
07



بحضور صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة انطلقت 
صبــاح أمس أعمــال «خلــوة اإلمارات 
ما بعــد النفط»، والتي مــن المقرر أن 
تســتمر حتى اليوم فــي فندق ومنتجع 

باب الشمس بدبي.
وأكد صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم أن بيتنا متوحد، 
وفريقنــا واحــد، ورؤيتنــا للمســتقبل 
موحــدة، وأن رحلة اإلمــارات لما بعد 

النفط بدأت.
وقال ســموه في تدوين عبر صفحته 
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
كان  فــي 2015  «اقتصادنــا  «تويتــر»: 
حجمه تريليوناً ونصف تريليون درهم، 
وكانــت مســاهمة النفــط 30 % فقط 
والبد أن نكمل المسيرة، ونخفض هذه 

النسبة ألدنى مستوياتها».
وأضاف سموه: «عقدنا اليوم بحضور 
أخــي محمد بن زايد خلوة اإلمارات ما 
بعد النفط بحضــور الحكومة االتحادية 

والحكومات المحلية».
وأردف سموه «اليوم كما تعودنا كان 
بيتنا متوحــداً وفريقنا واحــداً ورؤيتنا 
للمســتقبل موحدة ومن باب الشــمس 

تبدأ رحلة اإلمارات لما بعد النفط».
وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد، بحضور ســمو الشــيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد 
دبي في جلسات ونقاشات الخلوة التي 
تهدف إلى إعداد برنامج وطني شــامل 

القتصاد وطني متنوع ومستدام.
وافتتحــت أعمال الخلــوة في اليوم 

األول بمجموعــة من الجلســات، تناول 
المشــاركون فــي الجلســة األولى منها 
الوضع الراهــن القتصاد دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، وذلك باســتعراض 
معدالت نمــو إجمالي الناتــج المحلي 
منــذ العام 1980، وحتــى اليوم، ومدى 
مســاهمة القطاعــات النفطيــة وغيــر 
النفطية فيها، كما عرضت الجلسة فرص 
تطوير القطاعــات الحيوية غير النفطية 
في الدولة وتعزيز كفاءتها، وبما يساهم 

في تعزيز مكانة الدولة.

السيناريوهات  أخرى  جلسة  دوتناولت 
اإلمارات،  دولــة  القتصاد  المســتقبلية 
والتي تم فيها رصد أهم السيناريوهات 
التي يمكن أن تتبناها الحكومة إلحداث 
نقلــة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد 
من القطاعــات الحيوية، وذلك بالتركيز 
علــى تطوير هــذه القطاعــات، ودعم 

الكوادر اإلماراتية لقيادتها.
وشــارك صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد الحقاً في الجلســات النقاشية، 
حيــث تم تشــكيل فرق عمــل ضمن 4 
محــاور مختلفة ذات عالقــة باالقتصاد 
الوطنــي، وضــم كل فريــق عــدداً من 
الــوزراء ومديري العمــوم والمختصين 
لطرح األفكار ومناقشة المبادرات ضمن 

كل محور.

وتفصيــًال ترأس الفريق ســمو الشــيخ 
ســيف بن زايد آل نهيــان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية مجموعة 
عمل «محور العقول البشرية»، والهادفة 
إلى تنمية وجذب والحفاظ على أفضل 

العقول والمواهب المنتجة.
«محــور  عمــل  مجموعــة  وتــرأس 
االقتصاد» ســمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيــان نائب رئيــس مجلس الوزراء 

وزير شــؤون الرئاســة، والتي ناقشــت 
بنــاء اقتصــاد معرفي متيــن قائم على 

التكنولوجيا واالبتكار.
وتــرأس ســمو الشــيخ حمــدان بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم دبي 
وزيــر الماليــة مجموعة عمــل «محور 
والتي تهدف  الحكوميــة»،  السياســات 
لضمــان االســتدامة الماليــة الحكومية 
وتطوير الممكنات الحكومية بما يسهم 
في انتقال الدولة القتصاد ما بعد النفط.

فيما ترأس سمو الشــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان وزير الخارجية مجموعة 
عمل «محــور المجتمــع»، الهادفة إلى 
االجتماعية  الرفاهيــة  تعزيز  اســتمرار 
لألسر اإلماراتية وتنويع مصادر الدخل.

ويمتاز اقتصاد دولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة بالمتانة والتــوازن، إذ تبنت 
الحكومة سياســات اقتصادية مرنة على 
مدار األعــوام الماضية لتنويع االقتصاد 
واالعتماد علــى القطاعات غير النفطية 

للمساهمة في االقتصاد الوطني.
وسجل إجمالي الناتج المحلي للدولة 
555 مليــار درهم في عام 1980، حيث 
شــكلت القطاعات النفطية وقتها نسبة 
79 فــي المئة، والقطاعات غير النفطية 
21 فــي المئة، أما فــي عام 2014، فقد 
وصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 
1551 مليار درهم ساهمت فيها بشكل 
كبيــر القطاعــات غير النفطية بنســبة 
69 في المئة، فيما وصلت مســاهمات 

القطاعات النفطية إلى 31 في المئة.
كما تعمل الحكومــة على توفير بيئة 
تشــريعية تمكــن من النمــو االقتصادي 
وتعزيــز تنافســية الدولــة وجاذبيتهــا 
مختلــف  تشــهد  حيــث  االســتثمارية، 
القطاعات غير النفطية كالقطاع الصناعي 
التحتية  الحكومية والبنيــة  والخدمــات 
والمطارات وغيرها نقالت نوعية تجعلها 

من األفضل على مستوى العالم.

08

■ محمد بن راشد ومحمد بن زايد أثناء الخلوة بحضور حمدان بن محمد وحمدان بن راشد وسيف ومنصور وعبدالله بن زايد وأحمد بن سعيد وحمدان بن مبارك  |  تصوير سيف محمد وخليفة اليوسف ووام

■ نائب رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي يتابعان أعمال الخلوة  
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■ سيف ومنصور بن زايد ونهيان بن مبارك ولبنى القاسمي ومحمد القرقاوي وأحمد الزعابي ومحمد المزروعي

■ ولي عهد دبي يتابع أعمال الخلوة بحضور حمدان بن راشد وعبدالله بن زايد وأحمد بن سعيد والوزراء

■ سيف ومنصور وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوي وسهيل المزروعي وأحمد الزعابي 

■ حمدان بن محمد وحمدان بن راشد وحمدان بن مبارك وسلطان الجابر وميثاء الشامسي وريم الهاشمي 

عصــف ذهني وحشــد وتجميــع للقــوى واألفكار 
والطاقات واالبتكارات من أجل تحقيق الهدف الذي 
وضعتــه دولــة اإلمارات نصــب أعينهــا، ولن تحيد 
عنــه، ألنه هــدف مصيري يرتبط بمســتقبل الوطن 
والمواطن ومصير األجيال القادمة، أال وهو الســعي 
لتحقيــق اقتصــاد متنــوع ومســتدام ال يعتمد على 

النفط.
 وهــذا ما جرى في مناقشــات «خلــوة اإلمارات ما 
بعد النفط» بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلى للقوات المســلحة، والتي تهدف إلى 
إعداد برنامج وطني شــامل القتصــاد وطني متنوع 

ومستدام.
دولــة اإلمارات بقيادتها الرشــيدة وشــعبها الواعي 
واليقظ لكل ما يدور حوله وفي العالم من مشكالت، 
تنطلــق لألمــام نحــو المســتقبل اآلمن المســتقر 
المســتدام، الذي يحافظ على مكتسبات هذه الدولة 
الفتيــة ويطورهــا وينميها لألجيــال القادمة، وذلك 
بــروح الفريق الواحد الذي قال عنه صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد «إن بيتنا متوحد، وفريقنا 
واحــد، ورؤيتنــا للمســتقبل موحــدة، وأن رحلــة 

اإلمارات لما بعد النفط بدأت».
نعم لقد بدأت رحلة اإلمارات نحو المســتقبل، ولن 
يوقفها عائق، ولن تؤثر عليها التراجعات المســتمرة 
ألسعار النفط، بل ستنطلق الرحلة في دروب أخرى 
نحــو تطويــر القطاعــات الحيوية غيــر النفطية في 
الدولة وتعزيز كفاءتها بما يســاهم في تعزيز مكانة 

الدولة، وتأمين مستقبل شعبها.
opinion@albayan.ae
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شــارك صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اللــه، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي 
نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة 
فــي الجلســات النقاشــية لمجموعات 
انتقل سموهما  المختلفة، حيث  العمل 
الجلسات وشاركا بمناقشة األفكار  بين 

واالقتراحات المطروحة. 
وكان قــد تــم خالل الخلوة تشــكيل 4 
فرق عمل تناول كل منها قضية أساسية 
ذات عالقــة باالقتصــاد الوطني، وضم 
كل فريــق عدداً من الــوزراء ومديري 
العمــوم والمختصيــن لطــرح األفكار 

ومناقشة المبادرات ضمن كل محور.

ركزت مجموعة عمل «العقول البشرية» 
التي ترأســها الفريق ســمو الشيخ سيف 
بن زايــد آل نهيان نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية على قضايا رئيسية 
عدة، شــملت تطوير الكفاءات الوطنية، 

تنميــة وجــذب والحفــاظ علــى أفضل 
العقــول والمواهــب المنتجــة، وكيفية 
تعزيــز البيئة القادرة على بناء المهارات 
وجــذب الخبرات لدعم نمــو اقتصاد ما 

بعد النفط.
وشملت محاور جلسة مجموعة العمل 
كًال مــن : التعليــم وبنــاء المعرفة على 

المــدى الطويل وجــذب أفضل الخبرات 
والكفاءات. ففي مجال التعليم ناقشــت 
الجلسة كيفية تطوير نظام جامعي لجذب 
المواطنين  المواطنيــن وغيــر  الطــالب 
المستقبلية،  االختصاصات  في  للدراســة 
وكيفية ضمان توظيف مخرجات التعليم 

في قطاعات المعرفة في الدولة.

وفــي محور جــذب أفضــل الخبرات 
تناولت جلســة مجموعة العمل الحوافز 
والتســهيالت التي يمكن تقديمها لجذب 
أفضــل الخبــرات وخاصة فــي قطاعات 
المعرفــة بالدولة، وكيفيــة الحفاظ على 
العمالــة الماهرة، وتقليل عــدد العمالة 
غير الماهرة. وناقشــت الجلســة تطوير 

الكفاءات الوطنية في مختلف المجاالت، 
بمــا فيها قطاعات االقتصاد الجديد، وهو 
أمــر يحظى بأهمية خاصة في ظل توجه 
الدولــة لتعزيز مشــاركة المواطنين في 

قيادة مسيرة التنمية في المستقبل.
يذكــر أن الدولة حرصــت على مدى 
الســنوات الماضيــة على إحــداث نقلة 

نوعيــة فــي التعليــم الجامعي شــملت 
تتناســب  ودراســات  برامــج  إدخــال 
مــع متطلبــات القطاعــات االقتصاديــة 
المختلفة إلى جانب تنفيذ برامج تدريب 
وتأهيــل تخصصيــة فــي قطاعــات غير 
تقليدية شــملت علوم الفضاء والطيران 

والصناعات التقنية.

أكــد معالي الدكتــور أنور قرقــاش وزير 
الدولة للشــؤون الخارجيــة وزير الدولة 
لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحادي أن 

اإلمارات تحظى بقيادة طموحة.
وقــال معاليه في حســابه عبــر «تويتر»: 
«بدأت الخلوة الوزارية في باب الشــمس 
بحضــور صاحبــي الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد والشــيخ محمد بن زايد، قيادة 
طموحــة ووطن كريم، اإلمــارات في أيٍد 

أمينة».دبي - البيان 

نشــر الفريق سمو الشيخ ســيف بن زايد 
آل نهيــان نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر الداخليــة، صــورة تجمــع صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي، رعاه الله، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي 
عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 
المســلحة، خالل الخلــوة الوزارية، ودون 
ســموه معلقاً: «في منتجع باب الشــمس 
في وضح النهار أطلقت شــمس االزدهار 

واالبتكار..أعمال الخلــوة الوزارية بقيادة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
وصاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
دبي ــ البيان  االستثنائية». 

أكد جمال الحــاي النائب التنفيذي األول 
واالتصــال  الدوليــة  للشــؤون  للرئيــس 
فــي مؤسســة «مطــارات دبــي»، أن من 
األمثلــة الناصعة على نجاح اســتراتيجية 
التنويــع االقتصادي في الدولة، ما حققته 
صناعة الطيــران المدني التي باتت اليوم 
أحد المحــركات المهمة لعمليــة التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتســهم فعًال 
بأكثر من 15 % من اقتصاد الدولة وبنحو 

28 % من اقتصاد دبي.
وقال الحاي إن استشراف القيادة الحكيمة 

لفرص النمــو الهائلة في قطــاع الطيران 
جعل دولة اإلمارات مركزاً عالمياً للطيران 
يربــط الشــرق بالغرب ســواء في حركة 
المسافرين أو في حركة التجارة الدولية. 
وأشــار الحــاي إلــى جهــود الدولــة في 
تعزيــز جاذبيــة صناعة الطيــران المدني 
والتــي ترفدهــا بنية تحتيــة هي األفضل 
فــي العالم، األمر الذي يســهل من تعزيز 
االســتثمارات األجنبية، عبر تطوير بيئتها 
التشريعية واإلجرائية،  دبي - البيان

■ محمد بن زايد وسيف بن زايد يتابعان النقاشات بحضور راشد بن فهد 

■  محمد بن زايد متحدثاً خالل إحدى الجلسات النقاشية ■ محمد بن راشد مستمعاً إلى آراء المشاركين بحضور حمدان بن مبارك وعبدالله الشيباني  |  تصوير ــ سيف محمد 

■ محمد بن زايد خالل الجلسة بحضور سيف بن زايد

■ جمال الحاي

■ محمد بن زايد وسيف بن زايد خالل جلسة مجموعة عمل العقول البشرية

■



11

ركزت مجموعة عمل «محور االقتصاد» التي 
ترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائــب رئيــس مجلس الوزراء وزير شــؤون 
الرئاسة على بحث بناء اقتصاد معرفي متين 

قائم على التكنولوجيا واالبتكار.

وشــملت أبــرز المحــاور التــي تناولتها 
الجلســة كيفيــة رفــع معــدل نمــو الناتج 
المحلــي اإلجمالــي غير النفطــي من خالل 
نمــوذج متزن ومســتدام، رفع مســتويات 
اإلنتاجيــة، الحفاظ على القدرة التنافســية 
للبالد وتعزيزها، تعزيــز التنوع االقتصادي 

وفتح المجال للقطاع الخاص.

وركــز المشــاركون خالل الجلســة على 
الســبل الكفيلــة للبنــاء علــى اإلنجــازات 
االقتصاديــة التي حققتها البــالد على مدى 
اســتراتيجيات  الماضية، من خالل  العقــود 
ترمي لتحقيق تنمية مستدامة، عبر مواصلة 
تنويــع بنيــة االقتصــاد المحلــي لمواصلة 
تقليص نســبة مســاهمة النفط فــي الناتج 

المحلــي اإلجمالي، والتي تبلــغ حالياً نحو 
%30 فقط.

كما شــملت النقاشــات الســبل الكفيلة 
اقتصاديــة جديدة تحفز  بتطوير قطاعــات 
عملية النمــو بالتزامن مــع مواصلة تطوير 
القطاعات القائمــة، وكيفية تعزيز القدرات 
التنافســية للبــالد وتحفيز القطــاع الخاص 

للعب دور أكثر نشاطاً في عملية التنمية.
يذكــر أن االســتثمار المكثف في تطوير 
بالخدمــات  واالرتقــاء  األساســية،  البنيــة 
الحكوميــة والبنــى التشــريعية والقانونية 
وتوفيــر بيئــة تحفــز علــى نمــو وازدهار 
األعمال، شــكلت على الدوام أبرز العناصر 
وراء تنامــي القــدرات التنافســية لدولــة 

اإلمارات العربية المتحدة.
وترمــي اســتراتيجية الدولــة فــي هذا 
المجــال، تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي 
متنامي األهمية للمــال واألعمال والتجارة 
والســياحة والصناعة والخدمــات، بالتزامن 
مع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة تستند 

إلى التقنيات الحديثة واالبتكار.

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ 
دبــي العالمية رئيــس مؤسســة الموانئ 
والجمارك والمنطقــة الحرة في دبي، إن 
الخلوة الوزارية ســتضع خارطة طريق لنا 
وللقطاعــات االقتصادية المتنوعة، للعمل 
وفق توجيهات القيادة الرشــيدة، وتعزيز 
تنافســية الدولة في مختلــف المجاالت، 
خاصة فــي القطاعات غيــر النفطية التي 
حققت فيهــا اإلمارات نجاحــاً كبيراً على 

صعيد التجارة واالستثمار والخدمات.
وأضــاف أن المؤشــرات الدولية جميعها 

أكــدت جهــود الدولة فــي اســتراتيجية 
التنويع التي تنهجها منذ ســنوات، موضحاً 
أن الخلــوة الوزارية ســتعمل على تعزيز 
هــذه االنطالقــة للدولــة، وربطهــا بلغة 
العصــر، خاصــة في مــا يتعلــق باالبتكار 
والمعرفة وتقديم أفضل الخدمات، تطبيقاً 
لرؤيــة القيادة الرشــيدة للدولــة ورؤية 
دبي ــ البيان اإلمارات 2021.  

قــال أحمد محبوب مصبــح مدير جمارك 
دبــي، إن الخلوة الوزارية تعبر عن حرص 
واهتمام القيادة الرشيدة بمصلحة الوطن 
والمواطــن وترجمتــه عمليا الــى مظاهر 
والمحافظــة على  االقتصــادي  االزدهــار 
االنجــازات التي تحققت خالل الســنوات 
الماضية ومنها تنوع اقتصاد الدولة. وهي 
مبادرة تدفــع بيئة االســتثمار الى االمام 

وخاصة في القطاعات غير النفطية.
وأضــاف مصبح انه يحــق لدولة اإلمارات 
أن تعتــز بمــا تنجزه على طريــق التقدم 

بثبــات إلى المركز رقم 1 عالمياً في كافة 
المجاالت، تنفيــذاً لرؤية قيادتنا الحكيمة 
وتوجيهاتها بضرورة العمل المثابر لتعزيز 

تقدم الدولة وتطورها االقتصادي.
وأكد حــرص دائرة الجمــارك على توفير 
كل الســبل لتســهيل حركة التجــارة بين 
الدولة وغيرها من دول العالم، حيث تعد 
الجمارك احد العوامل الرئيسية في تعزيز 
دبي - البيان النمو التجاري واالقتصادي. 

■  ولي عهد أبوظبي متحدثاً بحضور سيف بن زايد■ محمد بن راشد مشاركاً في إحدى الجلسات بحضور حمدان بن راشد ولبنى القاسمي وعبيد الطاير وقيادات تنفيذية

■ أحمد مصبح■ سلطان بن سليم

■ منصور بن زايد مترئساً جلسة مجموعة عمل محور االقتصاد بحضور أحمد بن سعيد وسلطان المنصوري وسهيل المزروعي وسلطان الجابر

منصور بن زايد متحدثاً في الجلسة بحضور أحمد بن سعيد وسهيل المزروعي وسلطان الجابر
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تناولت مجموعة عمل «السياسات الحكومية» 
التي ترأســها ســمو الشــيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم نائب حاكــم دبي وزيــر المالية، 
ضمان االســتدامة الماليــة الحكومية وتطوير 
الممكنــات الحكومية، بما يســهم في انتقال 
الدولــة القتصــاد مــا بعــد النفــط وتطوير 
السياســات الحكومية المالية وعزلها عن تأثير 
إيــرادات النفط وزيادة كفــاءة الحكومة في 
أدائها المالي. وشملت المحاور الرئيسية التي 
ركزت عليها جلســة مجموعة العمل كًال من: 
االرتقاء بمســتوى جودة الخدمات الحكومية، 
تعزيز كفاءة اإلنفاق الحكومي وتطوير مصادر 
اإليــرادات غير النفطية.وقد ركز محور كفاءة 
اإلنفاق الحكومي على كيفية تطوير سياســات 
اإلنفــاق الحكومي على ضوء متغيرات النفط، 
إلى جانب تحقيق كفاءة اإلنفاق الحكومي مع 
المناقشــات  الخدمات. وركزت  ضمان جودة 
بشــأن تطوير مصــادر اإليــرادات على كيفية 
تطويــر نمــوذج لإليــرادات الحكومية يعتمد 
علــى المصادر غير النفطية دون التأثير ســلباً 
على التنافســية، إلى جانــب تعزيز اإليرادات 
مــن المصــادر الحاليــة وإطــالق مبــادرات 
جديدة. كما تناولت مجموعة عمل السياسات 
الحكومية في نقاشــاتها كيفيــة الحفاظ على 

محمد بن راشد لدى حضوره مجموعة عمل «السياسات الحكومية» التي ترأسها حمدان بن راشد   |   تصوير سيف محمد جودة الخدمات الحكومية وتعزيزها.

■ نائب رئيس الدولة مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في مجموعة عمل السياسات الحكومية  ■ سموه مستمعاً إلى المناقشات 

■ محمد بن راشد مستمعاً إلى المناقشات خالل جلسة مجموعة عمل «السياسات الحكومية»

مــع انتهــاء فعاليات  اليــوم األول 
من خلوة اإلمــارات ما بعد النفط،  

وكبار  الــوزراء  إختيارات  تباينــت 
المســؤولين لقضاء وقــت فراغهم 
واالسترخاء  الرياضة  بين ممارســة 
ففــي حين   فضــل بعضهم ركوب 
الدراجــات الهوائية وقــام آخرون 

النادي  فــي  حيويتهــم  باســتعادة 
الصحــي،  اختــار آخــرون التنــزه 
في حدائــق منتجع باب الشــمس   
باألجواء  مســتمتعين  واالسترخاء، 

■ سلطان الجابر وأحمد الزعابي الشتوية الرائعة.

■ سلطان الجابر وسهيل المزروعي وعلي المنصوري يقومون بجولة على الدراجات الهوائية

 ■ أحمد بن سعيد وصقر غباش يستمتعان بأجواء الشتاء عقب انتهاء اليوم األول من الخلوة |  البيان
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■ سموه يتحدث إلى الحضور 

■ محمد بن زايد أثناء الجلسة 

■ عبدالله بن زايد مترئساً الجلسة بحضور أحمد الزعابي

fadheela@albayan.ae.

تنويــع االقتصاد وصوالً إلى اســتدامته هــو العنوان العريض للخلــوة الوزارية 
الموسعة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي عقدت يوم أمس في منتجع 
باب الشــمس في دبي وحضرها صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
«ســنحتفل بتصدير آخــر برميل نفط» هي العبارة التي أطلقها صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد في كلمته في القمة الحكومية في العام الماضي، لم تكن 
كلمة قيلت في مناســبة، بل في إطارها دارت الخلوة الوزارية وهي تعمل من 
أجل مســتقبل الوطن واألجيال القادمة، بعيداً عن النفط الذي كان يعتمد عليه 
اقتصادنا فيما مضى، وتمكن الدولة بفضل حكمة القيادة السياسية وحنكتها من 
أن تقلل من االعتماد على النفط، واليوم تستعد وتعمل ألن تحتفل بتصدير آخر 
برميل منه، إشــارة إلــى خلق بدائل أخرى تحل محل النفــط الذي أصبح اليوم 
ســالحاً يشــهر في وجه اقتصاد الدول التي تعتمد عليه وتتحمل تبعات ومخاطر 
ما يترتب على تذبذب أسعاره، فكانت هذه الخلوة التي تهدف إلى تحقيق هذه 
الرؤية والخروج ببرنامج وطني شامل القتصاد متنوع ومستدام لألجيال القادمة 
وآليات وســبل تطوير االقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، بمشــاركة مسؤولين 
من الحكومة االتحادية والحكومات المحلية. واثقون بقدرة القيادة على التعامل 
األمثــل مع التحديات التي تواجه االقتصاد عالميــاً، وقراءة المتغيرات، وتطوير 
قطاعــات اقتصادية جديدة وتعزيز كفاءة وفعالية القطاعات القائمة، وقد حدد 
المالمح والمســارات صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد بما يضمن استمرار 
النمــو والرخاء في البالد مع بناء أجيال قادرة على قيادة اقتصاد وطني يتســم 
باالســتدامة والتوازن. في عالم متغير ال يعــرف الثبات، ينبغي أن تتحرك معه 
العقــول تفكر وتبتكر الجديد، ال مكان في المقبل لمن اختار الوقوف في زاوية 
يتفــرج على اآلخرين، من استشــرف الغد وعمل مــن أجله مضى إلى آفاق من 
الرخاء والرفاهية ومن ارتضى لنفســه أن يكون متفرجاً سيبقى كذلك، سيدركه 
الوقــت ويفوتــه ما كان في وســعه أن يجعله بين يديه. غدنــا معنيون جميعاً 
بالعمــل مــن أجله تكمله األجيــال القادمة من بعدنا، وهــي تنطلق من ثوابت 

جديدة نضع أساسها اليوم وأرض صلبة تكون قوام تلك األسس. 

ركــزت مجموعــة عمــل «المجتمــع» التي 
ترأســها ســمو الشــيخ عبدالله بــن زايد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة على كيفيــة تنويع 
مصــادر دخــل األســر اإلماراتيــة، وضمان 
اســتدامة الرفاهية االجتماعية في مرحلة ما 
بعد النفط، تماشــياً مع النهج الذي اعتمدته 
الدولة منــذ قيامها بإعطــاء األولوية لرفعة 

الوطن ورفاهية المواطن.
وشــملت المحاور الرئيسية التي تناولتها 
مجموعــة العمــل فــي نقاشــاتها كًال مــن : 
ســبل الحفاظ علــى الرفاهيــة االجتماعية، 
تعزيز مشــاركة المواطنين في سوق العمل 

وتشجيعهم على ريادة األعمال.
ففي محور «اســتدامة الرفاهية» ناقشت 
مجموعــة العمــل الحلول األنســب لتفعيل 
مؤسســات التأمينات االجتماعية بما يضمن 
اســتدامتها، والبرامج والسياسات االستباقية 
التــي يمكــن تطبيقها لرفع كفــاءة منظومة 
الرعاية الصحية وكيفية تعزيز الثقافة المالية 
وثقافة االدخار لدى مختلف فئات المجتمع.

وناقشــت مجموعة العمــل ضمن محور 
«المشــاركة في ســوق العمل» كيفية زيادة 
نســبة مشــاركة المواطنين في سوق العمل 
واالســتراتيجية،  الرئيســية  بالقطاعــات 
والسياســات التي يجب وضعها لرفع نســبة 
مشــاركة مختلــف فئات المجتمــع (بما في 

ذلك ذوو االحتياجــات الخاصة، المرأة، ذوو 
التعليم المحدود) في سوق العمل.

وركزت نقاشــات مجموعــة العمل أيضاً 
على تشــجيع ريادة األعمــال، وكيفية تعزيز 
ثقافة ريادة األعمال وتطوير حوافز لتشجيع 
المواطنين على دخول مجال ريادة األعمال، 
إلى جانب تشجيع المواطنين على االستثمار 
في قطاعات المعرفة وخصوصاً في المجاالت 

ذات األولوية للدولة. وتبني هذه المقترحات 
على اإلنجــازات التي حققتها دولة اإلمارات 
العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية 
بدءاً بتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها للقيام 
بدور محــوري فــي عملية التنميــة، ودعم 
الخاصة وتوفير  وتشــجيع ذوي االحتياجات 

فرص متكافئة لهم.
كمــا حظيــت قضيــة تحفيــز المواطنين 

علــى ريادة األعمــال باهتمــام كبير، حيث 
عملــت الدولة ومــن خالل برامــج عديدة 
على تقديــم الدعم والمســاندة للمواطنين 
إلنشــاء مشــاريع خاصة بهم، بمــا في ذلك 
الدعم المالي والنصح واالستشــارات وحتى 
األفضلية فــي المشــتريات الحكومية. وإلى 
جانب ذلك يجري العمل بشــكل مكثف على 

تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.

 ■ محمد بن زايد متحدثاً للمشاركين في مجموعة عمل المجتمع التي ترأسها  عبد الله بن زايد   |    وام  

■ محمد بن زايد متحدثاً إلى الحضور خالل الجلسة
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