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ال�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف دولة الإمارات العربية املتحدة

مقدمة

مت ّث��ل ه��ذه ال�سيا�س��ة العلي��ا الت��ي اعتمده��ا �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ خليف��ة
ب��ن زاي��د �آل نهي��ان رئي���س الدول��ة حفظ��ه اهلل ،حلق��ة حت � ّول هام��ة يف �سل�س��لة
املب��ادرات التنموي��ة الت��ي تطلقه��ا القي��ادة الر�ش��يدة لأج��ل حتقي��ق التق �دّم والتنوي��ع
االقت�ص��ادي و�ضم��ان االزده��ار والري��ادة ،وته��دف ب�ش��كل رئي�س��ي لال�س��تعداد لع��امل
م��ا بع��د النف��ط.
وج��ه بت�س��ميته �صاح��ب ال�س��مو
ت�أت��ي ه��ذه ال�سيا�س��ة خ�لال ع��ام االبت��كار ،ال��ذي ّ
رئي���س الدول��ة حفظ��ه اهلل ،ويف ظ��ل توجيه��ات �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن
را�ش��د �آل مكت��وم نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س جمل���س ال��وزراء حاك��م دب��ي رع��اه
اهلل ب�إط�لاق اال�س�تراتيجية الوطني��ة لالبت��كار ،و�إن�ش��اء اللجن��ة الوطني��ة للعل��وم
والتكنولوجي��ا لالبت��كار الت��ي ت�ش � ّكل ه��ذه ال�سيا�س��ة �إح��دى �أه��م خمرجاته��ا يف
ه��ذا الع��ام.

تب��د�أ ه��ذه الوثيق��ة با�س��تعرا�ض وجي��ز لر�ؤي��ة الإم��ارات  2021واال�س�تراتيجية الوطني��ة
لالبت��كار الت��ي ت�ش � ّكل املظ ّل��ة والداف��ع الرئي�س��ي نح��و و�ض��ع ه��ذه ال�سيا�س��ة .ث��م
ّ
تو�ض��ح �أهمي��ة �سيا�س��ة العل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار واملقوم��ات احلالي��ة لدول��ة
الإم��ارات ،وتنته��ي بعده��ا �إىل عر���ض الإط��ار الع��ام لل�سيا�س��ة الت��ي تت�ضم��ن
ر�ؤي��ة وطم��وح دول��ة الإم��ارات يف جم��ال العل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار ،وجم��االت
الرتكي��ز امل�س��تهدفة ،واملمكن��ات الت��ي �س��يتم العم��ل عل��ى تعزيزه��ا.
�س��تعمل حكوم��ة دول��ة الإم��ارات عل��ى تنفي��ذ ه��ذه ال�سيا�س��ة العلي��ا وحتقيقه��ا و�ص��و ًال
لأن تك��ون دول��ة الإم��ارات يف م�ص��اف �أك�ثر ال��دول ابت��كار ًا عل��ى م�س��توى الع��امل،
بخ�برات وم��وارد وت�ش��ريعات وبن��ى حتتي��ة متق ّدم��ة ومبتك��رة.

مقدمة
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ال�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف دولة الإمارات العربية املتحدة

ر�ؤية الإمارات 2021

انطالق � ًا م��ن �إدراك دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة وقيادته��ا الر�ش��يدة لأهمي��ة
االبت��كار ،وال��دور الأ�سا�س��ي ال��ذي تلعب��ه يف حتقي��ق التق��دم االقت�ص��ادي� ،أك �دّت
ر�ؤي��ة الإم��ارات  2021عل��ى �أهمي��ة العل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار كمح � ّركات
رئي�س��ية للنم��و والتق �دّم ،وتكري���س دوره��ا يف حت � ّول الدول��ة نح��و اقت�ص��اد يعتم��د
عل��ى املعرف��ة ،وي�ضم��ن النم��و امل�س��تدام.

«ت�ش��كل االبت��كارات والأبح��اث والعل��وم والتكنولوجي��ا الركائ��ز
الأ�سا�س��ية القت�ص��اد مع��ريف تناف�س��ي ع��ايل الإنتاجي��ة ،يدف��ع
عجلت��ه رواد الأعم��ال ،يف بيئ��ة �أعم��ال حمف��زة ،ت�ش��جع
ال�ش��راكات الفاعل��ة ب�ين القطاع�ين احلكوم��ي واخلا���ص».
ر�ؤية الإمارات 2021
ف�ض� ً
لا ع��ن ذل��ك ،تت�ضم��ن الأجن��دة الوطني��ة لر�ؤي��ة الإم��ارات  2021العدي��د
م��ن امل�ؤ�ش��رات وامل�س��تهدفات الت��ي تدع��م ه��ذا التوج��ه فيم��ا يتعل��ق بالعل��وم
والتكنولوجي��ا واالبت��كار ،حي��ث ت�س��عى دول��ة الإم��ارات لأن تك��ون م��ن ب�ين �أف�ض��ل
ع�ش��ر دول يف م�ؤ�ش��ر االبت��كار العامل��ي ،وم�ضاعف��ة ن�س��بة الإنف��اق عل��ى البح��ث
والتطوي��ر م��ن �إجم��ايل الن��اجت املحل��ي ثالث��ة �أ�ضع��اف بحل��ول ع��ام  .2021و�إدراك ًا
لل��دور الكب�ير ال��ذي يلعب��ه ر�أ���س امل��ال الب�ش��ري يف تعزي��ز االبت��كار ،ت�س��تهدف دول��ة
الإم��ارات زي��ادة ن�س��بة عامل��ي املعرف��ة �إىل  %40م��ن �إجم��ايل العامل�ين يف الدول��ة
بحل��ول ع��ام  ،2021ورف��ع ترتي��ب طلبته��ا يف م�ؤ�ش��ر امتح��ان الريا�ضي��ات والعل��وم
والق��راءة لت�صب��ح م��ن �ضم��ن �أف�ض��ل  20دول��ة بحل��ول ع��ام .2021

ر�ؤية الإمارات 2021
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اال�سرتاتيجية الوطنية
لالبتكار

ت�ش � ّكل اال�س�تراتيجية الوطني��ة لالبت��كار ،الت��ي �أطلقه��ا �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ
حمم��د ب��ن را�ش��د �آل مكت��وم ،نائ��ب رئي���س الدول��ة ،رئي���س جمل���س ال��وزراء،
حاك��م دب��ي ،املظل��ة الرئي�س��ية لل�سيا�س��ة العلي��ا للعل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار،
وته��دف اال�س�تراتيجية �إىل حتقي��ق ر�ؤي��ة الإم��ارات  2021يف جع��ل الدول��ة �ضم��ن
�أك�ثر ال��دول ابت��كارا عل��ى م�س��توى الع��امل بحل��ول اليوبي��ل الذهب��ي لالحت��اد.
تع � ّرف اال�س�تراتيجية االبت��كار عل��ى �أ ّن��ه

«ال�سعي احلثيث للتقّدم عرب توليد �أفكار �إبداعية وا�ستحداث منتجات
وخدمات وعمليات جديدة ترتقي بجودة احلياة»
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تعمل اال�سرتاتيجية على حتقيق ذلك عن طريق:
)1
)2
)3

توفري بيئة داعمة لالبتكار (ت�شمل تعزيز الإطار التنظيمي ،والبنية التحتية
التكنولوجية ،واخلدمات الداعمة ،واال�ستثمارات واحلوافز)
ن�شر ثقافة االبتكار وتنميتها بني الأفراد و�شركات الأعمال والقطاع احلكومي
الرتكيز على  7قطاعات رئي�سية لقيادة االبتكار على م�ستوى الدولة

�إطار اال�سرتاتيجية
الوطنية لالبتكار

ويف نوفمرب  ،2014مت �إن�شاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتجمع حتت
مظلتها عدد ًا من الوزراء ور�ؤ�ساء الهيئات املعنيني بقطاعات االبتكار وتتكون من:

قطاعات تقود االبتكار

•

التعليم

•

التكنولوجيا

ال�صحة

رواد االبتكار

املياه

الف�ضاء

حكومة
مبتكرة

الإطار التنظيمي
لالبتكار
البنية التحتية
التكنولوجية

النقل

�أفراد
�شركات
وم�ؤ�س�سات مبتكرة مبتكرون

اخلدمات
الداعمة
اال�ستثمار
واحلوافز

الطاقة
املتجددة
والنظيفة

•
•
•
•
•
•
•
•

معايل حممد عبداهلل القرقاوي  -وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء
(رئي�س اللجنة)
معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان  -وزير التعليم العايل
والبحث العلمي
معايل املهند�س �سلطان �سعيد املن�صوري  -وزير االقت�صاد
معايل ح�سني ابراهيم احلمادي  -وزير الرتبية والتعليم
معايل عبدالرحمن حممد العوي�س  -وزير ال�صحة
معايل �سهيل حممد املزروعي  -وزير الطاقة
معايل عبيد حميد الطاير  -وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية
معايل الدكتور �سلطان �أحمد اجلابر  -وزير دولة
�سعادة حممد �أحمد القمزي  -رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
لتنظيم قطاع االت�صاالت
�سعادة الدكتور خليفة حممد الرميثي  -رئي�س جمل�س �إدارة وكالة
الإمارات للف�ضاء

تت�ضم��ن مه��ام اللجن��ة الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ اال�س�تراتيجية الوطني��ة
لالبت��كار وال�سيا�س��ات واملب��ادرات املنبثق��ة عنه��ا ،وتعزي��ز التع��اون
والتن�س��يق وتب��ادل اخل�برات ب�ين اجله��ات االحتادي��ة واملحلي��ة ،ومتابع��ة
التق��دم يف جم��ال االبت��كار وم�ؤ�ش��راته عل��ى م�س��توى الدول��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل
تفعي��ل دور القط��اع اخلا���ص يف جم��ال م�س��اهمته االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة
يف دع��م االبت��كار .وق��د عمل��ت اللجن��ة الوطني��ة لالبت��كار وخمتل��ف ف��رق
العم��ل املنبثق��ة عنه��ا عل��ى تطوي��ر ال�سيا�س��ة العلي��ا للعل��وم والتكنولوجي��ا
واالبت��كار ،الت��ي �س��يتم حتديثه��ا ب�ش��كل �س��نوي.

بيئة داعمة لالبتكار
اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار
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�أهمية �سيا�سة العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
ت��درك احلكوم��ات ح��ول الع��امل �أهمي��ة دور اال�س��تثمار يف العل��وم والتكنولوجي��ا
واالبت��كار يف حتقي��ق التق �دّم االقت�ص��ادي واالجتماع��ي ،حي��ث تتي��ح العل��وم
والتكنولوجي��ا واالبت��كار الفر���ص �أم��ام االقت�ص��اد للنم��و ب�ش��كل �أ�س��رع ،وتدع��م
خل��ق ث��روات م�س��تدامة ال تعتم��د عل��ى امل��وارد الطبيعي��ة وامل�ص��ادر غ�ير املتج��ددة،
كم��ا تتي��ح اكت�ش��اف املواه��ب والطاق��ات الب�ش��رية وا�س��تثمارها ب�ص��ورة حتق��ق النم��و
املطل��وب .ه��ذا بالإ�ضاف��ة اىل دوره��ا يف تق��دمي حل��ول مبتك��رة للعدي��د م��ن التحدي��ات
ال�صحي��ة والأمني��ة والبيئي��ة واالجتماعي��ة.
�كل م�س��تمر وج��ود عالق��ة كب�يرة ب�ين �أن�ش��طة البح��ث
وتُظه��ر املقارن��ات ب�ش� ٍ
والتطوي��ر الت��ي تق��وم به��ا ال��دول وب�ين م�س��توى منوه��ا االقت�ص��ادي ،حي��ث تتمت��ع
ال��دول الت��ي تر ّك��ز عل��ى العل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار م��ن خ�لال الإنف��اق
عل��ى البح��ث والتطوي��ر مبع��دالت مرتفع��ة لدخ��ل الف��رد .لق��د �س��اهم اال�س��تثمار
احلكوم��ي يف البح��ث والتطوي��ر يف �إح��داث قف��زات نوعي��ة عل��ى �صعي��د االبت��كار
والتنمي��ة يف جم��االت كث�يرة كالإنرتن��ت ،والف�ض��اء ،وال�صح��ة العام��ة� .أم��ا عل��ى
�صعي��د القط��اع اخلا���ص ،فتعت�بر عوائ��د جه��ود البح��ث والتطوي��ر مرتفع��ة ج��د ًا.
ويف ه��ذا ال�ص��دد ،و�س��عي ًا منه��ا لأن تظ��ل م��ن ب�ين �أك�ثر دول الع��امل ازده��ار ًا
عل��ى امل��دى البعي��د ،فق��د عزم��ت دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة عل��ى التح��ول
�إىل دول��ة ذات اقت�ص��اد ال يعتم��د عل��ى امل��وارد النفطي��ة ،ب��ل يعتم��د ب�ش��كل فعل��ي
عل��ى االبت��كار واملعرف��ة وعل��ى تعزي��ز االبت��كارات العلمي��ة والتكنولوجي��ة يف قطاعيه��ا
احلكوم��ي واخلا���ص ،والقط��اع الأكادمي��ي .لطامل��ا متي��زت دول��ة الإم��ارات بقيادته��ا
الت��ي تتمت��ع بالر�ؤي��ة والطموح��ات والإجن��ازات العاملي��ة ،ل��ذا ف ��إن له��ا و�ضع � ًا
فري��د ًا ميكنه��ا م��ن اال�س��تثمار وخل��ق البيئ��ة املالئم��ة وت�ش��جيع الثقاف��ة املطلوب��ة
للنج��اح يف االبت��كار القائ��م عل��ى العل��وم والتكنولوجي��ا.

�أهمية �سيا�سة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
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العالقة بني العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
ينق�س��م االبت��كار �إىل � 3أن��واع رئي�س��ية ه��ي االبت��كار يف الأعم��ال ،واالبت��كار القائ��م
عل��ى التكنولوجي��ا ،واالبت��كار القائ��م عل��ى العل��وم.

تطوي��ر م�س��تح�ضرات دوائي��ة جدي��دة .وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أن االبت��كار القائ��م عل��ى
العل��وم ميتل��ك عوائ��د ا�س��تثمارية �أعل��ى مقارن��ة بالنوع�ين الآخري��ن م��ن االبت��كار.

 .1االبت��كار يف الأعم��ال :ال يتطل��ب االبت��كار يف ه��ذا املج��ال �أي خ�برات ر�س��مية
علمي��ة كان��ت �أو تكنولوجي��ة ،حي��ث �أن �أه��م مدخ�لات االبت��كار يف الأعم��ال ه��ي
الأف��كار الن�يرة واملبتك��رة .ويف �س��ياق مت�ص��ل ف ��إن اال�س��تثمار ال�لازم للو�ص��ول مبث��ل
ه��ذا االبت��كار �إىل ال�س��وق ال يك��ون كب�ير ًا يف �أغل��ب الأحي��ان ،وتك��ون الف�ترة الزمني��ة
املطلوب��ة لتنمي��ة اخل�برات الالزم��ة للنج��اح يف االبت��كار يف جم��ال الأعم��ال ق�ص�يرة.
وق��د مت ّك��ن العدي��د م��ن املبتكري��ن حتقي��ق عوائ��د مالي��ة كب�يرة يف ف�ترة ق�ص�يرة
م��ن خ�لال ه��ذه الن��وع م��ن االبت��كار.

�أمثلة على االبتكار القائم على العلوم:
اجلينوم والتكنولوجيا احليوية
•
اخلاليا ال�شم�سية
•

�أمثلة على االبتكار يف الأعمال:
تطبيقات االقت�صاد الت�شاركي (مثل املوا�صالت وال�ضيافة)
•
من�صات التمويل اجلماعي على االنرتنت
•
 .2االبت��كار القائ��م عل��ى التكنولوجي��ا :يتطل��ب خ�برة متخ�ص�ص��ة ،كم��ا ميك��ن
�أن يتطل��ب �أي�ض � ًا بني��ة حتتي��ة متخ�ص�ص��ة .فعل��ى �س��بيل املث��ال ،يحت��اج تطوي��ر
الربجمي��ات �إىل خ�برة يف كتاب��ة رم��وز الربجمي��ات ،كم��ا يتطل��ب توف��ر ع��دد م��ن
مع��دات احلو�س��بة .عل��ى �صعي��د �أك�بر ،يتطل��ب تطوي��ر �شا�ش��ة الكمبيوت��ر الت��ي
تعم��ل باللم���س خ�برة يف العدي��د م��ن التخ�ص�ص��ات مث��ل عل��وم احلا�س��وب ،والهند�س��ة
الكهربائي��ة وامليكانيكي��ة ،ويحت��اج �إتق��ان تل��ك التخ�ص�ص��ات املتنوع��ة �إىل بني��ة حتتي��ة
وا�س��عة ووق��ت �أط��ول م��ن جم��رد تع ّل��م كيفي��ة كتاب��ة رم��وز الربجمي��ات.
�أمثلة على االبتكار القائم على التكنولوجيا:
املركبات ذاتية القيادة
•
امل�ساعد ال�شخ�صي يف الهواتف الذكية
•
 .3االبت��كار القائ��م عل��ى العل��وم :يتطل��ب �أعل��ى درج��ات اخل�برة .وع��ادة م��ا
ميك��ن القي��ام به��ذا الن��وع م��ن االبت��كار فق��ط م��ن خ�لال �أولئ��ك الذي��ن لديه��م
اخل�برات العلمي��ة العالي��ة و�إمكاني��ة الو�ص��ول �إىل خمت�برات ومع��دات متخ�ص�ص��ة
وذات تكالي��ف ع��ادة م��ا تك��ون مرتفع��ة .كم��ا يحت��اج �أي�ض � ًا �إىل التع��اون ب�ين
ف��رق عم��ل م��ن العلم��اء وغريه��م م��ن اخل�براء الفني�ين ،كم��ا ه��و احل��ال مث� ً
لا يف
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�إن االبت��كار الق��وي القائ��م عل��ى العل��وم والتكنولوجي��ا ه��و م��ا ته��دف �إلي��ه ال�سيا�س��ة
العلي��ا للعل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار يف دول��ة الإم��ارات.

�أنواع االبتكار
املدخالت

اال�ستثمار

الفرتة
الزمنية
لتنمية
اخلربات

�أمثلة

بنية حتتية علمية
متخ�ص�صة

االبتكار القائم
على العلوم
بنية حتتية
تكنولوجية

مركبة ذاتية
القيادة

االبتكار القائم على
التكنولوجيا
خدمات
االعمال

االبتكار
يف الأعمال
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11

12

ال�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف دولة الإمارات العربية املتحدة

املقومات احلالية لدولة
الإمارات العربية املتحدة
تتم ّي��ز دول��ة الإم��ارات بالعدي��د م��ن املقوم��ات الت��ي ت�س��اهم يف خل��ق بيئ��ة حمف��زة
للعل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار .تتمث��ل ه��ذه املقوم��ات يف امل��وارد الب�ش��رية ،والبني��ة
التحتي��ة ،وتو ّف��ر ر�ؤو���س الأم��وال ،والكف��اءة احلكومي��ة.
عل��ى �صعي��د امل��وارد الب�ش��رية ،ت�ش�ير �أح��دث الإح�ص��اءات �إىل ارتف��اع ن�س��بة املواطن�ين
امل�س��جلني يف برام��ج العل��وم والهند�س��ة يف التعلي��م الع��ايل يف داخ��ل الدول��ة وخارجه��ا.
ّ
املف�ضل��ة للعم��ل وج��ذب املواه��ب
كم��ا جنح��ت دول��ة الإم��ارات يف �أن تك��ون الوجه��ة
م��ن �ش �تّى �أنح��اء الع��امل ،حي��ث �س��اهم تر ّك��ز ه��ذه املواه��ب املتن ّوع��ة يف الدول��ة
يف جعله��ا مرك��ز ًا �إقليمي � ًا وعاملي � ًا للتفاع��ل واالبت��كار .وم��ن �ش ��أن �إط�لاق الدول��ة
للعدي��د م��ن املب��ادرات الت��ي تخت���ص باالبت��كار يف جم��االت عدي��دة (كالطاق��ة
املتج��ددة ،والف�ض��اء ،والرعاي��ة ال�صحي��ة) ،والبني��ة التحتي��ة للت�ش��ريعات والقوان�ين
والت�س��هيالت املتعلق��ة بت�أ�سي���س الأعم��ال يف الدول��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل ج��ودة احلي��اة
العالي��ة �أن يع �زّز م��ن تواج��د العلم��اء والباحث�ين واملبتكري��ن يف دول��ة الإم��ارات.
عل��ى �صعي��د البني��ة التحتي��ة البحثي��ة ،متت��از الدول��ة بوج��ود نخب��ة م��ن اجلامع��ات
واملراك��ز البحثي��ة املتخ�ص�ص��ة يف جم��االت مه ّم��ة يف ع��دد م��ن القطاع��ات،
وامتالكه��ا ملخت�برات علمي��ة رفيع��ة امل�س��توى تدف��ع بعجل��ة البح��ث العلم��ي .كم��ا
تتمي��ز دول��ة الإم��ارات بعالقاته��ا املتمي��زة م��ع العدي��د م��ن احلكوم��ات وامل�ؤ�س�س��ات
الرائ��دة يف جم��ال العل��وم والتكنولوجي��ا عل��ى م�س��توى الع��امل ،مم��ا نت��ج عنه��ا
العدي��د م��ن ال�ش��راكات البحثي��ة وامل�ش��اريع املبتك��رة يف العدي��د م��ن القطاع��ات.

يعت�بر تو ّف��ر ر�ؤو���س الأم��وال عام��ل مه��م يف جن��اح �سيا�س��ات العل��وم والتكنولوجي��ا
واالبت��كار ،حي��ث تعت�بر دول��ة الإم��ارات دول��ة غني��ة مبوارده��ا املالي��ة ومتتل��ك
وف��ورات عالي��ة نتيج��ة ال�س��تثمارها العوائ��د النفطي��ة يف ال�صنادي��ق ال�س��يادية .كم��ا
يتواج��د يف الدول��ة الي��وم العدي��د م��ن ال�ش��ركات الباحث��ة ع��ن فر���ص ا�س��تثمارية
جدي��دة ،بالإ�ضاف��ة �إىل امل�س��تثمرين الإقليمي�ين والدولي�ين .لق��د �أن�ش ��أت الدول��ة
العدي��د م��ن ال�صنادي��ق لتموي��ل امل�ش��اريع الرائ��دة واملبتك��رة .كم��ا تتوف��ر لديه��ا
البني��ة التحتي��ة املالئم��ة لت�س��هيل تدف��ق ر�ؤو���س الأم��وال �إىل الفر���ص اال�س��تثمارية،
حي��ث احتل��ت الأ�س��واق املالي��ة يف الدول��ة املرتب��ة الأوىل عاملي � ًا يف ا�س��تقطاب و�إدراج
ال�صك��وك الإٍ�س�لامية .كل ذل��ك �س��يو ّفر الدع��م لتموي��ل من��و وتطوي��ر �س��وق العل��وم
والتكنولوجي��ا واالبت��كار عل��ى م�س��توى الدول��ة.
ل��دى دول��ة الإم��ارات قي��ادة ذات ر�ؤي��ة طموح��ة ت�ست�ش��رف امل�س��تقبل ،وحكوم��ة
تعم��ل وفق��ا لأجن��دة وا�ضح��ة ت�س��عى م��ن خالله��ا �إىل �ضم��ان تنفي��ذ املب��ادرات ذات
الأهمي��ة الت��ي ترتق��ي بالإن�س��ان وت�ضم��ن ازده��اره وتع �زّز م��ن تناف�س��ية الدول��ة.
كم��ا ت�س��عى حكوم��ة دول��ة الإم��ارات م��ن خ�لال خططه��ا �إىل تعزي��ز االبت��كار،
لي���س فق��ط يف قط��اع الأعم��ال واجلامع��ات ،ب��ل �أي�ض � ًا يف العم��ل احلكوم��ي ،ولق��د
مت ترجم��ة ذل��ك م��ن خ�لال احت�لال دول��ة الإم��ارات مرات��ب متق ّدم��ة عاملي��ا يف
الكف��اءة احلكومي��ة .كل ذل��ك �سي�س��اهم ب�ش��كل كب�ير يف جع��ل دول��ة الإم��ارات بيئ��ة
مثالي��ة الحت�ض��ان االبت��كارات القائم��ة عل��ى العل��وم والتكنولوجي��ا.

لق��د ا�س��تثمرت الدول��ة ب�ش��كل كب�ير يف تطوي��ر بني��ة حتتي��ة تكنولوجي��ة م��ن
الط��راز الأ ّول ت�س��اهم يف دع��م االبت��كارات القائم��ة عل��ى العل��وم والتكنولوجي��ا ،كم��ا
حتت��ل دول��ة الإم��ارات مرتب��ة عالي��ة م��ن حي��ث اجلاهزي��ة ال�ش��بكية يف امل�ؤ�ش��رات
الدولي��ة ،وتتمت��ع بن�س��بة انت�ش��ار عالي��ة للإنرتن��ت يف خمتل��ف املناط��ق ،ومبع �دّالت
ات�ص��االت عالي��ة يف املدار���س واجلامع��ات .ولق��د �أطلق��ت حكوم��ة دول��ة الإم��ارات
مب��ادرة احلكوم��ة الذكي��ة الت��ي ت�س��عى وم��ن خالله��ا �إىل ت�س��هيل و�ص��ول املتعامل�ين
للخدم��ات احلكومي��ة يف �أي زم��ان ويف �أي م��كان با�س��تخدام التكنولوجي��ا .بالإ�ضاف��ة
�إىل ذل��ك� ،ست�س��اهم مب��ادرات امل��دن الذكي��ة والبيان��ات املفتوح��ة يف ت�ش��جيع من��و
التكنولوجي��ا واالبت��كار يف القطاع�ين احلكوم��ي واخلا���ص خ�لال الأع��وام املقبل��ة.
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الإطار العام لل�سيا�سة العليا
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
تعت�بر ال�سيا�س��ة العلي��ا للعل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار ق��رار ًا ا�س�تراتيجي ًا لدول��ة
الإم��ارات ،يه��دف حلماي��ة مكت�س��بات الدول��ة التنموي��ة ،وتغي�ير مع��ادالت االقت�ص��اد
الوطن��ي ،لدفع��ه بعي��د ًا ع��ن االعتم��اد عل��ى امل��وارد النفطي��ة املح��دودة .ته��دف
ه��ذه ال�سيا�س��ة �إىل تفعي��ل ابت��كار م�س��تدام قائ��م عل��ى العل��وم والتكنولوجي��ا� ،س��عيا
منه��ا لبن��اء اقت�ص��اد حقيق��ي قائ��م عل��ى املعرف��ة� .سي�س��اهم الرتكي��ز عل��ى العل��وم
والتكنولوجي��ا يف حتقي��ق قف��زات عالي��ة و�س��ريعة لدول��ة الإم��ارات مب��ا يتما�ش��ى م��ع
طموحه��ا العامل��ي ور�ؤيته��ا لع��ام .2021
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تنبث��ق ال�سيا�س��ة العلي��ا للعل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار يف دول��ة الإم��ارات م��ن
طم��وح كب�ير ال ي�س��تهدف فق��ط و�ض��ع حل��ول للتحدي��ات الوطني��ة فح�س��ب ،ب��ل
اقتنا���ص الفر���ص العاملي��ة �أي�ض��ا .ينت��ج ع��ن ه��ذا الطم��وح جمموع��ة م��ن املج��االت
الت��ي تعت��زم الدول��ة الرتكي��ز عليه��ا .ولتحقي��ق النج��اح يف جم��االت الرتكي��ز ،تق��وم
ال�سيا�س��ة العلي��ا للعل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار بتبن��ي ع��دد م��ن املمكن��ات لنظ��ام
االبت��كار.

�إطار ال�سيا�سة العليا للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
تركز على جماالت حمددة ملواجهة التحديات
وا�ستغالل الفر�ص

جماالت
الرتكيز

الطموح

�سيا�سة وطنية طموحة على م�ستوى العامل

املمكنات
تبني ممكنات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
لال�ستدامة و�ضمان جناح التنفيذ
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طموح دولة الإمارات يف
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
بن��اء عل��ى املق ّوم��ات احلالي��ة الت��ي تتم ّي��ز به��ا دول��ة الإم��ارات م��ن حي��ث
موارده��ا الب�ش��رية واملالي��ة ،وبنيته��ا التحتي��ة ،وكفاءته��ا احلكومي��ة ،وبالنظ��ر
�إىل املب��ادرات الريادي��ة واملبتك��رة الت��ي �أطلقته��ا يف قطاع��ات خمتلف��ة كالف�ض��اء
والطاق��ة املتج��ددة والتعلي��م وال�صح��ة والنق��ل واملي��اه ،وتركيزه��ا عل��ى خدم��ة
الإن�س��انية ودف��ع جه��ود التنوي��ع االقت�ص��ادي وحتقي��ق االزده��ار للأجي��ال املقبل��ة،
تطم��ح الدول��ة �أن ت�صب��ح العل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار الداف��ع احلقيق��ي للتنمي��ة

االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة امل�س��تدامة .وحتدي��د ًا ،تطم��ح ال�سيا�س��ة العلي��ا للعل��وم
والتكنولوجي��ا واالبت��كار يف دول��ة الإم��ارات �إىل تعزي��ز االبت��كار القائ��م عل��ى العل��وم
والتكنولوجي��ا لتحقي��ق الطموح��ات الوطني��ة ومواجه��ة التحدي��ات العاملي��ة.
يتما�ش��ى ه��ذا الطم��وح م��ع االجتاه��ات يف �سيا�س��ات العل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار
وف��ق �أف�ض��ل املمار�س��ات العاملي��ة ،وميك��ن لدول��ة الإم��ارات حتقي��ق قف��زات عالي��ة
و�س��ريعة يف عملي��ة التح��ول املن�ش��ود.

الإطار العام لل�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
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جماالت تركيز ال�سيا�سة العليا للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
مت حتديد جماالت الرتكيز لل�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
ا�ستناد ًا �إىل املعايري التالية:
.1
.2
.3

تلبية االحتياجات الوطنية احلالية وامل�ستقبلية ،بحيث ت�ساهم
هذه املجاالت يف معاجلة بع�ض التحديات التي تواجهها الدولة
واملنطقة
التوافق مع االجتاهات العاملية احلالية وامل�ستقبلية ،بحيث
ت�ساهم هذه املجاالت يف اال�ستفادة من الفر�ص والتطورات
التي تن�ش�أ على م�ستوى العامل
التوافق مع قدرات الدولة ومزاياها الفريدة ،بحيث ميكن
للدولة الريادة على م�ستوى العامل واحل�صول يف الوقت نف�سه
على عوائد مرتفعة

يف الإجم��ال ،مت حتدي��د �أرب��ع وع�ش��رون جم��ا ًال لالبت��كار القائ��م عل��ى العل��وم
والتكنولوجي��ا لدول��ة الإم��ارات ،متثل هذه املجاالت مزيج ًا من :الفر�ص (على
�س��بيل املثال� :أ�ش��باه املو�صالت) ،والتحديات (على �س��بيل املثال� :إدارة املياه)
الوطني��ة والعاملي��ة .املجاالت الت��ي مت اختيارها هي:
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1

االبتكار والتكنولوجيا يف قطاع التعليم

تت�أل��ف تكنولوجي��ا التعلي��م م��ن جمموع��ة م��ن الأدوات امل�س��تخدمة للنهو���ض بامل�س��توى
التعليم��ي للط�لاب ،مب��ا يف ذل��ك الربجمي��ات وامل��واد الرقمي��ة (كاملناه��ج التعليمي��ة،
والكت��ب الرقمي��ة ،واملن�ص��ات التعليمي��ة عل��ى الإنرتن��ت ،و�أنظم��ة �إدارة التعلي��م).
كم��ا تت�ضم��ن تكنولوجي��ا التعلي��م املع��دات امل�س��تخدمة يف التعلي��م ،والبني��ة التحتي��ة
لل�ش��بكة ،وخدم��ات االت�ص��االت واالنرتن��ت ،وحت��ى الروبوت��ات .لق��د ا�س��تثمرت دول��ة
الإم��ارات يف جم��ال التع ّل��م الذك��ي و�أطلق��ت مب��ادرات عدي��دة تتعل��ق باالبت��كار
يف التعلي��م ،وه��ذا ي�ؤهله��ا لأن تلع��ب دورا ريادي��ا يف تطوي��ر املن�ص��ات وامل��واد
والتطبيق��ات والتقني��ات التعليمي��ة املبتك��رة عل��ى �صعي��د املنطق��ة.

2

التكنولوجيا ونظم املعلومات احليوية يف
قطاع ال�صحة

تق��وم التكنولوجي��ا واملعلوماتي��ة احليوي��ة يف قط��اع ال�صح��ة بخدم��ة اال�س��تخدام
املتزاي��د للبيان��ات ،وذل��ك لتح�س�ين كف��اءة اخلدم��ات الطبي��ة ونتائجه��ا ،ولتطوي��ر
بح��وث الط��ب احلي��وي واكت�ش��اف الأدوي��ة .ي�ش��مل نط��اق تطبيق��ات تكنولوجي��ا
املعلوم��ات ال�صحي��ة ،عل��ى �س��بيل املث��ال ،جم��االت التطبي��ب ع��ن بع��د ،و�س��جالت
املر�ض��ى ،وحتلي��ل البيان��ات واملعلوماتي��ة احليوي��ة� .إن الرتكي��ز عل��ى زي��ادة ا�س��تخدام
التكنولوجي��ا واملعلوماتي��ة احليوي��ة يف قط��اع ال�صح��ة �س��يخدم �أه��داف الدول��ة
وتوجهه��ا نح��و االبت��كار يف القط��اع ال�صح��ي.

3

ال�صحة العامة والأمرا�ض غري ال�سارية

ير ّك��ز ه��ذا املج��ال عل��ى توف�ير اخلدم��ات الطبي��ة املبتك��رة ،و�إج��راء البح��وث
املتعلق��ة بال�سيا�س��ات ال�صحي��ة ،وت�ش��جيع ال�س � ّكان عل��ى اتب��اع �أمن��اط حي��اة �صحي��ة
تقل��ل م��ن انت�ش��ار الأمرا���ض وتخف��ف م��ن حدّته��ا .كم��ا يه��دف ه��ذا املج��ال
�إىل حت�س�ين �س��هولة الو�ص��ول �إىل اخلدم��ات ال�صحي��ة ،وتطوي��ر جودته��ا ونتائجه��ا
با�س��تخدام التكنولوجي��ا .م��ن �ش ��أن الرتكي��ز عل��ى ه��ذا املج��ال حت�س�ين نوعي��ة
احلي��اة ب�ين النا���س ،وو�ض��ع دول��ة الإم��ارات يف قائم��ة ال��دول الرائ��دة يف جم��ال
البح��وث ،خا�ص��ة املتعلق��ة بالتكنولوجي��ا الطبي��ة و�أبح��اث الأمرا���ض غ�ير ال�س��ارية
وال�س��لوكيات املرتبط��ة به��ا.

4

التكنولوجيا احليوية واجلينوم

التكنولوجي��ا احليوي��ة ه��ي ا�س��تخدام العملي��ات البيولوجي��ة ،والكائن��ات احلي��ة،
واخلالي��ا ،ومكون��ات اخللي��ة لتطوي��ر تقني��ات حديث��ة .وتفي��د الأدوات واملنتج��ات
اجلدي��دة الت��ي يتو�ص��ل �إليه��ا علم��اء التكنولوجي��ا احليوي��ة يف العدي��د م��ن املج��االت
كتق��دمي الرعاي��ة ال�صحي��ة ،والزراع��ة ،وال�صناع��ة ،والأبح��اث� .أم��ا عل��م اجلين��وم،
فق��د �أدى التق �دّم العلم��ي في��ه �إىل ث��ورة يف جم��ال البح��وث العلمي��ة اخلا�ص��ة بفه��م
النظ��م البيولوجي��ة (مث��ل الدم��اغ ،وت�سل�س��ل احلم���ض الن��ووي ب�أكمل��ه ،واخلرائ��ط
الوراثي��ة) .تتمت��ع دول��ة الإم��ارات بقط��اع تكنولوجي��ا حيوي��ة نا�ش��ئ يت�س��م بالن�ش��اط
ويحت��وي عل��ى جامع��ات فاعل��ة يف جم��ال �أبح��اث التكنولوجي��ا احليوي��ة وهند�س��ة
اجلين��ات ،مم��ا ي�ش � ّكل فر�ص��ة للرتكي��ز عل��ى االبت��كار يف ه��ذا املج��ال.

�	5إدارة املياه
ت�ش � ّكل حمدودي��ة امل��وارد املائي��ة عل��ى �صعي��د املنطق��ة وبع���ض مناط��ق الع��امل
فر�ص��ة لدول��ة الإم��ارات يف االبت��كار يف ه��ذا املج��ال ،خا�ص��ة م��ع �إط�لاق الدول��ة
للعدي��د م��ن املب��ادرات يف ه��ذا اجلان��ب ،مث��ل مب��ادرة �س��قيا الإم��ارات ومرك��ز
�أبح��اث املي��اه يف معه��د م�ص��در .وتت�ضم��ن �أه��م موا�ضي��ع البح��ث والتطوي��ر يف
جم��ال �إدارة املي��اه� )1( :أنظم��ة وتكنولوجي��ا �إع��ادة تدوي��ر املي��اه ( )2معاجل��ة املي��اه
الناجت��ة ع��ن ا�ستك�ش��اف النف��ط والغ��از ( )3تكنولوجي��ا حتلي��ة املي��اه ( )4ت�س��عري
املي��اه يف البيئ��ات ال�صحراوي��ة واجلاف��ة ،وتوف�ير احلواف��ز املتعلق��ة با�س��تخدامها.
هن��اك فر�ص��ة حقيقي��ة لتطوي��ر تقني��ات حديث��ة ملواجه��ة ه��ذه التحدي��ات ،وم��ن
ث��م ت�صديره��ا �إىل �أج��زاء خمتلف��ة م��ن الع��امل وبخا�ص��ة �إىل ال��دول الت��ي تواج��ه
حتدي��ات مماثل��ة يف �إدارة املي��اه.

�	6أنظمة الطاقة ال�شم�سية وتكنولوجيا
الطاقة البديلة
ير ّك��ز ه��ذا القط��اع عل��ى جم��االت البح��ث والتطوي��ر والنم��اذج االقت�صادي��ة
املطلوب��ة لتبن��ي ون�ش��ر �أنظم��ة الطاق��ة ال�شم�س��ية وتكنولوجي��ا الطاق��ة البديل��ة.
هن��اك العدي��د م��ن امل�س��ائل املتعلق��ة با�س��تخدام الطاق��ة ال�شم�س��ية والبديل��ة يف
املنطق��ة والت��ي ت�ش � ّكل فر�ص � ًا للبح��ث والتطوي��ر مث��ل ا�س��تخدام الطاق��ة ال�شم�س��ية
يف حتلي��ة املي��اه ،وامل�س��ائل املتعلق��ة بتولي��د وتوزي��ع الطاق��ة ال�شم�س��ية ،وخف���ض
التكالي��ف املرتبط��ة به��ا .ل��دى دول��ة الإم��ارات م��وارد هائل��ة م��ن الطاق��ة
ال�شم�س��ية ،والعدي��د م��ن امل�ش��اريع ال�ضخم��ة القائم��ة يف ه��ذا املج��ال ،مم��ا ي�ش��كل
فر�ص��ة للرتكي��ز عل��ى ن�ش��ر ا�س��تخدام ه��ذا الن��وع م��ن الطاق��ة.
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7

علوم الف�ضاء

حتت��ل عل��وم الف�ض��اء �أهمي��ة وا�س��عة نظ��ر ًا الرتباطه��ا بالعدي��د م��ن االبت��كارات
العلمي��ة والتكنولوجي��ة الت��ي خ ّدم��ت الب�ش��رية عل��ى نط��اق وا�س��ع يف جم��االت عدي��دة
كال�صح��ة ،والنق��ل ،والبيئ��ة ،وال�صناع��ة ،والأم��ن .وت��ويل قي��ادة دول��ة الإم��ارات
�أهمي��ة عالي��ة لقط��اع الف�ض��اء بع��د �أن ح��ددت هدف � ًا ب�إر�س��ال �أول م�س��بار عرب��ي
لكوك��ب املري��خ بحل��ول ع��ام  .2021ت�ش � ّكل الفر���ص الرئي�س��ية لدول��ة الإم��ارات
يف ه��ذا القط��اع يف جم��االت ا�ستك�ش��اف الأج��رام ال�س��ماو ّية ،وتطوي��ر تكنولوجي��ا
تو�صل��ت �إلي��ه
االت�ص��االت والأقم��ار ال�صناعي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل تطبي��ق �أح��دث م��ا ّ
تكنولوجي��ا الف�ض��اء لال�س��تخدامات الأر�ضي��ة.

8

الأقمار ال�صناعية ال�صغرية

�إن تقلي���ص حج��م مكون��ات الأقم��ار ال�صناعي��ة ق��د فت��ح �س��وق ًا جدي��دة للتطبيق��ات
اخلا�ص��ة بالأقم��ار ال�صناعي��ة ومطوريه��ا ،ويتط ّل��ب تطوي��ر وبن��اء وت�ش��غيل الأقم��ار
ال�صناعي��ة جمموع��ة م��ن اخلدم��ات والتقني��ات املتخ�ص�ص��ة يف كل خط��وة �ضم��ن
�سل�س��لة القيم��ة .هن��اك حاج��ة كب�يرة يف املنطق��ة لتطبيق��ات اال�ست�ش��عار ع��ن بع��د
ع��ن طري��ق الأقم��ار ال�صناعي��ة مب��ا يف ذل��ك ر�س��م خرائ��ط امل��وارد الطبيعي��ة،
واملراقب��ة البيئي��ة ،وتخطي��ط ا�س��تخدامات الأرا�ض��ي ،والأم��ن .ميك��ن لدول��ة
الإم��ارات �أن تك��ون رائ��دة يف ه��ذا املج��ال ،و�أن تبن��ي عل��ى مبادراته��ا القائم��ة
حالي��ا يف جم��ال الف�ض��اء.

9

الأمن الإلكرتوين

�إن التزاي��د املت�س��ارع للأنظم��ة الإلكرتوني��ة الذكي��ة ،ومن��و حرك��ة امل��رور والتج��ارة
العاملي��ة ،ق��د �أدى �إىل زي��ادة احلاج��ة �إىل توف�ير الأم��ن لأنظم��ة الت�صني��ع الذك��ي،
وال�ش��بكات واملراف��ق الذكي��ة ،واملب��اين الذكي��ة ،والبني��ة التحتي��ة الذكي��ة ،والنق��ل
والتنق��ل الذك��ي ،والرعاي��ة ال�صحي��ة الذكي��ة ،واملراقب��ة الذكي��ة للح��دود .هن��اك
اهتم��ام كب�ير لدول��ة الإم��ارات يف التقني��ات ذات العالق��ة بالأم��ن الإلك�تروين،
نظ��ر ّا لتوجهه��ا نح��و الري��ادة يف جم��ال احلكوم��ة وامل��دن الذكي��ة ،ولكونه��ا مرك��ز ًا
عاملي � ًا للم��ال والأعم��ال ،واخلدم��ات اللوج�س��تية ،والنق��ل ،ونتيج��ة النم��و املتزاي��د يف
�أع��داد م�س��تخدمي �ش��بكات التوا�ص��ل االجتماع��ي ،واحلو�س��بة ال�س��حابية ،والهوات��ف
والتطبيق��ات الذكي��ة .ل��ذا ف ��إن الرتكي��ز عل��ى �أبح��اث العل��وم والتكنولوجي��ا يف ه��ذا
املج��ال �س��يكون غاي��ة يف الأهمي��ة.

20
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�	10أ�شباه املو�صالت
ترج��ع �أهمي��ة �أ�ش��باه املو�ص�لات �إىل كونه��ا م��ن �أه��م مك ّون��ات الو�س��ائل التكنولوجي��ة
يف الع�ص��ر احل��ايل (ك�أجه��زة احلا�س��وب والهات��ف املحم��ول والتلف��از) والعدي��د م��ن
الأج��زاء الإلكرتوني��ة (كالرتانز�س�تر واخلالي��ا ال�شم�س��ية) .تنم��و ال�س��وق العاملي��ة
لأ�ش��باه املو�ص�لات مبع��دل يق�ترب م��ن رقم�ين �س��نوي ًا ،وتوج��د هن��اك م�س��احة
�ضخم��ة لدول��ة الإم��ارات لزي��ادة م�س��اهمتها يف ه��ذا املج��ال ،خا�ص��ة م��ع امتالكه��ا
لأح��د �أك�بر ال�ش��ركات امل�ص ّنع��ة لأ�ش��باه املو�ص�لات يف الع��امل ،ع��ن طري��ق تطوي��ر
�صناع��ة واختب��ارات �أ�ش��باه املو�ص�لات يف الدول��ة وزي��ادة امل�ش��اريع البحثي��ة ذات
العالق��ة يف اجلامع��ات الوطني��ة.

11

الروبوت والذكاء اال�صطناعي

هن��اك فر�ص � ًا ال متناهي��ة لتطبيق��ات الروبوت��ات وال��ذكاء اال�صطناع��ي يف الع��امل،
�إال �أن معظ��م االبت��كارات ترتك��ز يف اجلوان��ب االجتماعي��ة والإن�س��انية .تق��وم دول��ة
الإم��ارات بجه��ود وا�ضح��ة يف اال�س��تثمار يف ال��ذكاء اال�صطناع��ي والروبوت��ات ع�بر
العدي��د م��ن املب��ادرات (كم�س��ابقة حمم��د ب��ن زاي��د العاملي��ة للروب��وت ،وجائ��زة
الإم��ارات للروبوت��ات وال��ذكاء واال�صطناع��ي خلدم��ة الإن�س��ان والت��ي ترك��ز عل��ى
قطاع��ات التعلي��م وال�صح��ة واخلدم��ات االجتماعي��ة) .ميك��ن لدول��ة الإم��ارات
البن��اء عل��ى ه��ذه ال�س��معة العاملي��ة والعم��ل عل��ى توف�ير البيئ��ة الت�ش��ريعية املح ّف��زة
ال�س��تخدام الروبوت��ات وال��ذكاء اال�صطناع��ي يف القطاع��ات املختلف��ة .كم��ا ميكنه��ا
ا�س��تغالل امت�لاك جامعاته��ا لأبح��اث قوي��ة يف جم��ال الهند�س��ة وامل��واد ،للدخ��ول يف
جم��ال تطوي��ر تطبيق��ات اجتماعي��ة للروبوت��ات وال��ذكاء اال�صطناع��ي .نتيج��ة لذل��ك،
�س��تتم ّكن الدول��ة م��ن تو�س��يع جم��ال التطبي��ق يف امل�س��تقبل لي�ش��مل �أ�س��واق �أخ��رى
مث��ل النق��ل ،واخلدم��ات اللوج�س��تية ،والط�يران ،والف�ض��اء ،وامل��دن الذكي��ة.

12

حلول وتطبيقات املدن الذكية

ته��دف امل��دن الذكي��ة �إىل ا�س��تغالل احلل��ول التكنولوجي��ة لتح�س�ين حي��اة النا���س
وزي��ادة كف��اءة املناط��ق احل�ضري��ة .ت�ش��مل �أه��م املج��االت الت��ي ت�س��تهدفها حل��ول
وتطبيق��ات امل��دن الذكي��ة :حرك��ة امل��رور ،و�إدارة املراف��ق ،وال�صح��ة العام��ة ،و�أم��ن
البني��ة التحتي��ة .ت�س��عى دول��ة الإم��ارات حالي � ًا لأن تك��ون يف مق ّدم��ة ال��دول يف
جم��ال امل��دن الذكي��ة ،ويف ظ��ل �س��رعة من��و البيئ��ة العمراني��ة فيه��ا ف�إنه��ا ت�ش��كل
بيئ��ة مثالي��ة الختب��ار وتطوي��ر مث��ل ه��ذه احلل��ول والتطبيق��ات� .س��يدعم ه��ذا
املج��ال �أي�ض��ا تطوي��ر قطاع��ي تكنولوجي��ا املعلوم��ات والتطبيق��ات الذكي��ة يف الدول��ة.
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13

الهند�سة املعمارية والت�صميم احل�ضري

هن��اك ارتب��اط وا�ض��ح ب�ين ه��ذا املج��ال و�أن�ش��طة امل��دن الذكي��ة ،وم��ا ي�صاحبه��ا
م��ن �أه��داف مرتبط��ة بكف��اءة الطاق��ة وامل��وارد .يبن��ي ه��ذا املج��ال عل��ى م��ا حققت��ه
الدول��ة م��ن نه�ض��ة عمراني��ة وا�س��عة ،ويعتم��د عل��ى اخل�برات الوطني��ة يف جم��ال
الت�صمي��م احل�ض��ري ويعم��ل عل��ى حت�س��ينها .هن��اك فر�ص��ة للبن��اء عل��ى العدي��د
م��ن الأ�ص��ول االجتماعي��ة والثقافي��ة والبيئي��ة يف دول��ة الإم��ارات لتطوي��ر ت�صامي��م
م�س��تقبلية فري��دة ذات طاب��ع �إمارات��ي وعرب��ي يف الهند�س��ة املعماري��ة والت�صمي��م
احل�ض��ري .بالإ�ضاف��ة� ،س��وف ي ��ؤدي ه��ذا املج��ال �إىل العدي��د م��ن املزاي��ا العملي��ة
الكب�يرة ،كالت�ش��جيع عل��ى اتب��اع �أ�س��لوب حي��اة �صح��ي وخل��ق م�س��احات للعي���ش تك��ون
�صديق��ة للبيئ��ة.

14

التكنولوجيا الرقمية العربية

�إن التزاي��د يف �أع��داد �ش��ريحة ال�ش��باب العرب��ي وتوجهه��م نح��و و�س��ائل التوا�ص��ل
االجتماع��ي وتكنولوجي��ا الهات��ف املحم��ول� ،س��وف يزي��د م��ن الطل��ب عل��ى الإع�لام
الرقم��ي العرب��ي والربام��ج الت��ي تدع��م اللغ��ة العربي��ة� .إن اال�س��تثمار يف تطوي��ر
التكنولوجي��ا الرقمي��ة العربي��ة وت�صدي��ر «التطبيق��ات العربي��ة» م��ن دول��ة الإم��ارات
يعت�بر فر�ص��ة ممي��زة ،نظ��ر ًا لتواف��ر البيئ��ة والبني��ة التحتي��ة املنا�س��بة ،والنم��و
املت�س��ارع يف ا�س��تخدامات التطبيق��ات االجتماعي��ة ،والتجاري��ة ،وال�صناعي��ة ،والطبي��ة،
واحلكومي��ة ،والرتفيهي��ة.

15

تكنولوجيا اخلدمات املالية

تعت�بر تكنولوجي��ا اخلدم��ات املالي��ة املن�ص��ة الت�ش��غيلية للخدم��ات املالي��ة العاملي��ة ،الت��ي
ت�ش��مل اخلدم��ات امل�صرفي��ة التقليدي��ة والإ�س�لامية ،وخدم��ات �أ�س��واق ر�أ���س امل��ال،
وال�صراف��ة .تعت�بر دول��ة الإم��ارات مرك��ز م��ايل عامل��ي مه��م ي�س��ت�ضيف العدي��د م��ن
عملي��ات امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة الدولي��ة ،و�سي�س��اهم االبت��كار والري��ادة يف جم��ال تكنولوجي��ا
اخلدم��ات املالي��ة يف تر�س��يخ مكان��ة الدول��ة وج��ذب م�ؤ�س�س��ات جدي��دة ومهم��ة يف القط��اع.

16

علوم الأر�ض البرتولية

ت�ش � ّكل عل��وم الأر���ض البرتولي��ة �أ�سا���س العل��وم الت��ي تدع��م عملي��ة ا�ستك�ش��اف
النف��ط ،وا�س��تخراجه ،وتكري��ره .وبالرغ��م م��ن �س��عي الع��امل امل�س��تمر لتنمي��ة
م�ص��ادر �أخ��رى للطاق��ة� ،إال �أن الب�ترول يبق��ى م��ن �أه��م �أن��واع الوق��ود امل�س��تخدمة
ل�س��د االحتياج��ات التجاري��ة م��ن الطاق��ة ،وبخا�ص��ة تل��ك الت��ي حتت��اج �إىل طاق��ة
كب�يرة مث��ل رح�لات الط�يران .كم��ا يبق��ى الب�ترول مكون � ًا رئي�س��ي ًا لع��دد هائ��ل
م��ن املنتج��ات البرتوكيماوي��ة .ميك��ن لدول��ة الإم��ارات التعزي��ز م��ن ريادته��ا يف
جم��ال البح��وث البرتولي��ة خا�ص��ة يف جم��االت حت�س�ين كف��اءة التنقي��ب ع��ن الب�ترول
وا�س��تخراجه ،واالبت��كار يف معاجل��ة املي��اه الآ�س��نة.
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17

انرتنت الأ�شياء والبيانات ال�ضخمة

ي�ش�ير تعب�ير �إنرتن��ت الأ�ش��ياء �إىل اجلي��ل اجلدي��د م��ن الإنرتن��ت ال��ذي يتي��ح التفاه��م
ب�ين الأجه��زة املرتابط��ة م��ع بع�ضه��ا (ع�بر بروتوك��ول الإنرتن��ت)� .إن البني��ة التحتي��ة
اخلا�ص��ة بالإنرتن��ت يف دول��ة الإم��ارات ت�ؤهله��ا لإج��راء البح��وث يف تكنولوجي��ا �إنرتن��ت
الأ�ش��ياء .كم��ا يوف��ر اال�س��تثمار الكب�ير يف بع���ض املناط��ق املتخ�ص�ص��ة يف تكنولوجي��ا
املعلوم��ات يف الدول��ة مناخ � ًا فري��د ًا لإج��راء االختب��ارات والتج��ارب يف جم��ال تطبيق��ات
�إنرتن��ت الأ�ش��ياء .م��ع العل��م ب ��أن هن��اك تكام��ل كب�ير ب�ين ه��ذا املج��ال وجم��االت
تركي��ز �أخ��رى يف قطاع��ات النق��ل ،والتطبيق��ات الذكي��ة ،والطاق��ة املتج��ددة ،وال�صح��ة.

18

الت�صنيع بالإ�ضافة با�ستخدام
الطباعة ثالثية الأبعاد

ي�ش�ير الت�صني��ع بالإ�ضاف��ة (�أو م��ا ُيع��رف �أي�ض � ًا بالطباع��ة ثالثي��ة الأبع��اد) �إىل
التقني��ات الت��ي تق��وم ببن��اء الأ�ش��ياء ثالثي��ة الأبع��اد م��ن خ�لال �إ�ضاف��ة طبق��ات
متتالي��ة م��ن امل��واد مب��ا فيه��ا البال�س��تيك �أو املع��دن �أو اخلر�س��انة �أو �أي��ة م��واد �أخ��رى.
وهن��اك تط��ور �س��ريع له��ذه التكنولوجي��ا وتطبيقاته��ا بحي��ث ميك��ن ا�س��تخدامها يف
جم��االت ال متناهي��ة .لق��د �أطلق��ت دول��ة الإم��ارات ع��ددا م��ن املب��ادرات الكب�يرة يف
ه��ذا اجلان��ب ،حي��ث مت الإع�لان ع��ن بن��اء �أول مكت��ب يف الع��امل مطب��وع بالكام��ل
بتكنولوجي��ا الطباع��ة ثالثي��ة الأبع��اد يف ع��ام  .2015بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،تعت�بر
عل��وم وهند�س��ة امل��واد م��ن نق��اط الق��وة يف اجلامع��ات الإماراتي��ة ،وهم��ا املج��االن
الأ�سا�س��يان يف العل��وم والتكنولوجي��ا الل��ذان يدعم��ان البح��ث والتطوي��ر اخلا���ص
بالت�صني��ع بالإ�ضاف��ة .يوج��د احتمالي��ة تع��اون كب�ير ب�ين ه��ذا املج��ال وجم��االت
�أخ��رى يف قطاع��ات مث��ل الف�ض��اء ،وال�صح��ة ،والنق��ل ،والإن�ش��اءات.

19

املباين املتقدمة ومواد البناء

تلع��ب امل��واد دور ًا حيوي � ًا يف العدي��د م��ن جم��االت الت�ش��ييد ،فه��ي م�س ��ؤولة ع��ن تقوي��ة
الهي��كل ،وتعزي��ز التح ّم��ل ،ومقاوم��ة العوام��ل البيئي��ة ،وتر�ش��يد ا�س��تهالك الطاق��ة.
هن��اك العدي��د م��ن البح��وث الت��ي امت��دت يف ه��ذا املج��ال �إىل كيفي��ة تفاع��ل امل��واد
م��ع بع�ضه��ا البع���ض ،وكي��ف يت��م تركيبه��ا لتكوي��ن الهي��اكل مث��ل املب��اين ،واجل�س��ور،
واملحط��ات الف�ضائي��ة .تعت�بر دول��ة الإم��ارات موطن � ًا للعدي��د م��ن �أك�بر م�ش��روعات
الت�ش��ييد يف الع��امل و�أكرثه��ا تق ّدم � ًا .كم��ا �أن جامعاته��ا وقطاعه��ا اخلا���ص يتفوق��ان يف
جم��ال عل��وم وهند�س��ة امل��واد ،وبالت��ايل ف�إ ّنهم��ا يوف��ران قاع��دة �صلب��ة للأبح��اث يف
ه��ذا املج��ال.

20

الأمن الغذائي

ت�س��تورد دول��ة الإم��ارات معظ��م مواده��ا الغذائي��ة� ،ش ��أنها يف ذل��ك �ش ��أن معظ��م
دول املنطق��ة .يف ح�ين �أن كمي��ة هط��ول الأمط��ار �س��نوي ًا حت��د م��ن نوعي��ة الزراع��ات
املمكن��ة يف البيئ��ات ال�صحراوي��ة� ،إال �أن التق �دّم يف العل��وم الزراعي��ة يب�ش��ر بزي��ادات
كب�يرة يف كف��اءة ه��ذه النوعي��ة م��ن الزراع��ات .وتعت�بر البيئ��ة امل�شم�س��ة لدول��ة
الإم��ارات فر�ص��ة لتقوي��ة بحوثه��ا يف جم��ال الأم��ن الغذائ��ي ،خا�ص��ة م��ع وج��ود
ك ّلي��ات مرموق��ة عل��ى �صعي��د املنطق��ة يف جم��ال الأغذي��ة والزراع��ة.

21

الأنظمة اللوج�ستية والتحليلية والأمنية
يف قطاع النقل

يق��وم ه��ذا املج��ال الوا�س��ع واملتع��دد االخت�صا�ص��ات عل��ى العدي��د م��ن التقني��ات
الت��ي ت�ش��مل نظ��م �إدارة البيان��ات ال�ضخم��ة و�ص��و ًال �إىل الأنظم��ة الأمني��ة .هن��اك
فر���ص عاملي��ة لالبت��كار يف ه��ذا املج��ال م��ع دخ��ول املركب��ات الذاتي��ة القي��ادة
والطائ��رات ب��دون طي��ار �ضم��ن البني��ة التحتي��ة احلالي��ة لقط��اع النق��ل .تتمي��ز
دول��ة الإم��ارات بق��درات وخ�برات عالي��ة يف قط��اع النق��ل متك ّنه��ا م��ن �إن�ش��اء
تقني��ات و�أنظم��ة مبتك��رة ملواجه��ة التحدي��ات املتع��ددة يف ه��ذا القط��اع عل��ى
امل�س��توى الوطن��ي والعامل��ي.

22

ال�صناعة وال�صيانة واختبار املواد
املتقدمة يف قطاع الطريان

تتطل��ب امل��واد املتقدم��ة واحلديث��ة يف الطائ��رات عملي��ات ت�صني��ع جدي��دة ،وط��رق
اختب��ار جدي��دة ال ت ��ؤدي �إىل الإت�لاف ،وخ�برات جدي��دة يف �صيان��ة ه��ذه امل��واد.
بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك� ،س��تكون هن��اك حاج��ة �إىل القي��ام ببح��وث ح��ول التحدي��ات
الفري��دة الت��ي تواجهه��ا �صيان��ة ه��ذه الطائ��رات يف البيئ��ات احل��ارة ،واملغ�برة،
وال�صحراوي��ة� .إن وج��ود �أك�بر الناق�لات العاملي��ة يف دول��ة الإم��ارات وكونه��ا مرك��ز
رئي�س��ي للط�يران ي�ؤهله��ا لت�صني��ع ه��ذه امل��واد املتقدم��ة واختباره��ا و�إج��راء
البح��وث حوله��ا .هن��اك فر�ص��ة �أي�ض��ا لل�ش��راكة ب�ين اجلامع��ات الإماراتي��ة
وال�ش��ركات البرتوكيماوي��ة لتطوي��ر ه��ذه امل��واد ،و�أي�ض��ا ال�ش��راكة ب�ين اجلامع��ات
وامل�صنع�ين لتطوي��ر عملي��ات ت�صني��ع واختب��ار ه��ذه امل��واد.

23

الطائرات بدون طيار

ت�س��تحوذ تقني��ات الطائ��رات ب��دون طي��ار عل��ى تركي��ز كب�ير يف الأبح��اث العاملي��ة،
وحتدي��د ًا يف جوان��ب �أجه��زة اال�ست�ش��عار ،وتقني��ات التحك��م ،وامل��واد واملكون��ات له��ذا
الن��وع م��ن الطائ��رات .وعل��ى الرغ��م م��ن قي��ام امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة والع�س��كرية
مو�س��ع� ،إال �أن��ه ال ت��زال هن��اك فر�ص��ة
با�س��تخدام الطائ��رات ب��دون طي��ار ب�ش��كل ّ
لتنمي��ة ال�س��وق ب�ش��كل �أك�بر وت�س��ويق ه��ذه الطائ��رات لال�س��تخدامات التجاري��ة
واخلا�ص��ة .ميك��ن لدول��ة الإم��ارات الإ�س��راع يف تب ّن��ي بيئ��ة تنظيمي��ة مواتي��ة
لال�س��تخدامات التجاري��ة واخلا�ص��ة للطائ��رات ب��دون طي��ار ،لت�صب��ح يف خارط��ة
ال��دول الريادي��ة يف ه��ذا املج��ال� ،إ�ضاف��ة �إىل ت�ش��جيع اجلامع��ات وامل�ؤ�س�س��ات عل��ى
�إج��راء البح��وث املتعلق��ة به��ذا الن��وع م��ن الطائ��رات.

24

املركبات ذاتية القيادة

املركب��ات ذاتي��ة القي��ادة ،واملعروف��ة �أي�ض � ًا با�س��م «املركب��ات ب��دون �س��ائق» ،ه��ي
تكنولوجي��ا نا�ش��ئة ،تت�ضم��ن �أنظم��ة حتك��م ،و�أجه��زة ا�ست�ش��عار ،وع��دد م��ن املع��دات
والتقني��ات الداعم��ة� .إن انت�ش��ار ه��ذا الن��وع م��ن املركب��ات ب�ش��كل وا�س��ع يتطل��ب
تطوي��ر بيئ��ة ت�ش��ريعية وبني��ة حتتي��ة داعم��ة لعملي��ة تتب��ع ومالح��ة ه��ذه املركب��ات،
والعم��ل عل��ى دجمه��ا م��ع �أنظم��ة البني��ة التحتي��ة احلالي��ة .متتل��ك دول��ة الإم��ارات
الفر�ص��ة لو�ض��ع الت�ش��ريعات وتطوي��ر البني��ة التحتي��ة الداعم��ة نح��و تبن��ي ا�س��تخدام
املركب��ات ذاتي��ة القي��ادة لال�س��تخدام اخلا���ص� .س��يكون ه��ذا عام��ل مه��م يف ج��ذب
ال�ش��ركات العامل��ة يف تطوي��ر تقني��ات املركب��ات ذاتي��ة القي��ادة وتعزي��ز قط��اع
النق��ل يف الدول��ة.

الإطار العام لل�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
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ممكنات ال�سيا�سة العليا للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار
تتلخ���ص ممكن��ات ال�سيا�س��ة العلي��ا للعل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار لدول��ة الإم��ارات
يف اخل�برات ،واال�س��تثمار واحلواف��ز ،واجلامع��ات وامل�ؤ�س�س��ات الداعم��ة ،والت�ش��ريعات،
وال�ش��راكات.

اخلربات
يعت�بر ر�أ���س امل��ال الب�ش��ري ذو امله��ارة العالي��ة م��ن �أه��م مق ّوم��ات العل��وم
والتكنولوجي��ا .ولتحقي��ق الري��ادة يف جم��ال االبت��كار� ،س��تكون دول��ة الإم��ارات
بحاج��ة �إىل ق��وى عامل��ة تتمت��ع بخ�برات عالي��ة يف العل��وم والتكنولوجي��ا والهند�س��ة
والريا�ضي��ات عل��ى كاف��ة امل�س��تويات الدرا�س��ية .كم��ا �س��تحتاج �إىل �أع��داد وافي��ة
م��ن ط�لاب ه��ذه التخ�ص�ص��ات يف مرحل��ة التعلي��م الع��ايل ،بالإ�ضاف��ة �إىل الرتكي��ز
عل��ى تعزي��ز مه��ارات �إدارة البح��ث والتطوي��ر.

املوجهات العامة لل�سيا�سة يف جمال اخلربات:
•

•
•
•
•
•

الرتكيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات يف
كافة املراحل الدرا�سية واحل�صول على خمرجات تعليم ذات م�ستوى
ممتاز
بناء قوى عاملة وطنية ذات خربة يف العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات
توظيف واملحافظة على القوى العاملة املواطنة يف جماالت البحث
والتطوير
تطوير املهارات الوطنية يف جمال �إدارة البحث والتطوير
جذب �أف�ضل العقول والكفاءات يف العامل املتخ�ص�صة يف العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات واملحافظة عليها
�ضمان تبادل املعرفة واخلربة بني املواهب العاملية والوطنية

اال�ستثمار واحلوافز
يتط ّل��ب تطوي��ر ق��درات ال��دول يف العل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار ع��دد ًا م��ن
امل�س��تلزمات تتمث��ل يف اال�س��تثمار يف العل��وم الأ�سا�س��ية ،والتموي��ل ال��كايف للجان��ب
التطبيق��ي م��ن البح��ث والتطوي��ر ،وتوف�ير ر�ؤو���س الأم��وال يف مراح��ل مب ّك��رة
لتحوي��ل البح��وث والأف��كار �إىل م�ش��اريع جتاري��ة .وال يق��ل �أهمي��ة ع��ن توف�ير
اال�س��تثمارات ،وج��ود ثقاف��ة تكاف��ئ املغام��رة وتتقب��ل الإخف��اق م��ا يجع��ل م��ن
�أن�ش��طة العل��وم والتكنولوجي��ا واالبت��كار �أك�ثر �إنتاجي��ة.

املوجه��ات العام��ة لل�سيا�س��ة يف جم��ال اال�س��تثمار
واحلوا ف��ز:
•
•
•
•
•

توفري متويل حكومي كاف للبحوث العلمية الأ�سا�سية
زيادة متويل قطاع الأعمال لأن�شطة البحث والتطوير
ت�شجع على تو ّفر
�ضمان وجود �سيا�سات وبيئة تنظيمية ّ
ر�أ�س املال املخاطر لدعم �أن�شطة ريادة الأعمال
حتفيز منو امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف جمال العلوم
والتكنولوجيا
تر�سيخ بيئة وثقافة تكافئ املغامرة وتتقبل الإخفاق
وت�شجع اال�ستثمار والريادة

اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الداعمة
يحت��اج الو�ص��ول �إىل نظ��ام ابت��كار عامل��ي م��ن الط��راز الأول �إىل توف�ير بني��ة حتتي��ة
متخ�ص�ص��ة ورفيع��ة امل�س��توى يف جم��ال البح��ث والتطوي��ر للباحث�ين يف اجلامع��ات،
والت��ي ت�ش��مل املخت�برات واملع��دات والبني��ة التحتي��ة التكنولوجي��ة .كم��ا يتطل��ب
ه��ذا امل�س��توى م��ن االبت��كار ح�ص��ول رواد الأعم��ال و�أ�صح��اب امل�ش��اريع النا�ش��ئة
الناجت��ة ع��ن البح��ث والتطوي��ر يف اجلامع��ات عل��ى م�س��احات غ�ير مكلف��ة لتطوي��ر
�أعماله��م� ،إ�ضاف��ة �إىل توف�ير املخت�برات واملراف��ق الأ�سا�س��ية لبن��اء النم��اذج الأولي��ة
بتكلف��ة منخف�ض��ة .كم��ا �أن��ه الب��د م��ن توف��ر امل�ؤ�س�س��ات الداعم��ة يف جم��ال نق��ل
التكنولوجي��ا ،وحا�ضن��ات االبت��كار الت��ي تق��وم بتق��دمي خدم��ات الأعم��ال وتوف�ير
التوجي��ه وتق��دمي امل�ش��ورة.

املوجه��ات العام��ة لل�سيا�س��ة يف جم��ال اجلامع��ات
وامل�ؤ�س�س��ات الداعم��ة:
•
•
•
•

تعزيز الدرا�سات العليا والأبحاث الأ�سا�سية والتطبيقية يف جماالت
العلوم والتكنولوجيا يف اجلامعات
جتهيز اجلامعات ب�أحدث املعدات واملختربات والبنى التحتية
التكنولوجية
التو�سع يف مرافق البحث والتطوير املتخ�ص�صة لدعم قطاعات
ّ
االبتكار الرئي�سية
�ضمان تو ّفر امل�ؤ�س�سات الداعمة يف جمال نقل التكنولوجيا وحا�ضنات
االبتكار
الإطار العام لل�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
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الت�شريعات

ال�شراكات

تعت�بر الت�ش��ريعات الفعال��ة واملرن��ة �أم��ر ًا �ضروري � ًا لتنظي��م �س�ير العم��ل يف جمي��ع
النواح��ي املتعلق��ة بنظ��ام االبت��كار .فالت�ش��ريعات تعم��ل عل��ى حتدي��د الأن�ش��طة
امل�س��موح به��ا وتوف�ير احلماي��ة لكاف��ة الأط��راف املعني��ة باالبت��كار القائ��م عل��ى
العل��وم والتكنولوجي��ا .وتعت�بر القوان�ين القوي��ة اخلا�ص��ة بحماي��ة حق��وق امللكي��ة
الفكري��ة �أم��ر ًا الب��د من��ه ،وذل��ك حلماي��ة حق��وق امللكي��ة الفكري��ة وعوائده��ا
للمبتكري��ن و�أ�صح��اب الأعم��ال� .إ�ضاف��ة �إىل قوان�ين حماي��ة حق��وق امللكي��ة الفكري��ة،
فهن��اك �أي�ض � ًا حاج��ة ما�س��ة لو�ض��ع الت�ش��ريعات الت��ي تعم��ل عل��ى دع��م تد ّف��ق
اخل�برات ،والتقني��ات املتط��ورة ،واملع��دات وامل��واد الالزم��ة مل�ش��روعات العل��وم
والتكنولوجي��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل الت�ش��ريعات الت��ي تكاف��ئ الإق��دام واملغام��رة مث��ل قان��ون
ا لإ فال ���س .

تعت�بر ال�ش��راكات مه ّم��ة يف جم��ال العل��وم والتكنولوجي��ا حي��ث �أ ّنه��ا ت�س��اعد يف
و�ض��ع حل��ول للتحدي��ات الت��ي تتطل��ب تخ�ص�ص��ات متع��ددة وخ�برات خمتلف��ة .كم��ا
�أنّ ال�ش��راكات تو ّف��ر الدع��م للجامع��ات يف ت�س��ويق الأبح��اث واالبت��كارات� ،إ�ضاف��ة �إىل
�أ ّنه��ا تو ّف��ر امل��وارد املالي��ة والب�ش��رية لإج��راء البح��وث املتط � ّورة .ل��ذا ،ف ��إن التع��اون
ب�ين القطاع�ين الأكادمي��ي واخلا���ص ب��ات ا�س�تراتيجية وا�ضح��ة وفعال��ة لدف��ع
االبت��كار وحتفي��زه .وال يج��ب �أن يقت�ص��ر التع��اون عل��ى م�س��توى دول��ة الإم��ارات
فح�س��ب ،ب��ل �أن ميت��د لي�ش��مل التع��اون م��ع اجلامع��ات وامل�ؤ�س�س��ات يف ال��دول
الأخ��رى .وكلم��ا زاد نط��اق التع��اون ب�ين اجلامع��ات و�ش��ركات الأعم��ال واحلكوم��ات
وامل�ؤ�س�س��ات البحثي��ة وغريه��ا ،ف�إن��ه �س��وف يعم��ل عل��ى �ضم��ان الو�ص��ول لنظ��ام
ابت��كار حمك��م� ،إ�ضاف��ة �إىل ت�س��ريع عملي��ة تطوي��ر الق��درات داخ��ل امل�ؤ�س�س��ات.

املوجهات العامة لل�سيا�سة يف جمال الت�شريعات:

املوجهات العامة لل�سيا�سة يف جمال ال�شراكات:

•
•
•
•
•
•
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�ضمان وجود ت�شريعات مرنة حتفّز منو امل�شاريع املبتكرة يف الدولة
توفري �أف�ضل حماية للملكية الفكرية
ت�س��هيل دخ��ول ونق��ل التكنولوجي��ا وامل��واد واملع��دات م��ن م�س��تلزمات
البحث والتطوير
ت�شجيع تدفق العلماء والباحثني واملبتكرين
ا�ستحداث �آليات وحوافز لتعزيز االبتكار لدى الأفراد وال�شركات
ت�شجيع االبتكار والريادة ومكاف�أة الإقدام واملغامرة

ال�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف دولة الإمارات العربية املتحدة

حتفي��ز التع��اون ب�ين اجلامع��ات والقط��اع اخلا���ص يف جم��ال العل��وم
•
والتكنولوجيا واالبتكار
•	�إتاحة خمرجات البحث والتطوير احلكومي للجهات غري احلكومية
ت�شجيع ال�شراكات الدولية مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات البحثية الكبرية
•
بن��اء خ�برات متم ّي��زة يف جم��االت حم��ددة وفري��دة م��ن خ�لال
•
ال�شراكات

خامتة

ت�ش � ّكل ه��ذه ال�سيا�س��ة العلي��ا نقط��ة انط�لاق حموري��ة القت�ص��اد دول��ة الإم��ارات
�إىل ع��امل م��ا بع��د النف��ط ،وتتطل��ب ت�ضاف��ر اجله��ود ب�ين القطاع��ات احلكومي��ة
واخلا�ص��ة والأكادميي��ة يف الدول��ة .تت�ضم��ن ه��ذه ال�سيا�س��ة ع��دد ًا م��ن املب��ادرات
الت��ي �ست�س��هم يف تنمي��ة جم��االت الرتكي��ز الت��ي مت حتديده��ا �س��ابق ًا� ،إ�ضاف��ة �إىل
تعزي��ز ممكن��ات نظ��ام االبت��كار ،و�ص��و ًال �إىل حتقي��ق ر�ؤي��ة دول��ة الإم��ارات يف �أن
تك��ون �ضم��ن �أف�ض��ل دول الع��امل بحل��ول ع��ام  2021وتعزي��ز االبت��كار القائ��م عل��ى
العل��وم والتكنولوجي��ا لتحقي��ق الطموح��ات الوطني��ة ومواجه��ة التحدي��ات العاملي��ة.

خامتة
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