديــدة ومهــارات التقنيــة للقــوى العاملــة.
وفــي هــذا القطــاع ثمنــت جهــات بحثيــة وأكاديميــة عــدة هــذه الخطــوات ،حيــث أكــد مركــز
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أولــى
الــدول العربيــة التــي دخلــت ســباق إطــاق األقمــار الصناعيــة ألغــراض تجاريــة واســتثمارية،
حيــث تعتبــره مــن أهــم محــركات االقتصــاد حاليــً ،ورصــدت دولــة اإلمــارات اســتثمارات فــي
مجــال تكنولوجيــا الفضــاء بمقــدار  20مليــار درهــم  -نحــو  5.5مليــار دوالر.
وتعــد شــركة اليــاه لالتصــاالت الفضائيــة (اليــاه ســات) المملوكــة بالكامــل لشــركة مبادلــة
للتنميــة الــذراع االســتثمارية لحكومــة أبــو ظبــي .حيــث تــم إطــاق القمــر الصناعــي األول
 Y1Aمــن شــركة اليــاه ســات بنجــاح فــي أبريــل  ، 2011ثــم تبعــه اإلطــاق الناجــح للقمــر
الصناعــي الثانــي  Y1Bفــي أبريــل  .2012ومــن المقــرر إطــاق قمرهــا الثالــث  AL YAH3خــال
النصــف األول مــن عــام  2017وتمتــد تغطيتــه لتصــل إلــى البرازيــل و 19ســوقًا إضافيــً فــي
أرجــاء إفريقيــا.
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مسبار األمل
أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي ،إطــاق اســم «مســبار األمــل» علــى مســبار المريــخ اإلماراتــي،
ومــن المقــرر لــه الوصــول إلــى كوكــب المريــخ فــي عــام  2021تزامنــً مــع الذكــرى الـــ 50لقيــام
دولــة اإلمــارات ،وســينطلق فــي رحلــة تســتغرق تســعة أشــهر ،يقطــع خاللهــا أكثــر مــن 60
مليــون كيلومتــر ،وســتكون دولــة اإلمــارات ضمــن تســع دول فــي العالــم فقــط لهــا برامــج
فضائيــة الستكشــاف الكوكــب األحمــر.

صفحة 108

خليفة سات ٔ ..اول قمر صناعي عربي
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي رعــاه اهلل ،المراحــل التنفيذيــة لبنــاء القمــر الصناعــي خليفــة
ســات ،وهــو أول قمــر يتــم بنــاؤه وتصنيعــه بالكامــل فــي اإلمــارات بكفــاءات وطنيــة بنســبة
 ، %100ليكــون بذلــك أول قمــر صناعــي بإنتــاج عربــي خالــص ،ليطلــق مرحلــة جديــدة لدخــول
المنطقــة العربيــة عصــر التصنيــع الفضائــي والمنافســة فــي مجــال علــوم الفضــاء.

