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أطلق صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، «المســرعات اإلنسانية»، التي 
تعد األولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف 
لجمع أفضل العقول وتطويع التكنولوجيا المتقدمة 
لتحقيــق قفــزات في العمــل اإلنســاني من خالل 
استحداث أدوات جديدة وحلول مبتكرة للتعامل مع 
هذه التحديات اإلنسانية والتنموية والمعرفية ورفع 
الكفاءة المالية للمؤسســات التنموية واإلنسانية في 
تحقيــق أهدافها بطرق أكثر فاعلية، مؤكداً ســموه: 
«عمل الخير مهمة عاجلة والمســارعة فيه مسألة ال 
تقبــل االنتظار، وديننا حثنــا في القرآن الكريم على 
المســارعة في الخيرات عبر قوله تعالى»واســتبقوا 

الخيرات«.
وأكــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتوم خالل إطالقه للمســرعات اإلنســانية في 
أبراج اإلمارات مســاء أمس»نســعى لتسريع الخير 
وترســيخ الكفاءة وتحقيق قفزات نوعية وتقنية في 
العمل اإلنســاني«، مضيفاً بأن»المسارعة والمسابقة 
والتنافــس فــي خدمة البشــر هي أرقــى درجات 
اإلنســانية«. وأشار ســموه إلى تعزيز مكانة الدولة 
على خريطة العطاء العالمي، موضحاً:»في كل بقعة 

من العالم سنغرس خيراً باسم اإلمارات«.
وبين ســموه أن»الهدف من المسرعات اإلنسانية 
هو االستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين حياة 

الناس في كل المجاالت«، وقال»التحديات اإلنسانية 
كثيرة ومتعددة وعلينا أن نفكر دائماً بطرق مختلفة 

لتسريع عمل الخير وتحقيق نتائجه«.

وتســتند المسرعات اإلنسانية إلى مفهوم يقوم على 
الجمــع بين أفضــل العقــول وآخر تقنيــات العلم 
لمواجهة أهم التحديات اإلنسانية وإيجاد حلول لها. 
ويأتي إطالقها بالتعاون بين»مبادرات محمد بن راشد 

عات دبي المســتقبل«.  آل مكتوم العالمية«و»مســرِّ
وتهدف المســرعات لتطويــع التكنولوجيا الحديثة 
لخدمة اإلنسانية، وتحقيق نقالت ملموسة في العمل 
اإلنساني باستخدام حلول الذكاء االصطناعي، وزيادة 
الكفــاءة المالية لكافة المؤسســات المعنية بالعمل 
الخيري واإلنساني والمنضوية تحت»مبادرات محمد 
بن راشــد آل مكتوم العالمية«باإلضافة إلى اختصار 
الوقت ومضاعفة اإلنجاز في مجال العمل اإلنســاني 

باستخدام أفكار جديدة ورائدة.

وســتركز مســرعات الخير على أربعــة تحديات 
رئيســية تواجهها المنطقة. يتمثل التحدي األول في 
البحث عن حلول لتوفير التعليم اإللكتروني وتسهيل 
أدواته وســبل الحصول عليــه لألطفال الالجئين عبر 
تطوير آليات جديدة، كمنصــات إلكترونية مبتكرة، 
تتيــح لألطفال المحرومين من التعليم االنخراط في 
نظم دراسية ضمن بيئة تعليمية محفزة تمكنهم من 
متابعــة تحصيلهم العلمي أو جســره الحقاً وربطه 

بالنظم السائدة في األماكن المتواجدين فيها. 

وثمــة معّوقات كثيرة تحــول دون توفير»تعليم 
نظامي«لهؤالء األطفال من بينها صعوبة دمجهم في 
األنظمة التعليمية المعتمدة في دول اللجوء، وعدم 
وجود مناهج دراســية بديلــة أو معترف بها يمكن 
األطفــال الالجئيــن من متابعة الدراســة بها، وعدم 
توفــر مدارس الســتيعابهم، وصعوبــة الوصول إلى 
المدارس المتاحة في حال ُوجدت، ناهيك عن شــح 
األدوات التعليمية والنقص في المعلمين والتربويين 
المؤهليــن وما إلى ذلك من فقر لوجســتي ومادي 
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أكــد مســؤولون فــي العمل اإلنســاني 
والخيري أن مبادرة المسرعات اإلنسانية 
التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، ترسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية 
والعمل التطوعي المستدام وتنشر الخير 

على المستويين المحلي والعالمي. 
التنفيذي  وقال أحمد المهيري المدير 
لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون 
اإلســالمية والعمل الخيــري في دبي إن 
مشــروع المســرعات اإلنســانية، يجسد 
رؤية واعية لقيادة رشــيدة تســعى إلى 
ابتــكار أدوات حديثة لتطوير وتســريع 
العمــل الخيــري علــى مســتوى العالم 
وتواكــب الثورة الحديثة في التكنولوجيا 

لالستفادة منها في هذا القطاع المهم. 
وأضاف: «يعتبر هذا المشروع من أول 
المســرعات في العالم للعمــل الخيري، 

وال شــك أن جميع المؤسســات العاملة 
في القطــاع الخيري واإلغاثي تحتاج إلى 
السرعة لتحقيق رؤاها ورسائلها، وإنجاز 
مسؤولياتها وبرامجها ومبادراتها المحلية 

والعالمية».

مــن جانبه، أوضح محمــد عبيد بن غنام 
األميــن العام لهيئة آل مكتــوم الخيرية، 
أن مشروع المســرعات اإلنسانية، يمثل 
نقلــة نوعية كبيرة فــي عمل الخير على 
مســتوى العالم، كونه يقدم آلية جديدة 

مبتكــرة يمكنها الوصــول ألكبر عدد من 
المحتاجيــن حول العالم، فضــًال عن أنه 
ســيمكنه االســتفادة مــن التكنولوجيــا 
الحديثــة وتوجيههــا بفعالية لمســاعدة 

اآلخرين.
وتابــع بن غنــام، أن مجــاالت تعليم 
واســتخدام  الميــاه  وتنقيــة  الالجئيــن 
التوظيــف  فــي  تكنولوجيــات حديثــة 
للمحتاجين، هــي نقلة مهمة وفاعلة في 
االستفادة من إمكانياتنا وتوجيهها لخدمة 

المحتاجين حول العالم.
وقال عبد الله علي بن زايد الفالســي، 

المديــر التنفيــذي لجمعيــة «دار البر» 
الخيرية في دبي: إن سموه رسخ مكانته 
داخــل الدولة والمنطقــة والعالم أجمع 
كـ(رجل العطــاء) و(قائد اإلبداع) وربان 
األشــمل،  الوطنــي واإلنســاني  العمــل 
الوطنية والخيرية واإلنســانية  بمبادراته 

والتنموية المتكاملة والمتوالية.

وأكد حمد ســالم بن كــردوس العامري 
مديــر عــام مؤسســة زايد بن ســلطان 
آل نهيــان لألعمال الخيرية واإلنســانية، 

اإلنســانية»  «المســرعات  مبــادرة  أن 
تأتي ضمن سلســلة المبــادرات الخيرية 
واإلنســانية التــي دأب صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم على 
إطالقهــا إلدخال البهجة والســرور على 

العديد من الفئات المحتاجة.
 وأوضح أن ســموه دائماً سباق للخير 
وعودنا على هذه المبادرات، مشيراً إلى 
أن المبــادرة تمثل نقلة نوعية في العمل 
اإلنســاني والخيري وليس فــي المنطقة 
فحســب وإنمــا علــى خريطــة العطاء 

العالمي.

من جانبه أكد ســلطان الشــحي مدير 
مشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي أن المبادرة التي أطلقها 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، 
اإلنســانية تعتبر من  المسرعات  بعنوان 
المبــادرات النوعية التي تخدم البشــرية 

في كل مكان.
وأكد أن المســرعات اإلنســانية دافع 
قوي للعاملين في الحقل اإلنســاني ألنها 
تستثمر في الوقت والجهد وتقدم وتوفر 

سالم العامري حمد العامري عبد الله الفالسيراشد الحمرسلطان الشحي 

ميثاء بنت محمد ومنى المري



ض مســتقبل  ومعنــوي ومعرفــي من شــأنه أن يقوِّ
أجيال من األطفال والشــباب إن لم يتم إيجاد حلول 

سريعة وجذرية.
ويتمثــل التحدي الثانــي في توفيــر البحث عن 
حلول تقنية متقدمة لتوفيــر مياه نظيفة في الدول 
الفقيرة، وذلك اســتكماالً لمســيرة مبادرات محمد 
بن راشــد آل مكتوم والتي اســتطاعت توفير المياه 
ألكثر من 10 ماليين مســتفيد في 2016 عبر الحلول 
التقليدية علماً بأن مشكلة المياه النظيفة والصالحة 
لالستهالك البشري تعد تحدياً عالمياً؛ إذ إن نحو 780 
مليون شــخص ال يمكنهم الحصول على مصدر مياه 
نة. ومن األرقام في هذا الجانب التي تستدعي  محسَّ
تحــركاً عالميــاً عاجًال، أن أكثر مــن 800 ألف طفل 
تحت ســن الخامســة يقضون نحبهم ســنوياً بسبب 
اإلسهال لعدم توفر مياه شرب نظيفة، معظمهم في 
البلدان النامية. وســوف تسعى المسرعات اإلنسانية 
للبحــث في حلــول البتــكار تقنيــة ذات كلفة في 
المتنــاول بحيث يتــم تنقية المياه بكفاءة وســرعة 
وبكميات كبيــرة ليتم توفيرهــا للمجتمعات األكثر 

تضرراً.
أمــا التحدي الثالث فيتمثــل في تمكين الالجئين 
وإدراجهــم فــي ســوق العمــل لتحســين واقعهم 
المعيشي؛ إذ تشير األرقام المسجلة لدى المفوضية 
الســامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن نسبة 
الالجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر في الدول 
المضيفة ارتفعت من %50 في العام 2015 إلى 70% 
في العام 2017. وعليه، تطمح المسرعات اإلنسانية 

إلى البحث عن حلول إلكترونية لتطوير فكرة سوق 
عمل إلكترونــي لالجئين حول العالم من خالل بناء 
منصة لالستفادة من مهاراتهم وطاقاتهم وخدماتهم 

ومنتجاتهم وتسويقها في الفضاء اإللكتروني.
إلى ذلك، يشــمل التحدي الرابع تطوير المحتوى 
القرائــي باللغة العربية وتوســيع نطاق نشــره في 
ظــل ضعف المحتوى العربي على شــبكة اإلنترنت، 
وسوف تسعى المسرعات اإلنسانية إلى ابتكار حلول 
إلكترونية لمضاعفة المحتوى العربي على اإلنترنت 

وزيادة جودته.

وستكون المسرعات اإلنســانية جزءا من»مسرعات 
دبي المســتقبل«والتي تقدم فرصة فريدة للشركات 
التكنولوجيــة للعمــل مــع مجموعــة رائــدة مــن 
المؤسســات والهيئات الحكومية في دبي، والتواصل 
مــع كوادرهم المهنية، واالســتفادة مــن مواردهم 
وخبراتهــم التخصصيــة. ويهــدف البرنامج بشــكل 

رئيسي إلى توفير بيئة حيوية ومتكاملة تفتح المجال 
أمام المشــاركين والمؤسسات اإلنسانية الستكشاف 
فرص ومجاالت جديدة لتقديــم الحلول االبتكارية، 
والتقنيات والخدمات المتميزة والقادرة على تغيير 
العالم، بما يســهم في توقيع المشــاركين لمذكرات 
تفاهم مشــتركة لتمويل تنفيذ المشــاريع التجريبية 
بعد انتهاء البرنامج. وحتى اليوم، شاركت 65 شركة 
دولية في برنامج»مسرعات دبي المستقبل“ كما تم 

توقيع 47 مذكرة تفاهم.

09

محمد بن راشد وحمدان بن محمد 

سموه متحدثاً لإلعالم بحضور محمد القرقاوي وحميد القطامي وسعيد الطاير 

محمد المر وحميد القطامي ومطر الطاير وسعيد الطاير وسامي القمزي وجمال بن حويرب ورجاء القرق وعبدالله البسطي 

كافــة الحلول واإلمكانيــات التكنولوجية 
وعبر الشبكة العنكبوتية لنجدة المحتاج 
وإغاثــة العديــد من المناطــق التي تئن 

تحت وطأة الجوع والفقر.

بدوره، قال ناصــر بن حضيبة مدير فرع 
هيئــة الهالل األحمر فــي أم القيوين إن 
المبــادرة تعــد خطوة إضافيــة إلى نهج 
ســموه القويم في العمل الخيري، مؤكداً 
دعــم فرع الهــالل لتلك المبــادرة، الفتاً 
إلى انه في كل مناســبة يهدي لنا مبادرة 

خيريــة جديدة لم تــرد على خاطر أحد، 
األمر الذي يدلل بعد نظر سموه اإلنساني 
ونظرته الحانية لكل محتاج حول العالم.

وقــال عيســى بلحيول مديــر جمعية 
أم القيويــن الخيريــة إن تلــك المبادرة 
تبرهن على أن قيادتنا الرشــيدة للدولة 
تعمل على نشــر الخير في ربوع الوطن 
وخارجــه، وأن يدهــا ممــدودة للعمل 
الخيــري في كافة بقاع العالــم، كما أنها 
ترســخ مفهــوم المســئولية المجتمعية 
والعمل التطوعي المستدام، وتعلي ركائز 
التالحم والتعاضــد والتكافل المجتمعي، 

الفتاً إلى أن القيادة اإلماراتية والشــعب 
اإلماراتــي مجبولون علــى الكرم ونجدة 

الملهوف.
وقال علي العاصي رئيس لجنة األســر 
المتعففــة في أم القيويــن: إن المبادرة 
ليســت بالجديدة على سموه، خاصة أن 
مجاالت العمــل الخيري التــي يقوم بها 
كثيــرة ومتعددة يشــهد لهــا العالم من 
حولنا، مشــيراً إلى أن المبادرة ســتوفر 
الحيــاة الكريمة لالجئين واألطفال الذين 
الرعاية واالهتمام األســري  حرموا مــن 
بفقــد أحد الوالديــن أو كالهما وتقديم 

الدعم المادي والمعنوي لهم، اضافة الى 
تقديم التعليم اإللكتروني لهم.

بدوره، أكد راشــد الحمر مدير مؤسســة 
الشيخ سعود لألعمال الخيرية واإلنسانية 
ان المبادرة تعد توفــر الدعم والتواصل 
الفعــال مع كافة الشــرائح التــي تحتاج 
دعمــاً عاجًال بأســرع الســبل من خالل 
التكنولوجيــا الحديثــة بهدف  توظيــف 
تســريع العمل الخيري لتحســين معاش 

الناس أينما كانوا.

وأشــاد ســالم العامري مديــر الهالل 
األحمــر فــرع العيــن بإطــالق ســموه 
للمســرعات في الخير، إسهاماً من سموه 
لتســريع الخير وترسيخ الكفاءة وتحقيق 
قفزات نوعية وتقنية في العمل اإلنساني. 
إضافة إلى ســعي ســموه الالمحدود في 
مجال العمل الخيري واإلنســاني تماشياً 
مع مبادرات القيادة الرشيدة، وسيراً على 
نهج الوالد والقائد والمؤسس المغفور له 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه 
الله، الذي تمضي عليه القيادة الرشــيدة 

للدولة.

وأشــاد علي بــن عباد مدير عــام جمعية 
مبــادرة  بإطــالق،  الخيريــة  الفجيــرة 
نهــج  لدعــم  اإلنســانية»  «المســرعات 
الدولة في العطاء والخير وتجســيداً لعام 
الخير، التي ستســاهم فــي تركيز الجهود 
وحشــد الطاقات وتكثيف العمل الخيري 
واإلنساني، والمســرعات اإلنسانية جاءت 
لتحقيــق أهــداف الخير بأســاليب فعالة 
تعتمد علــى االبتكار في توظيف الموارد، 
وإيجاد الحلول المناســبة لكافة التحديات 

بأقل وقت وجهد ممكن.

4

أحمد المهيريعيسى بلحيول  علي بن عبادمحمد بن غنامعلي العاصيناصر بن حضيبة
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م نطاق أعامل مبادرات محمد  تعترب مبادرات محمد بن راشد العاملية مؤسسة تنموية مجتمعية إنسانية تهدف يف املقام األول لصنع األمل وبناء املستقبل لإلنسان أينام كان، وُقسِّ
بن راشد آل مكتوم العاملية يف العام 2016 ضمن خمسة محاور أو قطاعات رئيسية تتضمن: املساعدات اإلنسانية واإلغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة املرض، ونرش التعليم 
واملعرفة، وابتكار املستقبل والريادة، ومتكني املجتمعات، وترتجم اإلنجازات التي تحققت خالل العام املنرصم رسالة املؤسسة املتمثلة يف صناعة األمل وصياغة املستقبل وبناء عامل 

أكرث استقراراً ومناء. 

224
مليون درهم اإلنفاق عىل 
مبادرات الرعاية الصحية 
ومكافحة املرض يف 2016 
استفاد منها 10 ماليني 

شخص

377
مليون درهم اإلنفاق عىل 
مبادرات ابتكار املستقبل 
والريادة يف 2016 شامالً 
االستثامر يف إنشاء رصوح 

ضخمة دامئة

590
مليون درهم اإلنفاق عىل 

مبادرات نرش التعليم 
واملعرفة استفاد منها 9.3 

ماليني شخص

252
مليون درهم املساعدات 

اإلنسانية واإلغاثية 
املبارشة يف 2016 استفاد 

منها 22.6 مليون
شخص

1.5 
مليار درهم حجم اإلنفاق 
الكيل للمؤسسة يف عام 
2016 استفاد منها 42 

مليون شخص يف 62 دولة 
حول العامل

1400

130

رشيكاً تتعاون 
 2

8
0

درة
ومبا

سة 
ؤس

م  3
3

3 مؤسسة ومبادرة
3

برنامج تنموي يتم تنفيذه
مليون شخص تدعمهم 

معهم املؤسسة من منظامت 
الربامج التنموية يف 116 دولة

إقليمية ودولية.

115
مليون درهم 

16.3
مليون درهم 

6.6
ماليني

1.6
مليون

إجاميل قيمة الجوائز املنضوية 
تحت مبادرات محمد بن راشد آل 

مكتوم العاملية يف 2016

استثمرها مركز أبحاث مؤسسة 
الجليلة يف البحوث الطبية والبعثات 

الدراسية وبرامج املنح والزمالة

2.2
مليون

80
مليون درهم 

جمعتها حملة "أمة تقرأ" يف رمضان 
2016 لرشاء وطباعة 8 ماليني كتاب 

لتجهيز 3000 مكتبة

لقاح لكزاز األمهات واملواليد 
وفرتها مؤسسة الجليلة يف 15 دولة 

يف 2016

10
ماليني شخص 

أسهمت مؤسسة «سقيا اإلمارات» 
يف توفري املياه النظيفة لهم

شخص يعانون من مرض الرتاخوما 
«الرمد الحبيبي» املعدي عالجتهم 

«نور ديب» يف 2016

شخص عدد املستفيدين 
من برامج "ديب العطاء" 

التعليمية يف 2016

إعداد: وائل نعيم
غرافيك: حازم عبيد

 252

590

377
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