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دائمًا في القمة

إماراتنا أبشري
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شهدا فعاليات الدورة الثالثة لالجتماعـــــــــــــــات السنويـة لحكومـة اإلمـارات 2019

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: اإلمارات تمتــــــــلك أفضـل فريـق للعبور بها نحـو المستقبل

Ⅶ أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 

عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، أعمال الدورة الثالثة لالجتماعات 

الســنوية لحكومــة دولة اإلمــارات 2019 

التــي انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي، 

وتتواصــل على مدى يومين، بهدف رســم 

المستقبلية  والبرامج والسياســات  الخطط 

في مختلف القطاعات الحيوية التي تدعم 

مسيرة التنمية في الدولة.

وقــال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد في تغريدة عبر حسابه في »تويتر«: 

»اســتعرضنا موقعنا التنافسي .. تحدياتنا .. 

افكارنا للمستقبل ... وأهم خططنا العشرية 

... أبشــر شــعبنا .. دولة االمارات ســتبقى 

دائمــا فــي القمة..دولة االمــارات تمتلك 

أفضل فريق للعبور بها نحو المستقبل«

ودّون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، عبر »تويتر«: »االجتماع السنوي 

لحكومة اإلمارات .. تكامل وفعالية وحيوية 

منظومة العمل الحكومي في الدولة ركيزة 

أساســية لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا نحو 

المستقبل«.

وقال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد: »إن دولة اإلمــارات بقيادة صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مســيرة 

التنميــة والبنــاء لتلبية طموحات شــعب 

اإلمارات، والوصول إلى المراكز األولى في 

مختلف القطاعات«.

وقال ســموه: »توجيهاتنا لفريق حكومة 

اإلمــارات دائمــاً بتحويــل كل التحديــات 

إلــى فــرص وتحقيــق إنجــازات يلمســها 

المواطــن فــي حياته اليوميــة، نؤمن بأن 

طريقنا للمئوية وخطتنا العشــرية القادمة 

تتطلــب آليات عمل أكثر مرونة، ألننا نريد 

ألبناء اإلمارات خدمات حكومية اســتباقية 

ومشــاريع مبتكرة تحدث تأثيراً إيجابياً في 

مستويات جودة الحياة«.

وأضاف ســموه: »شــهدنا اليــوم أعمال 

دولــة  لحكومــة  الســنوية  االجتماعــات 

اإلمارات التي يجتمــع بها فرق العمل من 

كل اإلمارات، ليشــّكلوا معاً منظومة عمل 

واحدة متكاملــة لمواجهة التحديات خالل 

المرحلة المقبلة واستشــراف ورسم مالمح 

مســتقبل دولتهم، هذه االجتماعات وكافة 

مبادراتنــا موجهة لتحقيق هدف واحد هو 

خدمة المواطن والمجتمع، وتعزيز التكامل 

االتحــادي  المســتويين  الحكومــي علــى 

والمحلــي، ليكون منهجاً وثقافة في العمل 

الوطني«.  من جهته، أكد صاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان، ولي 

عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، أن مسيرة التنمية التي تشهدها 

الدولــة في مختلــف القطاعــات الحيوية 

مســتمرة للعبــور إلــى المســتقبل وبلوغ 

المئوية 2071، وذلك وفق منهجية واضحة 

المســتقبل ورسم  تعتمد على استشــراف 

االســتراتيجيات والخطط االســتباقية التي 

يتشــارك فيهــا جميع أبنــاء الوطن إليجاد 

للتحديــات وتأمين أفضل  الحلــول  أفضل 

مستويات الحياة لألجيال القادمة.

وقال ســموه: »إن االجتماعات السنوية 

لحكومة دولة اإلمــارات تمثل آلية تنموية 

شــاملة تدعــم تقــدم الدولــة مــن خالل 

النتائج والمبــادرات التي يطورها وينفذها 

فريــق العمل الحكومــي الموحــد، دعماً 

لتحقيــق رؤية شــاملة ومتكاملــة لالنتقال 

إلى المستقبل، وإيجاد حلول استباقية بما 

يســهم في بنــاء اقتصاد معرفي مســتدام 

تكــون فيــه دولــة اإلمــارات األولــى في 

المجاالت كافة«.

وشدد سموه على أهمية تضافر الجهود 

والتعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة في 

الدولة لمواجهة التحديات، وتشــكيل رؤى 

مســتقبلية تنســجم مع األهداف الوطنية 

لتحقيــق متطلبــات المرحلــة المقبلة بما 

يصــب في مصلحــة الوطــن والمواطنين، 

ويضمــن اســتمرار مســيرة التنميــة التي 

تشــهدها الدولة في كل القطاعات وصوالً 

إلى تحقيق أهداف مئوية اإلمارات 2071.

حضر أعمــال الدورة الثالثة لالجتماعات 

السنوية لحكومة دولة اإلمارات سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي 

| تصوير: خليفة اليوسف  Ⅶ  محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد وحمدان بن راشد وسلطان بن محمد بن سلطان وعمار النعيمي ومحمد الشرقي وراشد المعال ومحمد بن سعود وسيف ومنصور بن زايد وخالد وذياب بن محمد بن زايد ومحمد القرقاوي    

 Ⅶ اإلمارات بقيادة خليفة تواصل مسيرتها لتحقيق تطلعاتها 
نحو المراكز األولى في كل القطاعات

Ⅶ طريقنا للمئوية وخطتنا العشرية القادمة تتطلب آليات عمل 
أكثر مرونة ألننا نريد ألبناء اإلمارات خدمات حكومية استباقية

Ⅶ هدفنا خدمة المواطن والمجتمع وتعزيز التكامل الحكومي 
اتحاديًا ومحليًا ليكون منهجًا وثقافة في العمل الوطني 

Ⅶ توجيهاتنا للحكومة دائمًا بتحويل كل التحديات إلى فرص 
وتحقيق إنجازات يلمسها المواطن في حياته اليومية

Ⅶ  محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد وسلطان بن محمد وعمار النعيمي وراشد المعال ومحمد بن سعود   

Ⅶ  محمد الشرقي وراشد المعال وسيف بن زايد وعبد العزيز وراشد بن حميد النعيمي

محمد بن راشد:
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عهد دبي، وســمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم، نائــب حاكم دبي وزير المالية، 

وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 

القاســمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، 

وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي 

عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد 

الشــرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ 

راشــد بن ســعود بن راشــد المعــال، ولي 

عهد أم القيوين، وســمو الشيخ محمد بن 

ســعود بن صقر القاســمي، ولي عهد رأس 

الخيمة، والفريق ســمو الشــيخ سيف بن 

زايــد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزيــر الداخلية، وســمو الشــيخ منصور بن 

زايــد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن 

محمــد بن زايد آل نهيــان، عضو المجلس 

التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، رئيس مكتب 

أبوظبي التنفيذي، وســمو الشيخ ذياب بن 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي 

عهد أبوظبي.

4 جلسات
وتضمنت أجنــدة اليوم األول لالجتماعات 

اســتراتيجية  الســنوية عقــد 4 جلســات 

ومســتقبلية، حيث تحدث معالي الدكتور 

أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون 

الخارجيــة، فــي جلســة بعنــوان »دولــة 

اإلمارات والمتغيرات اإلقليمية والعالمية«، 

فيمــا تناولــت معالــي ريم بنــت إبراهيم 

الهاشــمي، وزيــرة دولة لشــؤون التعاون 

الدولي المدير العام لمكتب »إكسبو 2020 

دبي«، االستعدادات للحدث العالمي البارز 

في جلســة بعنوان »كيف تستعد اإلمارات 

الستضافة العالم؟ إكسبو 2020«.

وفــي الجلســة، تناولــت معالي ســارة 

بنت يوســف األميري، وزيرة دولة للعلوم 

المتقدمة، تطورات مهمة مسبار األمل، في 

جلسة بعنوان »مسبار األمل - 8 أشهر على 

اإلطالق«، وسلط معالي الدكتور سلطان بن 

أحمد الجابر، وزيــر دولة الرئيس التنفيذي 

لشــركة بترول أبوظبــي الوطنية »أدنوك« 

ومجموعة شــركاتها، الضوء على التطورات 

المتوقعــة في قطــاع الطاقة، في جلســة 

بعنــوان »اإلمارات واستشــراف مســتقبل 

النفط«.

وشــهدت الــدورة الثالثــة لالجتماعات 

الســنوية لحكومــة دولــة اإلمــارات فــي 

يومها األول مناقشــة عدد مــن المبادرات 

الوطنيــة فــي 3 محــاور، هــي: المجتمع 

اإلماراتــي، ويشــمل: المعلــم، ونهج زايد، 

والمتقاعديــن، والطفولــة المبكــرة، فيما 

يضــم محور االقتصــاد: الترويــج التجاري، 

وتأســيس األعمــال، واالقتصــاد الرقمــي، 

وتعزيز الســياحة، بينما يضــم محو تطوير 

الوطنية، والملف  الدفــع  بوابة  الخدمات: 

الصحــي الموحــد، والملــف الرقمي لكل 

متعامــل. وتوزعت المبــادرات بين تطوير 

وتشــريعات  وقوانيــن  برامــج  ومناقشــة 

وسياســات وطنية تهدف إلــى توفير حياة 

أفضــل للمواطنين، وتلبيــة تطلعاتهم في 

تطويــر خدمات تســهم فــي تعزيز جودة 

الحياة في مجتمع دولة اإلمارات.

وركــزت اجتماعات فــرق وورش العمل 

على بحث سبل تطوير البرامج والمبادرات 

المقدمة للمواطنين، ومتابعة المستهدفات 

واالســتراتيجيات الوطنية التي تم إطالقها 

خالل الدورات السابقة، والوقوف على آلية 

تطويرهــا لالرتقــاء بالعمــل الحكومي في 

دولة اإلمارات.

واســتعرض فريق عمل حكومة اإلمارات 

حصيلة عــام 2018 في مجال المؤشــرات 

الوطنية واألجندة الوطنية نحو تحقيق رؤية 

اإلمارات 2021، فيما بحث المشاركون سبل 

تعزيز تكامل الجهود الوطنية وتطوير البنية 

التحتية المســتقبلية للدولة واالستعدادات 

والخطط الســتضافة الحدث األهم عالمياً 

إكسبو 2020 دبي.

الســنوية لحكومة  وتهدف االجتماعات 

دولة اإلمــارات المنصة الكبرى واألشــمل 

التــي تجمــع فريق عمــل دولــة اإلمارات 

إلى توحيد العمــل الحكومي في منظومة 

واحدة على المستويين االتحادي والمحلي، 

وبحــث الموضوعــات التنمويــة بمختلف 

المجاالت، وإشــراك القطاعات الوطنية في 

وضع التصور التنموي للدولة، واســتعراض 

الجهــود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق 

رؤيــة اإلمــارات 2021 وصوالً إلــى مئوية 

اإلمــارات 2071، بحضــور أكثــر مــن 500 

مســؤول حكومــي، بما يســهم فــي دعم 

االتحادية  االســتراتيجيات  مواءمــة  جهود 

والمحلية والتنســيق بينها، لرفع مســتوى 

األداء واإلنتاجيــة وتعزيز االقتصاد الوطني 

المستدام القائم على المعرفة واالبتكار.

األولــى  الــدورة  أن  بالذكــر  جديــر 

دولــة  لحكومــة  الســنوية  لالجتماعــات 

اإلمارات التي عقدت في 26 و27 ســبتمبر 

2017 حققــت نجاحــاً ملحوظــاً تمثل في 

إطــالق 4 اســتراتيجيات طويلــة المــدى، 

وهي: اســتراتيجية القوة الناعمة لإلمارات، 

العالي،  للتعليــم  اإلمــارات  واســتراتيجية 

واســتراتيجية اإلمــارات للثــورة الصناعية 

الرابعة، واستراتيجية اإلمارات لألمن المائي 

2036، إضافــة إلــى إطالق أكثــر من 120 

مبــادرة وطنية ضمن أكثر مــن 30 محوراً. 

وشــهدت اجتماعات الــدورة الثانية، التي 

ُعقدت في 27 و28 نوفمبر 2018، إطالق 7 

استراتيجيات طويلة األمد، هي: استراتيجية 

اإلمارات  واستراتيجية  المتقدمة،  المهارات 

للعلــوم المتقدمة، واســتراتيجية اإلمارات 

الوطنية  للذكاء االصطناعي، واالستراتيجية 

واالســتراتيجية   ،2051 الغذائــي  لألمــن 

الوطنية للتشغيل 2031، واألجندة الثقافية 

لدولة اإلمــارات 2031، واألجندة الوطنية 

لجــودة الحيــاة، إضافة إلى إطــالق أكثر 

مــن 100 مبــادرة وطنيــة فــي قطاعات 

مشــتركة بين الجهات االتحادية والمحلية 

تشــمل: التعليم والصحة واألمن واإلسكان 

واالستثمار والخدمات الحكومية.

Ⅶ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد وسلطان بن محمد وعمار النعيمي ومحمد بن سعود   
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Ⅶ مسيرة التنمية مستمرة للعبور إلى المستقبل وبلوغ المئوية 
2071 وذلك وفق منهجية واضحة

Ⅶ أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية لمواكبة 
التحديات وتشكيل رؤى تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة

Ⅶ االجتماعات السنوية  آلية تنموية شاملة تدعم تقدم الدولة من 
خالل النتائج والمبادرات التي يطورها وينفذها الفريق الحكومي

Ⅶ تحقيق رؤية شاملة ومتكاملة لالنتقال إلى المستقبل وإيجاد 
حلول استباقية للتحديات  لبناء اقتصاد معرفي مستدام

بشرى القمة
بشــرى عظيمة من قيادة ملهمة حّلقت بشعبها ووطنها 

إلــى القمــة، لتؤكــد اليوم، بالعمــل والمثابــرة والنهج 

المتفرد في استباق المستقبل، أن اإلمارات ستبقى دائماً 

في القمة. نعم.. اإلمــارات تمتلك القيادة األكثر حكمة، 

برؤيتهــا االســتباقية، وإخالصهــا في العمــل الدؤوب، 

وتمتلك، كما يؤكد محمد بن راشــد، أفضل فريق للعبور 

بهــا نحو المســتقبل. قبل أيام من احتفــال دولتنا بقيام 

اتحادها المجيد، يجمع محمد بن راشــد ومحمد بن زايد 

القيــادات الوطنية في الحكومــات االتحادية والمحلية، 

وبمشاركة جميع فئات المجتمع، في أكبر تجمع وطني، 

لرسم مستقبل الوطن، يداً بيد، في ترسيخ لنهج التكامل 

والتوحد، الذي يؤكد محمد بن زايد أنه الركيزة األساسية 

لفعاليــة وحيويــة العمل الحكومي وتحقيــق التطلعات 

والطموحات نحو المســتقبل. توجيهات واضحة بتحقيق 

رؤيــة شــاملة ومتكاملــة، وأهــداف ســامية بمضاعفة 

إنجازات يلمسها المواطن في حياته اليومية، وطموحات 

عالية توحــد عزيمة أبناء الوطن جميعــاً خلف القيادة، 

لغاية ال ترضى قيادة اإلمارات وشــعبها عنها بدياًل، وهي 

الرقم واحد عالمياً في جميع المجاالت.

ال دولــة فــي العالم أجمــع مؤهلة لذلك مثــل دولتنا، 

بســقف طموحهــا الذي أثبتــت مشــروعيته وإمكانيته 

بحجم ما حققته من إنجازات في زمن قياســي، فعّلمت 

العالــم كيف يمكن قهر المســتحيل، بعد أن باتت اليوم 

تتفــوق في ١00 مؤشــر تنمــوي إقليمــي، وتتصدر ٥0 

مؤشراً عالمياً، وتقدمت في التنافسية العامة إلى المركز 

الخامــس عالمياً، بل وأصبحت تدّرب آالف المســؤولين 

الحكوميين في الدول الشقيقة والصديقة.إمارات المجد 

والعز اليوم، تقدم للعالم، بإصرارها وتوحدها على رؤية 

متكاملة وخطط مدروسة في العمل، نموذجاً في تخطي 

المستحيل واســتباق المســتقبل، وصناعة الغد األفضل 

للوطن وأجياله.

رأي

Ⅶ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد وسلطان بن محمد بن سلطان وراشد المعال 

Ⅶ  سلطان بن محمد ومحمد الشرقي وراشد المعال وسيف بن زايد

محمد بن زايد:

في يونيو ٢0١7، تم اعتماد عقد تجمع وطني ســنوي باسم »االجتماعات السنوية 

لحكومــة دولة اإلمارات«، بهدف توحيد العمــل الحكومي كمنظومة واحدة على 

المســتويين االتحادي والمحلي، ومناقشــة القضايا التنموية بشــكل ســنوي على 

المستويات الحكومية كافة، بحضور المسؤولين وصناع القرار، وإشراك القطاعات 

الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصواًل إلى مئوية اإلمارات ٢07١.

اعتماد
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد 
يستعرضان وأولياء العهود خطط تحقيق مئوية اإلمارات 2071

Ⅶ أبوظبي - وام 

ترأس صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكــم دبــي »رعاه اللــه« وصاحب 

الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 

عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلــى للقوات 

المســلحة، اجتماع ســمو أولياء العهود في 

دولــة اإلمارات خالل »االجتماعات الســنوية 

لحكومــة دولة اإلمارات« التي انطلقت أمس 

في أبوظبي، والتي تمثل اللقاء الوطني األكبر 

من نوعه لمناقشــة ومتابعة تطور اإلنجازات 

واألداء الحكومي االتحادي والمحلي، وصياغة 

توجهات الدولة المســتقبلية بما يساهم في 

تعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها.

عقد اجتماع ســمو أولياء العهود.. بحضور 

ســمو الشــيخ حمــدان بن محمد بن راشــد 

آل مكتــوم ولــي عهد دبي وســمو الشــيخ 

ســلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي 

عهد ونائب حاكم الشــارقة وســمو الشــيخ 

عمار بــن حميد النعيمي ولــي عهد عجمان 

وســمو الشــيخ محمد بن حمد بــن محمد 

الشــرقي ولي عهد الفجيرة وســمو الشــيخ 

راشــد بن ســعود بن راشــد المعال ولي عهد 

أم القيوين وســمو الشــيخ محمد بن سعود 

بن صقر القاســمي ولي عهــد رأس الخيمة.. 

وبحضور ســمو الشــيخ منصور بــن زايد آل 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاســة، وسمو الشــيخ خالد بن محمد بن 

زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي إلمارة 

أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

االجتمــاع معالــي محمــد  كمــا حضــر 

عبدالله القرقاوي وزير شــؤون مجلس الوزراء 

والمســتقبل، ومعالــي عهــود بنــت خلفان 

الرومي، وزيرة دولة للســعادة وجودة الحياة 

مديــر عام مكتــب رئاســة مجلس الــوزراء، 

وعبدالله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء.

وتــم خــالل االجتمــاع عــرض مخرجات 

اإلمارات  السنوية لحكومة دولة  االجتماعات 

بما تشــمله من جلســات نوعية واجتماعات 

الجهــات  مــن  المشــتركة  العمــل  لفــرق 

الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة، تســاهم 

بمتابعة مســتهدفات األجنــدة الوطنية التي 

تــم إنجازها لرؤية اإلمــارات 2021، ومتابعة 

العمل على الخطط واالستراتيجيات لتحقيق 

مئوية اإلمارات 2071. كما تم خالل االجتماع 

اســتعراض أهــم النتائج التــي تحققت في 

مختلف قطاعات وأولويات األجندة الوطنية 

لرؤية اإلمــارات 2021، واألرقــام المعروضة 

ضمن االجتماعات السنوية لحكومة اإلمارات 

والتي تؤكد حدوث تقــدم كبير في مجاالت 

وقطاعات حيوية عدة، وذلك وفق مؤشــرات 

وطنيــة وإقليميــة وعالميــة. واطلــع ســمو 

أوليــاء العهــود علــى جملة مــن اإلنجازات 

في القطاعات الحيويــة المختلفة ومن بينها 

المنظومة التعليمية، والمنظومة االقتصادية، 

التحتيــة، والمنظومة  البيئــة والبنية  وقطاع 

الصحيــة، إضافًة إلى إنجازات منظومة األمن 

والقضاء وغيرها. وتشكل االجتماعات السنوية 

لحكومــة دولة اإلمارات الحــدث األبرز على 

أجندة الفعاليات الحكومية، وأكد سمو أولياء 

العهود أن هذه االجتماعات ترســخ نهج دولة 

اإلمارات في تعزيز اســتمرارية التطور لتحقيق 

تطلعات وطموحات الشعب اإلماراتي، ووضع 

تصور للمرحلة المقبلة في ظل ســعي الدولة 

لخلق مستقبل مســتدام مبني على المعرفة، 

وفق خطط اســتراتيجية، تؤكــد الدور الريادي 

والقدرة على تخطي المستحيل.

بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد

سلطان الجابر: رؤية القيادة عززت مكانتنا الرائدة بقطاع الطاقة
Ⅶ أبوظبي - البيان 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 

عهد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات 

المســلحة، جلسة مســتقبل النفط، ضمن 

السنوية  الثالثة لالجتماعات  الدورة  أعمال 

لحكومــة دولة اإلمــارات، التــي انطلقت 

أمس في العاصمة أبوظبي.

حضر الجلسة ســمو الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي، 

وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 

القاســمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، 

وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي 

عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد 

بن محمــد الشــرقي ولي عهــد الفجيرة، 

وســمو الشــيخ راشد بن ســعود بن راشد 

المعال ولي عهد أم القيوين، وســمو الشيخ 

محمد بن ســعود بن صقر القاســمي ولي 

عهد رأس الخيمة.

وأكد معالي الدكتور ســلطان بن أحمد 

الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي ألدنوك 

ومجموعــة شــركاتها، خــالل حديثــه في 

الجلســة، أن رؤيــة قيادة دولــة اإلمارات، 

أرســت نظــرة مســتقبلية بعيــدة المدى 

لمستقبل الطاقة والنفط، بما يعزز المكانة 

الرائــدة والمتقدمــة للدولة فــي القطاع، 

موضحــاً أن النقلــة النوعية التــي نفذتها 

شــركة بتــرول أبوظبي الوطنيــة )أدنوك( 

للتطويــر والتحديث المؤسســي باالعتماد 

علــى االبتــكار والتكنولوجيــا، تهدف إلى 

اســتمرار المســاهمة فــي تحقيــق رؤية 

القيادة بتنويع مصادر الدخل، واالســتثمار 

في المواهب الوطنية، واســتدامة األعمال 

واستشراف المستقبل. 

جــاء ذلك خالل مشــاركته في جلســة 

»اإلمارات واستشــراف مســتقبل النفط«، 

ضمــن أعمــال اليــوم األول لالجتماعات 

الســنوية لحكومة اإلمارات، قــدم خاللها 

نظرة شــاملة لظــروف ومتغيــرات قطاع 

وأهــم  األخيــر،  العقــد  خــالل  الطاقــة 

العوامل  المستقبلية، مستعرضاً  التوجهات 

والمتغيــرات الجيوسياســية التي تؤثر في 

اقتصــادات وســعر النفــط، وتنامي هذه 

العوامــل فــي الفتــرة األخيــرة، مدفوعة 

بالتكنولوجيــا الجديــدة، وظهــور النفــط 

الصخــري، وتزايــد دور الطاقــة المتجددة 

والسيارات الكهربائية.

وقــال معالــي ســلطان الجابــر: »عماًل 

بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم ومتابعة 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة، بدأت أدنوك تنفيذ نقلة 

استراتيجية نوعية شاملة، لتعزيز القيمة في 

جميــع مراحل وجوانب األعمــال، تحقيقاً 

لرؤيــة ســموه، بــأن النفط هــو العمود 

الفقــري لالقتصاد، وكان لــه دور مهم في 

تمكيــن جهــود التأســيس والتمكين، وله 

دور مهم في الحاضــر، ومن واجبنا ضمان 

اســتمرارية هذا الدور في المســتقبل، من 

خالل العمل على خلق القيمة، واالستثمار 

في الكادر البشري واستشراف المستقبل«.

وأوضح معاليــه أن الطلب على النفط 

سيستمر في الزيادة خالل العقود المقبلة، 

مدفوعاً بنمو الطلب من اقتصادات آســيا 

الصاعدة، وأنه حتى في أكثر السيناريوهات 

طموحاً النتشار الطاقة المتجددة والبديلة، 

سيبقى النفط والغاز مسؤوالً عن تلبية أكثر 

من نصــف الطلب العالمي علــى الطاقة، 

وأنــه مــن المهــم تطوير األداء فــي كافة 

مراحل وجوانب سلسلة القيمة، واالستثمار 

فــي البتروكيماويات والصناعات التحويلية 

النمــو  واســتدامة  بتنويــع  للمســاهمة 

االقتصادي، وأن التركيز على خفض تكلفة 

اإلنتاج، هو عامل أساســي في اســتمرارية 

وإطالة أمد استثمار الموارد الهيدروكربونية. 

األساســية  المبادئ  معاليه  واســتعرض 

لتحقيق النقلة النوعية للتطوير المؤسسي، 

والتي شــملت مواجهة الحقائــق وتقبلها، 

وتشــخيص نقاط القوة والضعف، وتطوير 

رؤية وخطــة طموحــة، وإيضاحها لجميع 

أفراد المؤسسة، وتشكيل فريق عمل فعال، 

والقــدرات واإلمكانات،  الجهــود  وتوحيد 

وبدء جهــود التطوير، وإجــراء التعديالت 

الالزمة عند الضرورة، واالستثمار في تدريب 

وتطوير الكوادر المواطنة، وتمكين المرأة، 

وترســيخ ثقافــة االبتــكار واألداء المتميز. 

وأوضــح معاليــه أن أدنــوك ركــزت على 

خفض التكاليف، وفي الوقت نفسه، زيادة 

الســعة اإلنتاجيــة، وكذلك زيــادة اإلنفاق 

في االقتصــاد المحلي، من خــالل برنامج 

تعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي أعاد 

توجيــه 26 مليار درهم إلى القطاع الخاص 

المحلــي في عام 2019 فقط. وأكد معاليه 

اســتمرار نمو األعمال، والتوسع في جهود 

االستكشــاف والتنقيب، والتــي أدت إلى 

إضافــة 7 مليارات برميل نفط، و168 مليار 

قدم مكعبــة من الغاز، إلــى االحتياطيات 

المؤكدة، لترتفع دولة اإلمارات من المرتبة 

الســابعة إلى السادســة عالمياً، من حيث 

احتياطيــات النفط والغاز، ما يســاعد في 

تحقيق استراتيجية أدنوك لتحقيق االكتفاء 

الذاتي من الغاز في الدولة، وبما يتماشــى 

الوطنيــة لتطوير قطاع  مع االســتراتيجية 

الصناعة وتنويع االقتصاد.

وأوضح معالي سلطان الجابر، أن نموذج 

تعزيز الشــراكات االستراتيجية الذي نفذته 

أدنوك، ســاهم في اســتقطاب العديد من 

االســتثمارات األجنبية المباشــرة، وتوسيع 

نطاق البرنامج، ليشــمل شركاء جدداً، بما 

بالمنظومة  الراسخة  العالمية  الثقة  يعكس 

اآلمنة  والبيئــة  والتنظيميــة،  التشــريعية 

والمستقرة التي توفرها دولة اإلمارات.

وأكــد معاليه أن الحرص علــى الريادة 

البيئيــة في أدنــوك، بدأ مــع المغفور له، 

الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، والذي وجه في سبعينيات القرن 

الماضــي، بوقف حرق الغــاز، موضحاً أن 

أدنــوك تعد اليوم من ضمن أقل المنتجين 

فــي العالــم مــن حيــث حــرق المــواد 

الهيدروكربونيــة وانبعاثــات غــاز الميثان.  

وأوضــح أن الطلــب علــى النفــط والغاز 

في  البتروكيماوية  والمنتجات  والمشتقات 

نمو وتزايــد، وبما أن هناك اســتخدامات 

جديــدة للنفــط والغاز، مثل إنتــاج وقود 

الهيدروجيــن النظيــف، فال بد أن نســتمر 

فــي مرونتنا في إدارة األعمال، ونســتثمر 

فــي البحث والتطوير الســتباق التغييرات 

المحتملــة، وأن نكــون دائماً فــي مقدم 

القطــاع، ومواصلــة العمل علــى تحقيق 

أعلى قيمة ممكنة من مواردنا، واستكشاف 

مجاالت نمو جديدة لالستمرار في تحقيق 

قيمــة إضافية من كل جــزيء نفط ننتجه، 

مؤكــداً أن النفــط والغاز مكون أساســي 

ضمــن مزيج الطاقة العالمي المســتقبلي. 

وشدد معاليه على أهمية دور التكنولوجيا 

االصطناعــي،  الــذكاء  مثــل  المتقدمــة، 

والتكنولوجيــا الرقميــة، فــي تحفيز النمو 

بالفعــل  بــدأت  أدنــوك  وأن  الذكــي، 

التكاليف،  باالســتفادة منها فــي خفــض 

وتطوير العمليات، وخفض البصمة البيئية.  

وأكــد أنه من خــالل تضافر جهــود فريق 

العمل، وبوجود العزيمة واإلرادة، ستواصل 

أدنــوك العمل على تحقيــق رؤية القيادة 

في تنويع االقتصاد، واالســتثمار األمثل في 

المستقبل، وضمان استدامة األعمال.

Ⅶ محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل ترؤسهما اجتماع أولياء العهود بحضور حمدان بن محمد وسلطان بن محمد بن سلطان وعمار النعيمي ومحمد الشرقي وراشد المعال ومحمد بن سعود ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد   |  تصوير: راشد المنصوري

Ⅶ أولياء العهود: االجتماعات ترسخ نهج اإلمارات في تعزيز استمرارية التطور لتحقيق طموحات الشعب اإلماراتي 

Ⅶ عرض مخرجات االجتماعات السنوية لحكومة اإلمارات بما تشمله من جلسات نوعية واجتماعات لفرق العمل

Ⅶ استعراض أهم النتائج التي تحققت في مختلف قطاعات وأولويات األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021

ولي عهد الفجيرة: االجتماعات تضع الخطوات العملية للنهج التنموي
Ⅶ الفجيرة - وام 

 أكد ســمو الشــيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، 

ولي عهد الفجيرة، أهمية انعقاد االجتماعات الســنوية 

لحكومة دولــة اإلمارات 2019 فــي العاصمة أبوظبي، 

بوصفهــا ملتقــى وطنياً يجمع متخذي القــرار كافة من 

الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة، ومختلف 

القطاعــات الوطنيــة، لوضع الخطــوات العملية للنهج 

التنمــوي لسياســات الدولة ومشــاريعها وأداة تنفيذها 

ومتابعتهــا، وذلــك وفق اســتراتيجيات عمل رســمت 

مالمحهــا رؤيــة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولة، حفظــه الله، 

وتحدد االجتماعات الســنوية اتجاهاتها بما 

يخــدم اســتراتيجيتي »رؤية اإلمــارات 2021« و»مئوية 

اإلمــارات 2071«. وعّبر ســمو ولي عهــد الفجيرة، في 

تصريح له بمناســبة انعقاد االجتماعــات، عن ثقته بأن 

االجتماعات الســنوية لهذا العام ســتخرج بخطط عمل 

طموحة للســنوات العشــر المقبلة التي تمثل المرحلة 

األولى من المئوية لتحقيق أهدافها التي بلورها صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 

عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة، 

ووضعت هدفها الجوهري جعل دولة اإلمارات في ِعداد 

أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

وثّمن ســموه جهود القيادة الحكيمة لصاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، حفظه 

اللــه، وإخوانــه أصحاب الســمو حكام اإلمــارات، على 

صعيد مسيرة التنمية باإلمارات التي اتسمت بالشمولية، 

وقامت على اإلبداع واالبتكار وإسعاد المواطن، محققًة 

قفزات نوعية لبلوغ مســتويات عالية من النمو والتقدم 

في شــتى مجاالت الحيــاة. وأكد أن المشــوار التنموي 

فــي إمارة الفجيــرة ال ينفصل عن اســتراتيجية التنمية 

في الدولــة فالحكومات المحليــة واالتحادية، وانطالقاً 

من االجتماعات الســنوية لحكومة اإلمارات تعمل على 

تحقيق تنمية مستدامة محورها اإلنسان، وضمان جودة 

حياة عالية للمواطنين، وقال: »حرصنا، في استراتيجيات 

عملنــا وخططنــا المحلية، على تعزيــز تطلعات قيادتنا 

الرشيدة في بناء نهضة الدولة ومستقبلها«.

 Ⅶ برنامج»أدنوك« لتعزيز القيمة المحلية 
 المضافة أعاد توجيه 26 مليار درهم 

للقطاع الخاص المحلي في 2019

 Ⅶ سنواصل االستثمار في المواهب الوطنية 
واستدامة األعمال واستشراف المستقبل

 مليارات برميل نفط و168 مليار قدم٣ من 
الغاز أضيفت  إلى االحتياطيات المؤكدة 

Ⅶ بتوجيهات محمد بن زايد.. »أدنوك« نفذت 
نقلة استراتيجية نوعية لتعزيز القيمة في 

جميع مراحل عملياتها
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان آخر 
مستجدات مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ

سارة األميري: 

مسبار األمل يحقق 
هدفًا أسمى لشعب 

اإلمارات ورسالة 
أمل للشباب 

Ⅶ أبوظبي - وام

شــهد صاحب السمو الشــيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلــس الوزراء حاكم دبــي »رعاه الله«، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المســلحة، جلسة »مسبار 

األمــل.. 8 أشــهر على اإلطــاق«، والتي 

قدمتها معالي سارة بنت يوسف األميري، 

وزيــرة دولة مســؤولة عن ملــف العلوم 

المتقدمــة، ضمن أعمال الــدورة الثالثة 

لاجتماعــات الســنوية لحكومــة دولــة 

اإلمارات 2019 التــي تعقد في العاصمة 

أبوظبي يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

حضر الجلســة سمو الشيخ حمدان بن 

محمــد بن راشــد آل مكتــوم، ولي عهد 

دبي، وسمو الشــيخ حمدان بن راشد آل 

مكتــوم، نائب حاكم دبي وزيــر المالية، 

وســمو الشــيخ ســلطان بــن محمد بن 

سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم 

الشــارقة، وسمو الشــيخ عمار بن حميد 

النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ 

محمد بن حمد بن محمد الشــرقي، ولي 

عهد الفجيرة، وســمو الشــيخ راشــد بن 

ســعود بــن راشــد المعا، ولــي عهد أم 

القيوين، وســمو الشيخ محمد بن سعود 

بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، 

والفريق ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل 

نهيــان، نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 

الداخلية، وســمو الشــيخ منصور بن زايد 

آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

شــؤون الرئاسة، وسمو الشــيخ خالد بن 

محمــد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس 

التنفيــذي إلمارة أبوظبــي رئيس مكتب 

أبوظبي التنفيذي، وســمو الشــيخ ذياب 

بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان 

ولي عهد أبوظبي.

وأكدت معالي سارة األميري أن مشروع 

مســبار األمل الذي أطلقته دولة اإلمارات 

بتوجيهات صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة »حفظه 

اللــه«، يتجاوز كونــه إنجــازاً عالمياً في 

قطاع الفضاء واستكشــاف المريخ، ليمثل 

وســيلة لتحقيق أهداف ســامية لشعب 

اإلمارات ورســالة أمل لشــباب المنطقة 

والعالم العربي.

وقالــت: إن دولــة اإلمــارات انتهجت 

ثقافة عمل ال تعرف المســتحيل مستندة 

إلى رؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم بأن العمل المشترك 

Ⅶ سارة األميري متحدثة خال الجلسة

Ⅶ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد وحمدان بن راشد وسلطان بن محمد بن سلطان وعمار النعيمي ومحمد الشرقي ومحمد بن سعود وسيف ومنصور بن زايد وخالد وذياب بن محمد ومحمد القرقاوي  |  تصوير: خليفة اليوسف

بوابة الدفع الوطنية ترتقي بالخدمات وتسّهل حياة المتعامل
Ⅶ أبوظبي - البيان 

لحكومة  الســنوية  االجتماعات  بحثــت 

دولة اإلمارات، سبل تطوير مبادرة »بوابة 

الدفع الوطنية«، التي تمثل منصة وطنية 

شاملة تهدف لتوفير خدمات مالية مرنة 

وفعالــة للمتعامليــن، وربــط الخدمات 

الحكوميــة علــى المســتويين االتحادي 

والمحلــي، وتعزيز كفــاءة الحكومة من 

خال تنســيق قنــوات الدفع بمــا يعزز 

التكامــل، ويســهم فــي توفيــر قنوات 

متنوعة إلنجاز المعامات. 

وتتبنــى بوابة الدفــع الوطنية حلوالً 

وتطبيقــات تكنولوجيــة متقدمة تهدف 

لتوفير بيئــة إلكترونية آمنــة للمتعامل، 

تمكنه من إنجاز معاماته بســهولة ويسر 

بخطــوة واحــدة، وتمثل نقلــة تطويرية 

جديــدة لمشــروع الدرهــم اإللكتروني، 

الحكومية  اإلجــراءات  تنســيق  تضمــن 

في المعامات المالية على المســتويين 

االتحادي والمحلي.

وتعمل المنصة على دراسة اإلجراءات 

المالية المشتركة بين الجهات الحكومية 

االتحادية والمحلية، وتبسيطها وتنظيمها 

بمــا يعزز تجــارب المتعاملين، ويســّهل 

حصولهم على الخدمات. 

وأكد معالــي عبيد بن حميــد الطاير 

وزير الدولة للشــؤون المالية، أن حكومة 

دولة اإلمارات تحــرص دائماً على تطوير 

خدماتهــا وتزويدهــا بأحــدث األدوات 

التكنولوجية لتســهيل وصول المتعاملين 

إليهــا من أي مــكان، واليــوم من خال 

مبــادرة »بوابــة الدفع الوطنيــة« تعمل 

الحكومــة علــى تعزيز رؤيتهــا في توفير 

خدمات استباقية لدى المتعامل.

وأشار عبيد الطاير إلى أن البوابة تهدف 

إلى تمكين المتعاملين من الحصول على 

باقات مــن الخدمــات المشــتركة على 

المســتويين المحلي واالتحادي، والدفع 

من خال خطوة واحدة بأساليب حديثة، 

الدفــع وإمكانية  تضمن تنــوع وســائل 

اســتخدام تقنيات دفع متطورة، وتطوير 

باقات خدمات اتحاديــة ومحلية، وأيضاً 

تسهيل تحويل أموال الرسوم بين الجهات 

المختلفة بطريقة آلية، فنحن نبحث عن 

أفضــل حلول الدفع الرقمية للمتعاملين، 

وتعزيز الريادة العالمية للدولة في أنظمة 

المدفوعات المتقدمة.
Ⅶ عبيد الطاير متحدثاً خال الجلسة  |  من المصدر

الواحد والتســامح يحقق  الفريــق  بروح 

إنجــازات عظيمة على مســتوى المنطقة 

والعالم.

مراحل اإلنجاز 
واســتعرضت آخر مســتجدات مشــروع 

المريخ »مســبار  اإلمــارات الستكشــاف 

األمل« الذي سيبدأ رحلته إلى الفضاء في 

يوليو 2020 ليصل إلــى مدار المريخ في 

فبراير 2021، وأشارت إلى أن فريق العمل 

أنهى هذا األســبوع مجموعــة اختبارات 

تحاكــي بيئة الفضاء، والتــي تعد إحدى 

أهم مراحل تطوير المسبار.

وأضافــت: »نجح فريق مســبار األمل 

فــي االلتزام بميزانية المشــروع التي تم 

تحديدهــا من قبــل حكومــة اإلمارات، 

والتــي تعد أقــل من كلفة أي مشــروع 

فــي العالــم، حيــث بلغت ثلــث تكلفة 

مشاريع مماثلة، ما يجعل المسبار نموذجاً 

للســرعة في اإلنجاز والكفاءة والتصميم 

من الناحيتيــن المالية والعملية، وبعد 6 

سنوات من العمل الدؤوب لم يتبق على 

اإلطاق سوى 8 أشهر فقط«.

وأشــارت األميــري إلى أن المشــروع 

نجــح بإشــراك أكثر مــن 60 ألف طالب 

التثقيفية  البرامج  ومعلم وأكاديمي فــي 

والتعليمية التي عمل عليها الفريق، الفتة 

إلى أن نســبة مشــاركة المرأة اإلماراتية 

في هذا المشــروع تبلغ نحو 34%، بينما 

ال تزيد المشــاركة النســائية في مشاريع 

مشــابهة عالمياً علــى 14%، لتكون بذلك 

نسبة مشاركة اإلماراتية األعلى في العالم.

إنجاز عالمي 
والفيديوهات  الصور  أحدث  واستعرضت 

لفريــق العمل أثنــاء إجــراء االختبارات 

العلمية للمسبار في مختبرات متخصصة، 

مؤكدة أن مســبار األمل الذي طوره أبناء 

اإلمــارات هو ملــك لإلنســانية يقدم لها 

بيانــات جديدة ترصد للمــرة األولى عن 

الغــاف الجــوي للمريخ، ويرســل 1000 

العلمي  للمجتمع  البيانات  غيغابايت من 

حول العالم ودراستها أوالً بأول على مدى 

أربع سنوات من عمل المسبار حول مدار 

الكوكب األحمر.

مشــروع  »يقــدم  األميــري:  وقالــت 

مســبار األمــل إجابــات علميــة للعديد 

بالنســبة للمجتمع  المهمة  من األســئلة 

العلمــي المختــص فــي علــوم المريخ، 

مثل حالــة الطقس فــي المريــخ وتأثير 

التغيــرات فــي الطبقــة الســفلى علــى 

الطبقــات العليا وتاشــي الغاف الجوي 

والتغيرات المناخية الموسمية، وذلك من 

خال بيانات ومعلومات شــاملة ومتاحة 

ألكثر مــن 200 جهة علمية وبحثية حول 

العالم«.

وأضافت ســارة األميري: »إن المشــروع 

ســاهم بالفعل في تطوير قدرات العشرات 

مــن العلماء المتخصصين فــي مجال علوم 

المريخ، فضًا عن تأســيس 6 برامج جامعية 

في علــوم الفضاء، وإنجــاز 51 ورقة بحثية 

متخصصة بدراســة الغاف الجــوي للمريخ 

تــم عرضها فــي العديــد مــن المؤتمرات 

والفعاليــات الدولية«. وأكــدت أن مراحل 

المشــروع شــهدت تنظيــم أكثر مــن 100 

اجتماع لمراجعــة تصاميم األنظمة الفرعية 

في المســبار من قبل متخصصين مستقلين 

في مجال الفضاء، إضافة إلى تطوير أكثر من 

200 تصميم لتقنيــات جديدة، وصناعة 66 

قطعة ميكانيكية في دولة اإلمارات.

محمد بن راشد يكرم أوائل 
اإلمارات في عام التسامح اليوم

Ⅶ دبي - البيان

برعاية وحضور صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعــاه الله، وضمن أعمــال االجتماعات 

الســنوية لحكومة اإلمارات 2019، يقام 

اليــوم حفل تكريــم الدورة السادســة 

من أوائل اإلمارات، بحضور شــخصيات 

وطنية ومســؤولي الجهــات الحكومية 

في الدولة.

الشــيخ  الســمو  صاحــب  وكان 

محمــد بن راشــد آل مكتوم، أعلن عن 

تخصيــص حفــل أوائل اإلمــارات لهذا 

العام، لتكريم الشــخصيات والمبادرات 

الداعمة والرائدة في التسامح في دولة 

اإلمــارات، واالحتفاء بإنجازاتها في إبراز 

قيم التســامح فــي مجتمــع اإلمارات، 

وانفتاحــه علــى العالــم وثقافاته، بما 

يجسد أهداف وتوجهات عام التسامح، 

الذي أعلن عنه صاحب الســمو الشيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه الله.

والقــت حملة الترشــيح، عبر وســم 

اإللكتروني،  والموقع  #أوائل_اإلمارات، 

لــدى المتابعين،  تفاعًا وصــدى كبيراً 

حيث تم استام أكثر من 3000 ترشيح، 

حتى يوم الجمعة الماضي.

وأكــد ســلطان فهد المنســق العام 

لحفل أوائل اإلمارات، أن دعوة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

للمواطنيــن والمقيميــن، إلى ترشــيح 

الشــخصيات والمشــاريع والمبــادرات 

التي عززت التسامح في اإلمارات، يؤكد 

التســامح، كنهج فــي الدولة،  محورية 

وضع أسســه ومبادئه، المغفور له بإذن 

الله، الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طّيب الله ثراه.

نمــاذج  »تكريــم  وقــال: 

التسامح  نشر  في  ساهمت 

وقيمه، ضمن الدورة السادسة من حفل 

أوائــل اإلمــارات، حدث مهــم، يكّرس 

ويعكس األهمية التي توليها القيادة في 

دولــة اإلمارات للتســامح على مختلف 

األصعدة، خاصًة أننا شــهدنا تفاعًا غير 

مسبوق من جهات وشخصيات مع عام 

التســامح ومبادراته، ما يعكس رســوخ 

وتكريس فكر التســامح في نهج وثقافة 

دولة اإلمارات قيادًة وشعباً«.

هدف
ُيذكــر أن مبادرة أوائل اإلمارات، تهدف 

إلى تعزيز النمــاذج اإلماراتية المتميزة 

في المجاالت المختلفة، وتسليط الضوء 

علــى إنجازاتها، وإبــراز أوائل المنجزين 

اإلماراتييــن، والمقيميــن ممــن عملوا 

بإخاص منذ تأســيس دولــة اإلمارات، 

وحتــى اليــوم، لترســيخ روح االتحاد، 

إضافة إلى فئة الشــباب المتميزين في 

مختلف المجاالت، الذين ســاهموا في 

رفع علم الدولة في كافة المحافل. 

المبادرة في عــام 2014،  انطلقــت 

حيــث كرمت خــال دوراتها الســابقة 

حتى عام 2018، أكثر من 190 شخصية 

ومبــادرة مــن كافــة إمــارات الدولة، 

واحتفــت بقصص نجاحهــم وتميزهم، 

اإلمــارات  أوائــل  ميداليــة  ومنحتهــم 

الســابقين فــي مختلــف المجــاالت، 

لُيسجلوا ضمن األوائل المنجزين.

Ⅶ سلطان فهد

ₙ※‶ر اₚₜ ..ₘₙℿ℃ذج ℇ₇ ا⅀ₜ⁑‶ز وا₈ₔₖ‶ءة
يبدأ «مسبار األمل» رحلته إىل الفضاء يف يوليو 2020 ليصل إىل مدار املريخ يف فرباير 2021، وأنهى فريق العمل مجموعة اختبارات 

تحا� بيئة الفضاء، والتي تعد إحدى أهم مراحل تطوير املسبار.
ونجح فريق مســـبار األمل يف االلتزام ¥يزانية املرشوع التي تم تحديدها من قبـــل حكومة اإلمارات، والتي تعد أقل من كلفة أي 
مرشوع يف العا¸، حيث بلغت ثلث تكلفة مشـــاريع م²ثلة، ما يجعل املســـبار °وذجاً للرسعة يف اإلنجاز والكفاءة والتصميم من 

الناحيتÆ املالية والعملية، وبعد 6 سنوات من العمل الدؤوب ¸ يتبق عىل اإلطالق سوى 8 أشهر فقط.
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برامج جامعية أسسها 

املرشوع وإنجاز 51 ورقة 
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صناعتها يف دولة اإلمارات
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17عبر اإلمارات

■ أبوظبي - وام 

اجتمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائــب رئيس مجلــس الوزراء وزير شــؤون 

التنفيذية  المجالــس  الرئاســة، مع أمنــاء 

إلمــارات الدولــة، ضمــن أعمــال الدورة 

الثالثة لالجتماعات السنوية لحكومة دولة 

اإلمــارات، حيث أكد ســموه خــالل اللقاء 

أهميــة تحقيــق أعلى مســتويات التعاون 

والتكامــل فــي الخطط والسياســات على 

المســتويين االتحــادي والمحلي، بما يعزز 

مكانة الدولة ويســاهم فــي تحقيق نقلة 

نوعيــة في األنظمة التشــريعية والخدمية 

واالقتصادية، مشيراً سموه 

الحكوميــة  الخدمــات  تكامــل  أن  إلــى 

االتحادية والمحلية أولوية. 

حضر االجتمــاع معالي محمد بن عبدالله 

الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر  القرقــاوي 

والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي 

وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام 

مكتب رئاســة مجلس الــوزراء، وعبدالله بن 

طــوق األمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور 

أحمد مبارك المزروعي األمين العام للمجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي، وعبدالله البســطي 

األمين العــام للمجلس التنفيذي إلمارة دبي، 

والمستشــار ســلطان علي بن بطي المهيري 

أمين عام المجلس التنفيذي إلمارة الشــارقة، 

العام  وســعيد ســيف المطروشــي األميــن 

للمجلس التنفيذي بعجمان، والدكتور محمد 

عبداللطيــف خليفة األمين العــام للمجلس 

التنفيذي في إمارة رأس الخيمة وحميد راشد 

الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي إلمارة 

أم القيويــن ومحمد ســعيد الضنحاني مدير 

الديــوان األميري بالفجيرة، وراشــد العامري 

وكيل وزارة شؤون الرئاسة للتنسيق الحكومي.

وناقــش االجتمــاع عــدداً مــن الخطط 

والمبادرات التنســيقية المهمــة، وركز على 

أهميــة تكامل الخدمــات الحكومية، وتعزيز 

تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية وفي 

مجاالت ســهولة ممارســة األعمــال، ودعم 

الحكومية  والتشــريعات  السياســات  تكامل 

على المستويين االتحادي والمحلي، وتحقيق 

مستهدفات ملف التوطين في الدولة.

وأكد ســمو الشــيخ منصور بــن زايد آل 

نهيان ضرورة تمكين نمو القطاع االقتصادي 

من خالل إعادة النظر في الرسوم الحكومية، 

وتعزيــز تنافســية الدولة من خــالل االرتقاء 

بجاذبيــة بيئــة األعمــال، وأهميــة تكامــل 

الخدمــات الحكوميــة بما يخــدم المواطن، 

مشدداً سموه على ضرورة التنسيق ومواءمة 

أجنــدات العمل على المســتويين االتحادي 

والمحلي.

وركــز ســموه خــالل اجتماعه مــع أمناء 

المجالس التنفيذية في اإلمارات على أهمية 

ملــف التوطيــن كأولويــة وطنيــة، مشــيراً 

ســموه إلى حزمــة القرارات التــي أصدرها 

مجلــس الــوزراء لدعم لملــف التوطين في 

الدولــة والتي كان من أبرزها: تشــكيل لجنة 

التوطيــن التــي تضم في عضويتهــا ممثلين 

من الجهات المحلية للتنســيق بشأن تطبيق 

قرارات وأنظمة التوطين المعتمدة، واعتماد 

آليات التوطين في الحكومة االتحادية، ورفع 

نســبة التوطين في عدد من القطاعات ذات 

األولوية، ورفع نســبة التوطين في الخدمات 

وشــبه  الحكوميــة  للشــركات  المســاندة 

الحكومية، ودعم وتأهيل قدرات المواطنين 

للعمل في القطاع الخاص.

وتمثل االجتماعات السنوية لحكومة دولة 

اإلمارات أكبر تجمع وطني ســنوي، وتهدف 

إلى توحيــد العمل الحكومــي في منظومة 

واحدة على المســتويين االتحادي والمحلي، 

ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي على 

كافة المســتويات الحكوميــة، بحضور كافة 

المســؤولين وصناع القرار، وإشراك مختلف 

القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي 

للدولة وصوالً لمئوية اإلمارات 2071.

يذكــر أن أعمــال االجتماعات الســنوية 

لحكومــة دولــة اإلمــارات بدورتهــا الثالثة، 

انطلقت أمس، في أبوظبي، برئاســة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

»رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة.

منصور بن زايد: تكامل الخدمات االتحادية والمحلية أولوية
اجتمع مع أمناء المجالس التنفيذية إلمارات الدولة

■ منصور بن زايد مترئساً االجتماع بحضور محمد القرقاوي وعهود الرومي وأمناء المجالس  |  من المصدر

هزاع بن زايد: االجتماعات حافز 
للتفكير والعمل الجماعي

■ دبي - البيان 

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

التنفيذي إلمارة  نائب رئيس المجلس 

أبوظبــي، أن االجتماعــات الســنوية 

لحكومة اإلمارات أصبحت حدثاً فريداً 

مــن نوعه وحافــزاً للتفكيــر والعمل 

الجماعي ومنطلقاً للمراجعة والتطوير 

بهــدف حفظ مــا تحقــق والتخطيط 

لمستقبل حافل باإلنجازات.

وقال سموه عبر »تويتر«: »انطالقاً من 

رؤية الشــيخ محمد بن راشد والشيخ 

محمــد بــن زايــد فــإن االجتماعات 

التي  اإلمــارات  لحكومة  الســنوية 

انطلقت اليوم )أمس( أصبحت 

حدثــاً فريــداً مــن نوعــه 

الجماعي  للتفكيــر والعمــل  وحافــزاً 

ومنطلقــاً للمراجعــة والتطوير بهدف 

حفظ ما تحقق والتخطيط لمســتقبل 

حافل باإلنجازات«.

سموه: ضرورة 
تمكين نمو القطاع 

االقتصادي من 
خالل إعادة 

النظر في الرسوم 
الحكومية

مناقشة عدد من 
الخطط والمبادرات 
التنسيقية والتركيز 

على أهمية تعزيز 
تنافسية الدولة في 
المؤشرات العالمية

■ أبوظبي - البيان

بحثــت االجتماعات الســنوية لحكومة دولة 

اإلمارات سبل تشكيل منظومة وطنية شاملة 

مســتمدة مــن نهــج وإرث ومبــادئ الوالد 

المؤســس المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسخ 

صــورة إيجابية عــن مجتمع وشــعب دولة 

اإلمارات، لدى شعوب العالم.

وأكــدت معالــي نــورة الكعبــي، وزيرة 

الثقافــة وتنمية المعرفــة، أن حكومة دولة 

اإلمــارات تخــرج فــي كل عــام مــن خالل 

أعمال »االجتماعات الســنوية لحكومة دولة 

اإلمــارات«، بمجموعة من المبــادرات التي 

ترســم مســتقبل عمــل الحكومــة للمرحلة 

المقبلة، إذ يتم طرح كل التحديات ومناقشة 

تطلعات وطموحات الدولة وخدمة المواطن؛ 

من أجــل الوصول إلى أفضــل الحلول التي 

تضمن تحقيــق كل األهداف الوطنية وصوالً 

إلى المئوية 2071.

وأضافت: »ترك لنا الوالد المؤسس الشيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان - طيب الله ثراه 

- كنــزاً معرفياً وإرثاً كبيراً من القيم الثقافية 

واالجتماعية التي نفخر بها ونعتبرها أسلوب 

حياة لنا جميعاً، عاشــت بيــن أبناء الوطن 

وال تــزال تنبض فيه، وتركت آثــاراً إيجابيًة 

عــن دولة اإلمارات لــدى كل من عرف زايد 

محلياً أو دولياً«.

وتابعت: »سنعمل على صياغة منظومة 

وطنيــة متكاملــة مــن المبــادئ والقيــم 

المســتمدة من فكر ورؤية ومســيرة زايد 

بما يسهم في ترسيخ صورة ذهنية إيجابية 

عالمية عن المجتمع اإلماراتي لدى شعوب 

العالــم«، مؤكــدًة أن ترســيخ قيــم زايد 

وغرســها في نفوس الناشئة هي مسؤولية 

مشــتركة تقــع على عاتق الجميــع لتربية 

أجيال تســتلهم قيم زايد وتتمسك بمبادئه 

وتطبقها في شتى مناحي الحياة.

نقاش
وناقش المشاركون في االجتماعات السنوية 

لحكومة اإلمارات مبادرة لتطوير ميثاق وطني 

لنهــج زايد وشــخصيته وقيمه التي تشــّكل 

اإلماراتيين،  للمواطنيــن  أخالقيــة  منظومة 

وترجمتــه لعدة لغات وتوزيعــه في جميع 

المحافــل المحليــة والدوليــة للتعريف عن 

شــعب اإلمارات وقيمه المســتندة من قيم 

الوالد المؤسس.

وأكــدوا أن قيمــة االتحــاد كانــت نقطة 

البداية لمســيرة الشــيخ زايد، رحمــه الله، 

فــي تحقيــق اإلنجــازات والتنميــة والرخاء 

وصنــع األمل لتقدم األمم والشــعوب، فيما 

كانت قيمــة المواطنة ركيزة االنتماء والوالء 

للوطــن وقيادتــه، وإنجاز األعمــال الموكلة 

بكل أمانة وإخالص، وتتجلى قيمة التســامح 

في الشــخصية اإلماراتية في نشــر الســالم 

والتعايش واالحترام ومساعدة اآلخرين.

كما يرتكــز نهج زايد على االســتثمار في 

اإلنسان ورأس المال البشري باعتباره العنصر 

األهم في بناء مســتقبل مســتدام يستجيب 

لطموحــات الحاضر ويلبــي توقعات األجيال 

القادمــة، إضافة إلى ترســيخ قيم اســتدامة 

الثــروة البيئية والطبيعية فــي فكر المواطن 

اإلماراتي لصنع مستقبل أفضل ألجيال الغد.

نهج عالمي
وبحــث فريق عمل حكومــة اإلمارات تطوير 

حاالت دراســية لـ»نهج زايــد«، بالتعاون مع 

أبرز الجامعــات العالمية، إلبراز قيم المغفور 

له الشــيخ زايد التي أســهمت في تشــكيل 

االتحاد، إضافة إلى حكمته ومهاراته القيادية 

ورؤيته التنموية.

المنظومة التربوية
كمــا أكــد المشــاركون أهمية تنشــئة جيل 

إماراتــي واٍع بمســؤولياته وواجباتــه تجاه 

دولته وأسرته ووطنه، من خالل منظومة من 

القيم والمبادئ المســتمدة مــن نهج الوالد 

المؤســس زايد، التي تركــز على قيم االتحاد 

والمواطنة والتسامح واالستثمار في اإلنسان 

واالستدامة.  وناقشت االجتماعات مجموعة 

مــن المبادرات المجتمعيــة، من بينها إدراج 

نهــج وقيــم زايــد فــي األنشــطة الالصفية 

فــي مناهــج وزارة التربية والتعليــم، لتعزيز 

بالهوية  الشــعور  الوطني، وغرس  التماســك 

الوطنية بين الطالب.

مناقشة تشكيل منظومة وطنية مستمدة من نهج وإرث زايد

■ نورة الكعبي وميثاء الشامسي وعهود الرومي والحضور خالل النقاشات  |  من المصدر 

■ أبوظبي - البيان

 بحثت حكومة دولة اإلمارات خالل أعمال الدورة 

الثالثة لالجتماعات الســنوية التي انطلقت أمس، 

سبل توفير معلومات صحية استباقية لكل إماراتي 

ضمــن منصة وطنيــة شــاملة، من خالل إنشــاء 

»الملــف الوطني الصحــي« وذلك ضمــن محور 

»الحكومــة«، لتعزيز القطاع الصحــي في الدولة 

من خــالل توفير منصة متكاملــة للبيانات تحفظ 

الخصوصية وتسهل الحصول على أفضل الخدمات 

الصحية في الدولة.

رعاية 
وأكــد معالــي عبدالرحمــن بن محمــد العويس، 

وزيــر الصحة ووقايــة المجتمــع، أن توفير أفضل 

مســتويات الرعاية الصحية ألفــراد المجتمع يأتي 

على قمــة أولويــات الحكومة الرشــيدة، وضمن 

أولويات األجندة الوطنية لدولة اإلمارات بتحقيق 

نظام صحــي بمعايير عالمية، في بيئة مســتدامة 

وبنيــة تحتيــة متكاملــة، وفقاً لمؤشــرات جودة 

الرعاية الصحية العالمية.

وأضــاف: »نطمح من خالل األجنــدة الوطنية 

لرؤية اإلمارات 2021 لتطبيق نظام صحي يســتند 

إلى أعلى المعايير العالمية، وتعزيز وتمكين قطاع 

الرعاية الصحية في دولة اإلمارات«. 

منصة صحية
وقال العويس: إن حكومة دولة اإلمارات ناقشــت 

الملف الصحي الوطنــي الذي يمّثل منصة صحية 

رقمية تضم قاعدة بيانات وطنية موحدة ومحدثة 

لكل الســجالت الطبية للمرضــى وإدارة البيانات 

الصحيــة بما يحفــظ الخصوصية فــي إطار نظرة 

موحــدة لضمان تلبيــة احتياجــات المرضى قبل 

موعدها، وتحســين الكفــاءة والجودة واألداء في 

مجال إدارة الصحة السكانية وتسهيل الوصول إلى 

بيانات المرضى، ترســيخاً لمكانــة دولة اإلمارات 

على خريطة االبتــكار العالمية في صناعة الرعاية 

الصحيــة اإللكترونيــة وفــق أعلــى الممارســات 

العالمية في جودتها واستدامتها.

وأضــاف وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمع أن 

الملف الصحي الوطني يأتي في إطار اســتراتيجية 

الــوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشــاملة 

المعلومــات الصحية،  والمتكاملــة، وتطوير نظم 

وبناء أنظمة الجودة والســالمة الصحية، وترسيخ 

ثقافــة االبتــكار، من خــالل توفير كافــة البيانات 

والمعلومــات الصحية لــكل فــرد، وتوفير أفضل 

الخدمــات والرعاية الصحية وفقــاً لملفه الصحي، 

مع تحديــث الحــاالت المرضيــة، والصحية لكل 

األفراد داخل المجتمع، وذلك بهدف تطوير جودة 

خدمات الرعاية الصحية في الدولة مع اســتخدام 

أحدث وسائل التكنولوجيا والحوكمة الصحية.

إسهام
وتســهم المنصة فــي تقليل الفحــوص الطبية التي 

تجريهــا المستشــفيات والعيادات الصحية بشــكل 

متكــرر، وتحميــل البيانات والفحــوص، إضافة إلى 

مشاركة البيانات الصحية الخاصة مع الطبيب خارج 

الدولــة مما يوفر الوقــت ويرفع كفــاءة التكاليف 

التشغيلية.

ويمّثــل الملف الصحــي الوطني منصــة وطنية 

متكاملة للبيانات الصحية تســهل تبادل المعلومات 

بين 3000 مستشــفى وعيادة على مستوى الدولة، 

بينها 2841 عيادة و115 مستشفى حكومياً وخاصاً.

كما يهدف إلى إنشــاء ســجل صحــي متكامل، 

شــخصي وســري يحــوي المعلومات الشــخصية، 

واألدويــة، والتشــخيص الطبــي، ونتائــج فحــوص 

المختبر، وســجل األمراض المزمنــة، وفصيلة الدم، 

والحساســية، وغيرها مــن المعلومات، والربط بين 

المنشــآت الصحية العاملة فــي الدولة، بما يضمن 

توفير رعاية صحية متقدمة، ورفع جودة ومســتوى 

الخدمات الصحية.

وبلغ إجمالي عدد زيارات المرضى للمستشفيات 

الحكومية والخاصة نحو 6.9 ماليين زيارة في 2018، 

كما يمّكــن المريض من ســهولة متابعــة البيانات 

الصحية الشخصية عبر منصة مركزية موّحدة، تمّكن 

المريض من استالم التنبيهات والمعلومات التثقيفية 

المنصــة إلجــراء  المتعلقــة بحالتــه، واســتخدام 

التعامالت اإللكترونية مثل المواعيد، والتواصل مع 

الطبيب من خالل االستشارة عن بعد.

معلومات صحية استباقية لكل إماراتي ضمن منصة وطنية شاملة

■ جانب من الجلسة  |  من المصدر

عبدالرحمن العويس: 
توفير أفضل رعاية 

صحية على قمة 
أولويات الحكومة

نورة الكعبي: 
ترسيخ صورة ذهنية 
إيجابية عن المجتمع 

اإلماراتي لدى العالم

ميثاق وطني لنهج 
زايد وشخصيته 

وقيمه

تطوير حاالت 
دراسية لـ»نهج 

زايد« بالتعاون مع 
جامعات عالمية
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محمد القرقاوي: 
االجتماعات السنوية ترّسخ تكامل العمل الحكومي

Ⅶ أبوظبي - البيان 

أكــد معالي محمــد بن عبد اللــه القرقاوي 

وزير شــؤون مجلس الوزراء والمســتقبل، أن 

االجتماعات السنوية لحكومة دولة اإلمارات 

تجسد توجهات دولة اإلمارات بقيادة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة، حفظه اللــه، وتوجيهــات صاحب 

السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ 

محمــد بن زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، لتعزيز 

األســس التي قام عليهــا االتحاد، وترســيخ 

التكامل الحكومي على المستويين االتحادي 

والمحلي لتحقيــق المراكز األولى عالمياً في 

مختلف المجاالت.

وقال معالي محمــد القرقاوي في الكلمة 

االفتتاحية ألعمال الدورة الثالثة لالجتماعات 

الســنوية لحكومــة دولــة اإلمــارات التــي 

انطلقت في العاصمــة أبوظبي أمس: تمثل 

االجتماعات السنوية الملتقى األكبر ألصحاب 

القرار بالدولة برئاســة صاحب السمو الشيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه الله، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيــان، والمنتــدى الذي يضم أبنــاء الوطن 

لتوحيــد الجهــود وإيجاد حلــول للتحديات 

وإطــالق المبــادرات، وتوظيــف المقدرات 

الوطنية في تحقيق اإلنجازات. 

تتضمــن  الحاليــة  الــدورة  أن  وأضــاف 

محاور ومواضيع نوعية ومســتهدفات تعمل 

لتحقيقها فرق عمل حكومة اإلمارات تجسيداً 

لوصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه، بتعزيز البيت المتوحد 

والوصول بدولة اإلمارات إلى الرقم واحد.

الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر  وتابــع 

والمســتقبل: يجتمع 500 مســؤول حكومي 

من الجهــات االتحادية والمحلية لمناقشــة 

التحديــات التــي تواجــه الدولــة وخططها 

وطموحاتهــا المســتقبلية، ألن قيادتنا لديها 

طموحات.. وشــعبنا لديه تطلعــات.. ولدينا 

أمانة وتكليف من قادتنا بترسيخ تفوق دولة 

اإلمارات.

وقال محمد القرقاوي: نــودع عاماً حافاًل 

مليئاً  بالمنجــزات، ونســتقبل عاماً جديــداً 

بالتطلعــات، نجتمــع قبــل أيام مــن عيدنا 

الوطني الثامن واألربعين، لنســتذكر أنه قبل 

48 عاماً من اليوم، وقبل الثاني من ديســمبر 

مــن عــام 1971 بأيــام، كانت هنــاك أيضاً 

فرق عمل تصل الليل بالنهار إلنجاز مشــروع 

االتحــاد، دورنــا أن نعمل معــاً كفريق عمل 

واحــد، نعمــل بنفس الــروح برؤية صاحب 

السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات 

وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو 

أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمارات، 

لصناعة المستقبل لخمسين عاماً قادمة.

الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر  وأكــد 

والمســتقبل أن دولة اإلمارات اليوم ليســت 

كمــا كانــت قبل خمس أو عشــر ســنوات، 

والعالم بعد خمس ســنوات لن يكون كعالم 

اليــوم الــذي تفوقت فيــه دولــة اإلمارات، 

مشيراً إلى أن االجتماعات السنوية لحكومة 

اإلمارات تناقــش تحديات الحاضر وتطلعات 

الواحــد وأصحاب  الفريق  المســتقبل بروح 

الهدف الواحد وإخوة البيت الواحد، لرســم 

الخطط وتطوير الرؤى لمواجهة التحديات.

وقــال القرقاوي: نعيــش اليوم تحت ظل 

قيادتنــا في دولة هي األفضل إقليمياً واألكثر 

تنافســية عالمياً، اإلمــارات تتفوق في 100 

مؤشر تنموي إقليمياً، وتتصدر خمسين مؤشراً 

عالميــاً، لدينا أفضل بنية تحتية، وتقدمنا في 

التنافســية العامة إلــى المركز الخامس على 

مستوى العالم. 

وأضــاف: نعيش اليــوم في دولــة تعتبر 

األكثــر ارتباطــاً بقارات العالم عبــر أكثر من 

880 ألف حركة جوية سنوياً، وأكثر من 130 

مليون إنســان يمرون عبــر مطاراتنا كل عام، 

ندير موانئ خارجية أكثر من أي دولة أخرى، 

وخطوطــاً مالحيــة تجارية فــي قلب حركة 

التجــارة الدوليــة، ولدينا تواجد اســتثماري 

اســتراتيجي فــي أكثر من خمســين ســوقاً 

عالمية، نســتضيف أكبــر المراكز المالية في 

المنطقة، ولدينا صناديق ســيادية أكبر وأكثر 

من أي دولة أخرى في المنطقة، ونستقطب 

أكثر من 22 مليون ســائح سنوياً، أكثر من أي 

دولة في المنطقة.

توازن
وتابع وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: 

نحــن ثانــي أكبــر اقتصــاد عربــي، لكننــا 

أكثــر اقتصاد عربــي توازنــاً واتزانــاً وجذباً 

لالســتثمارات وتعدداً في القطاعات، ونحن 

الدولــة األولى في جذب المواهب، والدولة 

األكثر بناًء وتعميراً ومشاريع، والدولة األسرع 

في تبني التكنولوجيــا، ونحن الدولة األولى 

عربياً وإســالمياً في برامج الفضاء والوحيدة 

التي ستصل للمريخ، والدولة التي تملك أكثر 

صناعة عســكرية تطوراً في المنطقة العربية، 

والدولــة التــي تملــك خطوطهــا الوطنيــة 

مجتمعة أكبر أســطول طائــرات في العالم، 

وأكثر مطار دولي ازدحاماً. 

وقــال معاليــه: نحــن أصحــاب منظومة 

التميز الحكومي الوحيــدة المعتمدة عالمياً 

من أكبر المنظمات الدولية، ونحن الحكومة 

األكثر تبنيــاً للتكنولوجيــا، والحكومة األكثر 

مرونة تشريعياً، والحكومة األولى التي تعين 

وزيــراً للــذكاء االصطناعــي ووزراء لمهارات 

وتكنولوجيــا المســتقبل، والحكومــة األكثر 

شــباباً في المنطقة، والحكومــة التي دربت 

أكثــر من 10 آالف مســؤول حكومي أجنبي 

في عام واحد فقط، والحكومة الوحيدة التي 

لديها رؤية واضحة لخمسين سنة مقبلة.

وأضــاف محمد القرقاوي أن حركة العالم 

ومتغيراته أسرع بكثير مما نعتقد، فنحن في 

عالم الصعود فيه ســريع والتراجع فيه سريع 

أيضاً، ودولة اإلمارات تسعى للكمال والتميز، 

وحكومتها تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة 

في أن تكون اإلمارات الرقم واحد عالمياً.

وتطرق محمــد القرقاوي إلى عدد من 

التحديات المحوريــة التي تتطلب تطوير 

معالجات اســتباقية لها، مــع مضي دولة 

اإلمارات في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى 

أن أهــم التحديات التنموية على الصعيد 

االجتماعي تتمثل في التوطين، إذ تشــهد 

اإلمارات كل عام تخريج 25 ألف مواطن، 

مــا يطرح تحدي توفيــر 250 ألف وظيفة 

خالل العشرية المقبلة.

وقــال إن نســبة المواطنيــن العامليــن 

في القطــاع الخاص أقل مــن 5%، وإجمالي 

المواطنين من القوى العاملة في الدولة أقل 

من 10%، وهذا التحدي الذي أشار له صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

في رســالة الموســم، يتطلب تكامل وتضافر 

الجهود لوضع حلول هيكلية طويلة األجل.

وأشــار إلى عدد من التحديات االقتصادية 

التــي تتطلــب تعزيــز التكامل والتنســيق، 

وتطوير خطط اقتصاديــة موحدة، ومواءمة 

مختلــف  فــي  االقتصاديــة  التوجهــات 

المســتويات الحكومية، مثل وجود نحو 40 

منطقة اقتصادية حرة في الدولة، ما يتطلب 

تطويــر توجهــات لتعزيز تنافســية اإلمارات 

عالمياً. 

تجربة
وقال محمد القرقاوي: إن تجربة اإلمارات في 

العمــل الحكومي أصبحــت نموذجاً يحتذى 

فــي كثيــر مــن دول العالم.. في الســياحة 

والتســهيالت  والمطارات  والموانئ  والتجارة 

االســتثمارية، ما يحتم علينــا أن نطور أداءنا 

ونوحد جهودنا لترسيخ تنافسيتنا بما يواكب 

المتغيرات المتسارعة في العالم، عبر توحيد 

وتنسيق التوجهات االقتصادية والتركيز على 

الحيوية االســتراتيجية واالستفادة  المشاريع 

المثلى من مواردنا المالية الوطنية.

الجديــر بالذكر أن االجتماعات الســنوية 

لحكومــة دولــة اإلمــارات تعــد المنصــة 

الكبــرى واألشــمل التي تجمــع فريق عمل 

حكومــة اإلمارات، تهدف إلى توحيد جهود 

العمل الحكومي فــي منظومة واحدة على 

المســتويين االتحــادي والمحلي، لدراســة 

ومناقشــة المواضيــع التنموية فــي الدولة 

بمختلــف المجــاالت، وإشــراك القطاعات 

الوطنيــة في وضع التصــور التنموي للدولة 

واستعراض الجهود والبرامج التي تم إنجازها 

في إطار تحقيق رؤية اإلمارات 2021 وصوالً 

إلــى مئوية اإلمارات 2071، بمشــاركة أكثر 

مــن 500 مســؤول حكومــي مــن متخذي 

القــرار لدعم جهود مواءمة االســتراتيجيات 

االتحاديــة والمحلية والتنســيق فيما بينها، 

ورفــع مســتوى األداء واإلنتاجيــة وتعزيــز 

االقتصــاد الوطنــي المســتدام القائم على 

المعرفة واالبتكار.

بحث تعزيز التنافسية االقتصادية والترويج للمنتجات اإلماراتية عالميًا

أبوظبي- البيان 

بحثــت االجتماعات الســنوية لحكومة اإلمارات، 

أمــس، عــدداً من المواضيــع الهادفــة إلى دعم 

تنافســية االقتصاد في دولة اإلمــارات، والترويج 

للمنتجــات والخدمــات اإلماراتيــة في األســواق 

العالمية، وتشــجيع منظومة النشــاط االقتصادي 

في الدولة، وزيادة تنافســية الصــادرات الوطنية 

واســتدامة موقعهــا عالمياً، بإشــراف ومشــاركة 

العديــد من الوزارات ودوائــر التنمية االقتصادية 

وسلطات المناطق الصناعية المحلية.

وتــم خــالل االجتماعــات مناقشــة البرنامج 

الوطنــي للترويــج التجــاري، وبوابــة »اإلمارات 

تصنــع« لصادرات الســلع والخدمــات اإلماراتية، 

منظومــة إلدارة المالحــق والمكاتــب التجاريــة 

لدولــة اإلمــارات حول العالم، إضافــة إلى بحث 

ســبل تطوير مجموعة من االتفاقيــات اإلقليمية 

والعالميــة لدعم نشــر الخدمــات اإلماراتية في 

مختلف األسواق العالمية.

وأكد معالي ســلطان بن سعيد المنصوري وزير 

االقتصاد أهمية األفكار، التي طرحها المشــاركون 

في ملف الترويــج التجاري، ومدى الوعي الخاص 

من الجهات الحكومية سواء اتحادية أو محلية.

وقــال معاليه: »ومن خالل المناقشــات الثرية 

مع العديد من القيادات المحلية واالتحادية حول 

تعزيــز موضوع الترويج التجــاري لدولة اإلمارات، 

خرجنا بالعديد من األفــكار والرؤى، التي ُتطالب 

بضمــان جــودة المنتجات والخدمــات اإلماراتية 

وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، لتصبح رقــم واحد في 

األســواق العالمية، مع أهمية تشــريع سياســات 

وقوانين تعطي امتيازات حكومية لدعم المنتجات 

الوطنية في األسواق العالمية«.

كمــا أكد معالي ســهيل بن محمــد المزروعي 

وزيــر الطاقة والصناعة أهميــة العمل على تدفق 

المنتجات والخدمات اإلماراتية خارجياً حتى تصل 

إلــى الكميات التي من شــأنها أن تدعم إنتاجيتها 

وتنافسيتها عالمياً.  كما نوه معاليه بأهمية العمل 

علــى تطوير مقاييــس ومعاييــر إماراتية تضاهي 

العالمية منها، ومن شــأنها دعم ثقة المستهلكين 

الدولييــن بالمنتج الوطني.  وقال معاليه: »دخول 

منتجاتنــا وخدماتنا الوطنية إلى أســواق جديدة 

واندماجها ضمن سالســل القيمة المضافة عالمياً 

هي عامل رئيســي لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة 

ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي«.

من جانبه أشــار معالي أحمد علي الصايغ وزير 

دولة إلى أهمية ملف تعزيز الترويج التجاري لكل 

الخدمات والسلع اإلماراتية.

وقــال معاليه: »من خالل المناقشــات الجادة، 

عكســنا وجه نظــر الُصناع، والجمهــور والجهات 

الحكوميــة في مــا يتعلق بهذا الملــف، وحددنا 

بعضاً من التحديات التي تواجه تلك الجهات، في 

صياغة سياســات واضحة من شأنها تعزيز الترويج 

التجــاري عالميــاً، ووجدنا أن هنــاك توحيداً في 

رؤية حكومة دولة اإلمارات بين القيادات المحلية 

واالتحاديــة في شــأن دعم التنافســية العالمية، 

ووضــع أجندة محــددة ُتعزز من جــودة المنتج 

الوطني، وتساهم في إيصاله لألسواق العالمية«.

وأكد معاليــه: »الترويج التجاري هو األســاس 

األول فــي التنمية االقتصاديــة، وخلق فرص أكبر 

وفتح أسواق للمنتجات والخدمات الوطنية«.

ترويج تجاري
ولمواءمــة وتوحيــد الجهود الوطنيــة االتحادية 

والمحليــة فــي مجــال الترويج التجــاري، بحثت 

حكومــة اإلمــارات آلية تطويــر البرنامج الوطني 

للترويج التجاري عبر وضع أطر عامة لتوفير البنية 

التحتية الالزمــة لتمكين قطاع الخدمات الوطنية 

من دخول األســواق العالمية، فضــاًل عن تقديم 

حزمة من التسهيالت واالمتيازات لرفع تنافسيتها 

العالمية، ورفع نســبة مســاهمة الصــادرات من 

الســلع والخدمات الوطنية في التجارة الخارجية 

غير النفطية من 22% إلى 30% خالل 3 سنوات.

منظومة للمالحق 
وناقشــت االجتماعات تطويــر منظومة متكاملة 

إلدارة المالحق والمكاتب التجارية خارجياً لتعزيز 

دورها الرئيسي في زيادة العائد االقتصادي لدولة 

اإلمارات والشــركات الخدمية الوطنية، وتوســيع 

التمثيل التجاري للدولة، من خالل افتتاح مكتبين 

تجارييــن كل عام في الــدول التي تملك إمكانات 

محتملة للتعاون االقتصادي.

 »اإلمارات تصنع«
كما بحثت حكومة اإلمارات إجراءات لدعم مقدمي 

الخدمــات ومنتجي الســلع عبــر بوابــة »اإلمارات 

تصنع« لصادرات السلع والخدمات اإلماراتية، والتي 

ســتوفر المعلومــات الضروريــة واألدوات الالزمــة 

لتســهيل الوصول إلى األســواق اإلقليمية والعالمية 

المستهدفة من حيث فرص التمويل المتاحة، وشرح 

إجراءات التصدير، ودعم تنظيم المعارض والمهمات 

الدوليــة، ورفد جهود مراكز الدعم الخارجي، وغيرها 

من الخدمات.

وتشــكل هذه النقاشات النوعية داعماً لمجموعة 

من الخدمات الرائدة في دولة اإلمارات، بما في ذلك 

خدمات النقل الجوي والبحــري، وخدمات الضيافة 

والسفر، واالتصاالت والتكنولوجيا، والخدمات المالية 

واللوجســتية واإلنشــائية، باالســتفادة من الموقع 

الجغرافي االســتراتيجي لدولة اإلمــارات، وما تتوفر 

فيها من بنــى تحتية متطورة، وخدمات لوجســتية 

متكاملــة، وقطاع طيران مدني عالــي الكفاءة وذي 

مكانــة عالمية رائــدة، إضافة إلى كفــاءة الخدمات 

الحكوميــة وفاعلية النظام القضائي وجودة األنظمة 

الماليــة والضريبية والجمركية المحفزة لالســتثمار، 

والتوظيف الواسع للتكنولوجيا الحديثة.

وقد حققــت دولة اإلمارات نجاحــاً ملحوظاً في 

زيادة مســاهمة القطاعات غيــر النفطية في الناتج 

المحلــي اإلجمالي للدولة بنســبة تتجــاوز %70.5، 

وتصــدرت قائمــة الــدول العربية على مدار ســت 

سنوات متتالية في مؤشر »سهولة ممارسة األعمال«، 

واحتفظــت بصدارتها علــى مســتوى المنطقة في 

تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر التي بلغت 

قيمتها نحو 10.4 مليارات دوالر عام 2018.

وفي إطار جهود دولــة اإلمارات لتعزيز العالقات 

ناقشــت  العالــم،  دول  مختلــف  مــع  التجاريــة 

االجتماعــات كيفيــة تســريع وتيرة توقيــع وتنفيذ 

االتفاقيات اإلقليمية والعالمية لتسهيل دخول السلع 

والخدمــات اإلماراتية في األســواق العالمية وزيادة 

حصتها في تلك الدول، إضافة إلى مواجهة التحديات 

التجارية وقضايا اإلغراق للسلع اإلماراتية المصدرة.

Ⅶ سلطان المنصوري ومريم المهيري وأحمد الصايغ والحضور خالل النقاشات  |  من المصدر 

Ⅶ محمد القرقاوي خالل القمة االفتتاحية  |  من المصدر

Ⅶ  محمد القرقاوي متحدثاً خالل الكلمة االفتتاحية  |  من المصدر

Ⅶالملتقى األكبر ألصحاب القرار 
وأبناء الوطن إليجاد حلول 

للتحديات المستقبلية

Ⅶ دولتنا األفضل واألكثر 
تنافسية.. حركة العالم سريعة 

واإلمارات تسعى للكمال 

  Ⅶ دّربنا 10 آالف مسؤول حكومي 
أجنبي في عام ولدينا منظومة 

تميز معتمدة 

 Ⅶ اإلمارات تتفوق في 100 مؤشر 
تنموي إقليمي وتتصدر 50 مؤشرًا 

عالميًا
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Ⅶ  أبوظبي - البيان

وّقعــت وزارة المــوارد البشــرية والتوطين 

مذكــرات تفاهــم مع المجالــس التنفيذية 

في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس 

الخيمــة والفجيرة، بهدف تحديــد األدوار 

والمســؤوليات التكامليــة المشــتركة بين 

المحلية،  والحكومات  االتحاديــة  الحكومة 

في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات 

الجديدة الداعمة لملف التوطين.

أعمــال االجتماعات  جاء ذلــك ضمــن 

الســنوية لحكومــة اإلمارات التــي ُعقدت 

برئاســة صاحب السمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلــس الــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 

آل نهيــان، ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 

األعلــى للقوات المســلحة، وحضور ســمو 

أولياء العهود.

وّقــع مذكــرات التفاهــم معالــي ناصر 

بــن ثاني الهاملــي، وزير الموارد البشــرية 

والتوطيــن، وعن المجالــس التنفيذية كل 

من علي راشــد الكتبي، رئيس دائرة اإلسناد 

الحكومي في أبوظبي، وعبد الله البسطي، 

األمين العام للمجلس التنفيذي إلمارة دبي، 

والدكتــور طارق ســلطان بن خــادم، عضو 

المجلــس التنفيذي إلمارة الشــارقة رئيس 

دائــرة الموارد البشــرية، والدكتور ســعيد 

ســيف المطروشــي، األمين العام للمجلس 

التنفيــذي إلمارة عجمــان، والدكتور محمد 

عبد اللطيف خليفة، األمين العام للمجلس 

التنفيذي إلمارة رأس الخيمة، ومحمد سعيد 

الضنحاني، مدير الديوان األميري في إمارة 

الفجيرة.

المــوارد  وزارة  تعــاون  المقــرر  ومــن 

البشــرية والتوطين مع المجالس التنفيذية 

فــي متابعة تنفيــذ قــرارات التوطين على 

المســتوى المحلــي مــن حيث إلــزام كل 

المنشآت الحكومية والقطاع الخاص، بمنح 

أولويــة التعيين للمواطنيــن في 160مهنة 

ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية 

المحلية بشــأن توطيــن وظائف الخدمات 

المســاندة، من خالل رفع نســب التوطين 

بها بنســبة 10% ســنوياً، بحيــث تصل إلى 

50% على األقل خالل خمس ســنوات وفقاً 

لمستهدفات التوطين.

انطالقة قوية
وأكــد معالي الهاملــي: »أن ملف التوطين 

يأتي من ضمن األولويــات الوطنية، وذلك 

نتيجــة إدراك القيادة الرشــيدة احتياجات 

أبنــاء الوطــن، وحرصها الدائــم على تلبية 

تطلعاتهــم واحتياجاتهم، وفــق رؤية ثاقبة 

تســتهدف إحداث تنمية بشــرية شــاملة، 

وتمكيــن المواطنيــن في وظائف تشــّكل 

قيمة مضافــة في االقتصــاد الوطني، وبما 

يجعلهــم قادريــن علــى قيــادة القطاعات 

االقتصادية االســتراتيجية الداعمة لالقتصاد 

المعرفي التنافسي بكفاءة واقتدار، وبالتالي 

المشــاركة الفاعلــة فــي عمليــة التنميــة 

المستدامة في الدولة«.

وأضــاف: »أن مذكرات التفاهم الســبع 

تؤسس لشراكة اســتراتيجية وانطالقة قوية 

لملف التوطين، تحت إشراف لجنة متابعة 

تنفيــذ »قــرارات الموســم الجديــد« التي 

يترأســها ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 

نهيــان، نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 

بالتنسيق والتعاون  الرئاســة، وذلك  شؤون 

البشــرية والتوطيــن  المــوارد  بيــن وزارة 

والجهات الحكومية المحلية«.

تجســد  المذكــرات  »أن  إلــى  وأشــار 

مبــدأ تكامــل األدوار الــذي يعتبــر أحــد 

أهــم المرتكزات الداعمــة لتطبيق قرارات 

التوطيــن التي أوجدت منظومــة متكاملة 

وغير مســبوقة للتوطين مــن حيث اإللزام 

وتوظيــف وتدريب المواطنيــن، في ضوء 

التشــريعات، وتوفير دعم  تعديــل بعــض 

مالــي حكومي، وإقــرار امتيــازات لتحفيز 

المؤسســات علــى اســتقطاب المواطنين، 

فضاًل عن المحاسبة«.

توطين الوظائف
مــن جانبه، قال علي راشــد الكتبي، رئيس 

دائــرة اإلســناد الحكومــي فــي أبوظبي: 

»إن مذكــرة التفاهــم الموّقعة مــع وزارة 

الموارد البشــرية والتوطيــن تأتي من أجل 

بناء أطر للتكامل والتعاون والتنســيق بين 

الجهات االتحادية والجهات المحلية لغايات 

التوطيــن، تنفيــذاً للقرارات التــي أصدرها 

مجلس الوزراء، واإلسراع في عملية توطين 

الوظائف«.

وأوضح أن تضافر الجهــود بين الجهات 

االتحادية والمحلية يمثل ركيزة أساسية في 

سبيل تحقيق غاية االســتثمار في الطاقات 

البشرية، وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، 

مما يســهم في تنفيذ المبادرات الحكومية 

الراميــة إلى خلــق المزيد مــن الوظائف، 

وبما يحقق األهــداف والغايات المقصودة 

منها على المســتوى االتحــادي والمحلي، 

مع إتاحة فرص التدريب للخريجين الجدد، 

لتأهيــل وتمكين الكفــاءات الوطنية، ورفد 

سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة، لضمان 

ممارســة دورهم المهني فــي قيادة العمل 

بمختلف المجاالت والقطاعات، واإلســهام 

فــي تعزيــز مســيرة التنمية الشــاملة في 

الدولة.

فكر جديد
بدوره، أكد عبد الله البسطي، األمين العام 

للمجلــس التنفيــذي إلمارة دبــي أن ملف 

التوطيــن يســتحوذ على اهتمــام كبير في 

الدولــة على مــدى عقود وعلــى مختلف 

الصعد الرسمية، ولم تدخر الدولة أي جهد 

للنهوض بهذا التحدي، وسّخرت لذلك جميع 

اإلمكانات التــي تمّكن من تحقيق الغايات 

التي ُوضعت من أجلها برامج التوطين.

وأشــار إلى أن مذكــرات التفاهم تؤكد 

الفــرص  إيجــاد  علــى  بالعمــل  االلتــزام 

وتســريع  للمواطنين،  المناســبة  الوظيفية 

وتيرة التوطين، تنفيــذاً لتوجيهات صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وصوالً إلى األهداف 

المنشودة.

وقــال البســطي: »يشــّكل المواطنــون 

حجــر الزاوية في جميــع البرامج والخطط 

والمشــروعات الحكوميــة، ونتعامــل مــع 

ملف التوطين حالياً وفق رؤية وفكر جديد 

ينطــوي على بحث ســبل تعزيــز قدراتهم 

وتمكينهم لسوق العمل، وفق أسس تعالج 

التحدي بشكل جذري وعلى المدى الطويل 

والقصير، وبشكل يواكب احتياجات العمل 

المســتقبلية، وبما يسهم في تحقيق أقصى 

اســتفادة من الكفاءات الوطنيــة المؤهلة 

والباحثــة عن فــرص مهنية واعــدة، وبما 

يســرع من عملية التوطين النوعي، ويسهم 

في إعداد الكفاءات الوطنية التي من شأنها 

تلبية تطلعات وطموحات الدولة«.

فرص عمل
وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو 

المجلــس التنفيذي إلمارة الشــارقة رئيس 

دائــرة الموارد البشــرية، بقــرارات مجلس 

الــوزراء الخاصة بعملية التوطين، وبالجهود 

البشــرية  المــوارد  وزارة  مــن  المبذولــة 

والتوطين لتطبيق هــذه القرارات التي من 

شــأنها خلق فرص عمل للمواطنين بالسوق 

المحلي، وتمكين الكادر الوطني من القيام 

بالدور الرئيس في التنمية المستدامة

وقــال: »إن مذكــرة التفاهم تأتي ضمن 

إطــار تعاون الجهــات المحلية مع الجهات 

الوزاريــة،  القــرارات  لتفعيــل  االتحاديــة 

ولتحقيق رؤية القادة نحو تحقيق االستقرار 

األســري للمواطنين، وتوفير فــرص الحياة 

الكريمــة لهــم، وهذا ما ســعت إليه إمارة 

الشــارقة وفقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ 

الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي، عضو 

المجلس األعلى حاكم الشارقة، ولذلك جاء 

توقيــع المذكرة متماشــياً مــع هذه الرؤى 

وتضعها محل التنفيذ«.

ودعا شركات القطاع الخاص إلى التعاون 

مع الوزارة وتحمل المســؤولية المجتمعية 

التي تقــع على عاتقهم تجــاه الدولة التي 

وفــرت لهم بنية تحتية، وســّخرت لهم كل 

اإلمكانيــات التي تعينهم على تحقيق أرباح 

ونجاحات تصل للعالمية.

أهداف التوطين
مــن جانبــه، أكــد الدكتور ســعيد ســيف 

للمجلــس  العــام  األميــن  المطروشــي، 

التنفيذي إلمارة عجمان أن حكومة عجمان، 

بتوجهات قيادات الدولة، ســتواصل العمل 

جنبــاً إلى جنب مــع الحكومــة االتحادية 

لتحقيــق أهــداف التوطيــن، وكل ما فيه 

مصلحة للوطن والمواطن.

وأعــرب عــن ســعادته بتوقيــع مذكرة 

التفاهــم التي تعد خطوة ناجحة ستســهم 

فــي تحقيق نتائج إيجابيــة لملف التوطين 

الذي توليه حكومة اإلمارات أولوية قصوى 

ضمن أجندتها وخططها االستراتيجية، وأنه 

بتضافــر جهود الحكومات المحلية كافة مع 

الملف  الحكومة االتحادية سيشــهد هــذا 

تقدماً كبيراً خالل السنوات الخمس المقبلة.

وأضــاف: »نتوقــع قريبــاً أن يجــد كل 

مواطن ومواطنة مــن الباحثين عن العمل 

والخريجين المكان المناســب له، والشاغر 

الذي سيحقق من خالله طموحه وأهدافه، 

وسيواصل به مسيرة التنمية وُصنع مستقبل 

أفضل له ولألجيال القادمة«.

خطوة مهمة
وقال الدكتور محمد عبــد اللطيف خليفة، 

األمين العام للمجلس التنفيذي إلمارة رأس 

الخيمــة: »تمثل مذكــرات التفاهم خطوة 

مهمة لترجمة رســالة الموسم التي أطلقها 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم، رعاه اللــه، إلى واقــع عملي في 

مسار التوطين وإدماج المواطنين في سوق 

العمل«.

وأوضــح أن التنســيق والمتابعة وتوزيع 

األدوار والمسؤوليات لتنفيذ قرارات التوطين 

علــى صعيــد القطاعــات االقتصادية ذات 

التوطين  األولوية ومؤشرات ومســتهدفات 

وتطويــر قدرات الباحثين عن عمل تشــّكل 

بمجملهــا منظومة عمــل متكاملة، تتضافر 

فيهــا جميع الجهــود االتحاديــة والمحلية 

والقطاع الخاص، للتعامل مع ملف التوطين 

بشكل شــامل ومبتكر، وبأدوات وتدّخالت 

تعكــس الرغبــة الجــادة في احتــواء هذا 

التحدي االجتماعي واالقتصادي الكبير.

وأضاف: »ليــس بالغريب علــى قيادتنا 

الرشيدة أن تحمل هم الشباب، وتتعامل مع 

كل قضاياهم، وتتيح لهم الفرص للمشــاركة 

في بناء االقتصاد الوطني، وتسخير قدراتهم 

ومهاراتهــم فــي تعزيــز مســيرة التنميــة 

واستشــراف المســتقبل، وإننا لنتطلع إلى 

دور أكبر للمواطن في االســتفادة من هذه 

الفرص، وإثبات الجدارة والذات، وترســيخ 

الثقة بقدراته اإلنتاجية واالبتكارية«.

طاقات مواطنة
من جهته، أكــد محمد ســعيد الضنحاني، 

مديــر الديوان األميري فــي إمارة الفجيرة، 

فخر دولــة اإلمــارات بكوادرهــا الوطنية، 

معتبراً: »أن الشــباب اإلماراتي بات يمتلك 

اليــوم مــن الخبــرة العمليــة واإلمكانيات 

العلميــة األكاديمية ما يؤهله لتســلُّم زمام 

القيــادة واإلدارة والتنفيذ فــي كل ميادين 

العمــل المختلفة، وهو األمــر الذي آمنت 

به القيادة الحكيمة للدولة برئاســة صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 

رئيــس الدولة، حفظــه اللــه، ووّجهت به 

بتوقيــع  العملــي  اليــوم تطبيقــه  ليجــد 

مذكرات التفاهم بين وزارة الموارد البشرية 

والتوطين، والمجالس التنفيذية في الدولة، 

لتنفيــذ قــرارات التوطين على المســتوى 

المحلــي«. وقال: »إن نجاح برامج التوطين 

فــي الدولــة، علــى الصعيديــن االتحادي 

والمحلي، ســيكون تتويجــاً لخطط الدولة 

وسياســاتها فــي توفيــر كل ما من شــأنه 

النهوض بواقــع الشــباب اإلماراتي، ويلبي 

لتنفيــذ  بوابتنــا  بوصفهــم  احتياجاتهــم، 

الحالية وبناء مســتقبلنا«، مشيراً  مشاريعنا 

إلــى أن أبــواب المؤسســات المحلية في 

الفجيرة وأي مســؤول فيها ستبقى مفتوحة 

لــكل الطاقات المواطنة المتســلحة بالعلم 

الحديــث والرؤية الجديــدة والقادرة على 

إكمال مسيرة االتحاد وإنجازاته.

بموجب مذكرات تفاهم اتحادية محلية لدعم ملف التوطين

أولوية تعيين المواطنين إلزامية في 160 مهنة

Ⅶ  ناصر الهاملي وعلي الكتبي وعبد الله البسطي وطارق بن خادم وسعيد المطروشي ومحمد عبد اللطيف ومحمد الضنحاني خالل التوقيع  |  من المصدر

تجسيد مبدأ تكامل األدوار والمسؤوليات المشتركة
 نّصت مذكرات التفاهم التي وقعتها  وزارة الموارد البشرية والتوطين 

على التنســيق والتعاون وفقاً لألدوار والمســؤوليات في متابعة إلزام 

الشركات الحكومية وشبه الحكومية المحلية ومنشآت القطاع الخاص 

غير المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتنفيذ ما تنص عليه 

قرارات التوطين من حيث تدريــب الخريجين من المواطنين، وكذلك 

بمتابعة إلزام الشــركات والمنشــآت المشــار إليها، بدفع المســاهمة 

المطلوبة منها لصندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، في حالة عدم 

التزام تلك الجهات بمنظومة قرارات التوطين.

حوافز
وبموجــب المذكرات، تتعاون الــوزارة والمجالس التنفيذية في إعداد 

قائمة أفضل الجهات المحلية التي تحقق مستهدفات ونسب التوطين 

المطلوبة، واقتراح الحوافز التي ســيتم منحها لتلك الجهات، فضاًل عن 

التعاون في إعداد التقارير الدورية المطلوب رفعها إلى مجلس الوزراء 

فيما يخص نطاق التوطين على المستوى المحلي.

ونّصــت مذكــرات التفاهم علــى التعاون والتنســيق بيــن الوزارة 

والمجالــس التنفيذيــة والجهــات االتحاديــة المعنيــة بالقطاعــات 

االقتصادية االستراتيجية المستهدفة برفع نسب التوطين، وبما يضمن 

قيــام المنشــآت المحليــة التابعة لتلــك القطاعات بتحقيق النســب 

المطلوبة منها.

فرق عمل 
ومن المقرر تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين 

المشــار إليهــا وعرض النتائــج بشــكل دوري على »لجنــة التوطين« 

التــي ترأســها وزارة الموارد البشــرية والتوطين، وتضــم في عضويتها 

المجالــس التنفيذية إلمارات الدولة. ُيذكــر أن حزمة قرارات التوطين 

يســري تطبيقها على الجهات المســتهدفة اتحاديــاً ومحلياً، وتتعاون 

علــى تنفيــذ القــرارات كل مــن وزارة المــوارد البشــرية والتوطين، 

والهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة االتحادية للهوية 

والجنســية، والمصرف المركزي، وهيئة األوراق المالية والسلع، وهيئة 

تنظيم االتصــاالت، والهيئة العامة للطيران المدني، فضاًل عن الجهات 

الحكومية المحلية المعنية.

 ناصر الهاملي: 
انطالقة قوية للتنسيق وتوحيد 

الجهود االتحادية والمحلية

 علي الكتبي:
 اإلسراع في عملية توطين 

الوظائف

 عبد الله البسطي: 
 نتعامل مع ملف التوطين

 وفقًا لفكر جديد

 طارق بن خادم: 
 خلق فرص عمل للمواطنين 

في السوق المحلي

 سعيد المطروشي:
 العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق 

أهداف التوطين

 محمد عبد اللطيف: 
خطوة مهمة لترجمة قرارات 

التوطين على أرض الواقع

 محمد الضنحاني: 
أبوابنا مفتوحة للطاقات 

المواطنة

 متابعة التزام الجهات الحكومية 
وشبه الحكومية والخاصة بتحقيق 

المستهدفات

فرق عمل اتحادية ومحلية ورصد 
دوري ألداء الجهات المستهدفة

 50%  توطين وظائف الخدمات المساندة في السنوات الـ5 المقبلة 



بحث تعزيز بيئة األعمال وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة
Ⅶ أبوظبي - البيان 

بحثــت حكومــة اإلمارات ســبل دعم قطــاع ريادة 

األعمــال، وتأســيس أعمــال جديدة فــي مختلف 

القطاعات االقتصادية الحيوية والمســتقبلية، ضمن 

أعمال الدورة الثالثة لالجتماعات الســنوية لحكومة 

اإلمــارات التي انطلقت في أبوظبي، أمس، برئاســة 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم 

دبــي، رعــاه الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 

بــن زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة. وهدفت االجتماعات إلى 

تعزيــز بيئة تأســيس األعمال والشــركات الجديدة، 

وتسهيل إجراءات الترخيص التجاري، وتوفير التمويل 

للشركات الناشئة ورواد األعمال وتطوير التشريعات 

والقوانيــن، بمــا يتالءم مــع التغيرات المتســارعة 

والمتطلبات المستقبلية، وتطوير المبادرات بالشراكة 

بين الــوزارات والهيئــات المحلية، ودوائــر التنمية 

االقتصادية االتحادية والمحلية، والجهات المسؤولة 

عن تنمية المشــاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع 

االســتثمارات. وقال عبدالله لوتــاه مدير عام الهيئة 

االتحادية للتنافســية واإلحصاء  - خالل مشاركته في 

الجلســة -: »اإلمارات قفزت مؤشرات عديدة خالل 

السنوات الماضية في معدالت التنافسية في سهولة 

تأســيس الشركات واألعمال، حتى باتت تتصدر دول 

المنطقــة فــي هذا المجــال، وذلك بســبب وجود 

حكومة ابتكارية تعتمد على إيجاد حلول اســتباقية 

لكافة التحديات التي تواجه بيئة األعمال، وبمشاركة 

جميع الجهات من القطاعين الحكومي والخاص«.

وبحثــت حكومة اإلمارات مبادرات لتســهيل جهود 

إصدار الرخص التجارية وتصاريح العمل في مختلف 

اإلمارات. كما ناقشت مراجعة وتقييم تكلفة األعمال 

فــي الدولة وطــرق تقليــل اإلجــراءات الحكومية 

المرتبطــة بخدمات األعمــال الرئيســية والتي تمر 

عبــر عدة جهات حكومية على المســتوى االتحادي 

والمحلــي، إضافة إلى النظر في بعض االشــتراطات 

والضوابط وإلغاء غير الجوهرية منها لضمان ســرعة 

وسهولة واستمرارية األعمال بالدولة.

وبحــث فريق العمــل الحكومي آليــات مختلفة 

لتوضيح جميع التكاليف ضمن رحلة المســتثمر نحو 

تأســيس المشروع أو إدارته، وبما يعزز من الشفافية 

ويمكن الشركات والمؤسسات من التخطيط المالي 

المســبق، وجعل دولة اإلمارات وجهة مفضلة وبيئة 

جاذبة لألعمال على مســتوى المنطقة والعالم، في 

ظل حلول الدولة في المركز األول عربياً والســادس 

عشــر عالمياً في تقرير سهولة ممارسة األعمال لسنة 

2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي أظهر تحقيق 

دولــة اإلمارات مركزاً متقدمــاً ضمن أفضل 10 دول 

عالمياً في أربعة من المحاور العشــرة الرئيســة في 

التقرير، وهي: المركز األول عالمياً في محور ســهولة 

توصيــل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور ســهولة 

اســتخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في 

محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور 

سهولة تسجيل الممتلكات.

تطوير التشريعات
كمــا تم مناقشــة أهمية العمل الدائــم على تطوير 

سياســات جديدة لتعزيز حماية وثقة المســتثمرين، 

وتعزيز المنافســة الحرة، وحمايــة الحقوق المالية، 

وضمان ديمومة النشاط االقتصادي، وجعل اإلمارات 

أفضل وجهة لتأسيس األعمال على مستوى العالم.

وتــم بحــث بحثــت رفــد منظومة التســويات 

وتحصيــل الحقــوق بالممكنات من موارد بشــرية 

وحوكمــة لضمــان االرتقــاء بمســتويات الســرعة 

والكفاءة والحيادية في حل القضايا والنزاعات. 
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أنور قرقاش خالل جلسة »دولة اإلمارات والمتغيرات اإلقليمية والعالمية«:

قيادة اإلمارات الملهمة نقلتها إلى مصاف الدول األبرز عالميًا
Ⅶ أبوظبي- البيان 

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش 

وزير الدولة للشــؤون الخارجية أن نجاح 

السياســة الخارجيــة مرهــون بالمســار 

الداخلي التنمــوي، ويعكس نجاح الدول 

إلــى العالقــة المتوازنة  داخلياً، مشــيراً 

الخارجية والسياسة  السياســة  بين نجاح 

الداخليــة الناجحــة والمســار التنمــوي 

واالقتصادي.

وقال معالي قرقاش في جلسة بعنوان 

»دولة اإلمــارات والمتغيــرات اإلقليمية 

والعالمية«، ضمن أعمــال الدورة الثالثة 

دولة  لحكومــة  الســنوية  لالجتماعــات 

التــي انطلقت فــي أبوظبي،  اإلمــارات 

أمــس، إن دولة اإلمارات ســتحتفل بعد 

عاميــن بالذكــرى الخمســين إلنشــائها، 

وقد حققــت إنجازات كبرى على صعيد 

السياســة الخارجيــة، التي تــرى فيها 

بشــكل وثيق بمسارنا  مترابطاً  مجاالً 

الداخلي، وسياستنا التنموية، فنجاح 

الحكومــة داخليــاً فــي إدارة عجلة 

التنمية، وتحقيق اإلنجازات، ينعكس 

بالضــرورة علــى السياســة الخارجية 

للدولة، ويجعلها أكثر نجاحاً وقوة عالمياً 

وإقليمياً.

وأكــد أهمية دور القيــادة في تطوير 

حياة الشــعوب واالرتقاء باألمم، مشــيراً 

إلــى أن دولــة اإلمــارات تتمتــع بقيادة 

رشيدة استثنائية تمثل نموذجاً في تحقيق 

اإلنجــازات في كل القطاعــات الحيوية، 

مشــيراً إلى أن دولة اإلمارات تتمتع منذ 

إنشائها وحتى اليوم، بقيادة ملهمة نقلت 

الدولــة إلى مصاِف الــدول األبرز عالمياً، 

في ظل رؤى الوالد المؤسس المغفور له 

الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، وإخوانــه حكام اإلمارات، التي 

بنى عليها صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه 

الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلــس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد 

المســلحة، رؤية موحدة  للقوات  األعلى 

وفكراً متجدداً لشــعب يقف خلف قيادة 

واحدة لوطن واحد.

عام إنجازات
وأشــار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى 

أن العــام 2019 ُيعد مــن أفضل األعوام، 

التــي مرت علــى دولة اإلمــارات، حيث 

حققــت الدولــة العديد مــن اإلنجازات 

والنجاحــات النوعيــة على المســتويين 

العالمي واإلقليمي.

وقــال: أكــدت الدولــة دورهــا الرائد 

عالمياً في مجال التســامح، حيث شهدت 

توقيع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة 

الكاثوليكية وفضيلة اإلمام األكبر الدكتور 

أحمــد الطيــب شــيخ األزهر الشــريف 

»وثيقة األخوة اإلنســانية«، التي أرســت 

جهود 30 ســنة لبناء سجل التسامح على 

أرض اإلمارات.

وأشــار قرقــاش إلــى أن حكومة دولة 

اإلمارات نجحت أيضاً في أن تخطو أولى 

خطواتهــا الحقيقة نحو الفضاء من خالل 

مهمة هــزاع المنصــوري أول رائد فضاء 

إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، والتي 

شــهدها العالم كلــه، قائــاًل: »هذه أحد 

اإلنجازات الكبيرة هذا العام، والتي تؤكد 

تبني دولة اإلمــارات للعلم والريادة، في 

سبيل الوصول نحو مستقبل أفضل«.

وأضاف: "من ضمن اإلنجازات الكبيرة 

التي ســجلتها الدولة تصدر جواز الســفر 

اإلماراتــي عالميــاً، إذ وصل عــدد الدول 

التي تسمح بدخول حامليه بدون تأشيرة 

مســبقة أو تأشــيرة إلى 180 دولة، وهو 

مــا يؤكد نجــاح سياســتنا الخارجية على 

كل الصعد.

النجاحــات  هــذه  مثــل  أن  وأكــد 

جعلــت الحكومــة ُتركــز جــل اهتمامها 

خــالل الفتــرة المقبلة على نقــل الهوية 

اإلعالميــة الصحيحة، والصــورة الذهنية 

الحقيقــة لدولة اإلمارات، ما يعزز مكانتها 

ودورها الحيوي في السياســة الخارجية، 

وتشــرفنا باألمس بتقبل صاحب الســمّو 

الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق 

اعتماد عدد من ســفراء الدول الشــقيقة 

والصديقــة المعينين لــدى الدولة، التي 

أصبح عــدد البعثات الخارجية الموجودة 

فيهــا 232 بعثة من ســفارات وقنصليات 

ومكاتــب منظمــات، ما يعــد دلياًل على 

شــبكة العالقات الواســعة التــي تملكها 

دولة اإلمارات، وقوتها الناعمة.

وقال وزير الدولة للشــؤون الخارجية: 

بتوجيهات من ســمو الشيخ عبد الله بن 

زايــد آل نهيان وزير الخارجيــة والتعاون 

الدولة خالل  الدولي، نظمــت ســفارات 

الفتــرة الماضية 1400 حدث ثقافي ويتم 

إرســال رســائل عن قيم والجــازات دولة 

اإلمارات، إلى العالم أســهمت في تعزيز 

الهوية اإلعالمية للدولة.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: 

»هنــاك ثالثة عناصر رئيســية تعمل على 

تعزيز السياســة الخارجيــة للدولة، أولها: 

أولويات االقتصاد والتنمية، من خالل بناء 

قدرات لوجســتية تمثل عنصراً في نجاح 

دولة اإلمارات في مجاالت عدة، والعنصر 

الثاني: التطور التكنولوجي واالعتماد على 

تقنيات الذكاء االصطناعي، والثالث: تعزيز 

البعــد العربي الذي يعتبر محــوراً للبعد 

السياسي وتوسعة السوق المشترك«.

التي  للنجاحــات  »اســتكماالً  وتابــع: 

تحققــت على مــدار عــام 2019، نطمح 

إلــى مزيد من التقدم والرخاء خالل العام 

2020، فنحن على أتم اســتعداد إلكسبو 

األضخــم  االقتصــادي  الحــدث   ،2020

عالميــاً، الذي ينظــم بتوجيهات ومتابعة 

من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم، رعاه الله، مثمناً جهود فريق 

العمل فــي إنجاز هذا الحــدث العالمي 

الذي تستضيفه الدولة.

Ⅶ إنجازات نوعية حققتها الدولة خالل 
العام الجاري

Ⅶ اإلمارات تؤكد دورها الرائد في 
التسامح بـ»وثيقة األخوة اإلنسانية«

Ⅶ 232 بعثة دبلوماسية تعزز مكانة 
الدولة وسياساتها الخارجية

Ⅶ أنور قرقاش خالل الجلسة |  من المصدر

حسين الحمادي: االجتماعات فرصة تتشارك فيها الجهات لبحث الخطط المستقبلية

مناقشة تطوير مبادرات لتقدير وتحفيز وتمكين المعلم
Ⅶ أبوظبي - البيان 

ناقشــت حكومــة دولــة اإلمــارات خالل 

أعمال الدورة الثالثة لالجتماعات الســنوية 

لحكومة دولة اإلمارات عدداً من المبادرات 

في مجــال تقدير وتمكيــن المعلم موّزعة 

على 3 محاور هي: تمكين المعلم، وتقدير 

المعلم، وتحفيز المعلم.

وركــزت المبادرات التــي تم بحثها على 

دعم وتمكين المعلم في منظومة المدرسة 

التخصصيــة  قدراتــه  وتعزيــز  اإلماراتيــة 

والمهنيــة، وتقديــر جهــوده الوطنية في 

إعــداد جيل يواكــب التحديات ومتطلبات 

مهارات المســتقبل بما يضمن حياة كريمة 

لألجيال القادمة.

خطط
وأكد معالي حســين بن إبراهيم الحمادي، 

وزير التربيــة والتعليم، أهمية االجتماعات 

الســنوية لحكومــة اإلمــارات فــي رســم 

الخطط المستقبلية للدولة، لما تشكله من 

فرصة حقيقية تشــترك فيهــا كافة الجهات 

الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة لبحــث 

مســتقبل دولــة اإلمــارات وتحقيق هدف 

واحد وفي وقت واحد وهو خدمة الوطن.

وقــال معاليــه: »اليــوم ومــن خــالل 

االجتماعات تم تخصيص محور كامل يتعلق 

بالمعلم الذي نضعــه فوق كل اهتماماتنا؛ 

ونوفــر لــه كل الدعم المــادي والمعنوي؛ 

لمــا يقع علــى عاتقه من مســؤوليات في 

تنشــئة األبناء واألجيال القادمــة، ولدوره 

الرئيســي في االرتقاء بالوطن، وبناء أجيال 

قــادرة على تحقيــق الريادة فــي مختلف 

المجاالت«.

 وأشــار معاليــه إلى أهميــة المبادرات 

الطموحــة والنتائج الفعالة واإليجابية التي 

تمت مناقشــتها بحضور عدد من القيادات 

والمســؤولين فــي الدولة لتطويــر قطاع 

التعليم في الدولة، وتركيز الجهود لالرتقاء 

بالمعلميــن وتمكينهــم وتحقيــق التوازن 

بين المهنــة التعليمية ومتطلبــات الحياة 

الشــخصية. وناقــش المجتمعــون ضمــن 

محــور تمكين المعلم نظــام تدّرج وظيفي 

التعليمية  جاذب يتوافق مــع االحتياجات 

فــي الدولــة وأفضــل المعايير التنافســية 

بالمســتوى  االرتقــاء  ويضمــن  العالميــة 

األكاديمي والمهني للكادر التعليمي، ضمن 

مســارات مختلفة كمسار التدريس والمسار 

التخصصي والمســار القيادي، كما تم بحث 

مبــادرة »برنامج خبــراء« إليفاد المعلمين 

المتميزين إلى الدول المتقدمة في المجال 

التعليمي لتزويدهم بالمهارات واألســاليب 

التدريســية المســتقبلية والمتقدمــة، بما 

يضمن االرتقاء بجودة التعليم في المدرسة 

اإلماراتية.

كمــا تم خالل االجتماعات بحث مبادرة 

برنامــج »منح معلــم المســتقبل« لطلبة 

المعدالت  الخريجيــن ضمن  المدارس من 

المؤسســات  دخولهــم  يضمــن  العاليــة 

التعليمية الرائدة وتهيئتهم لالنضمام لمهمة 

إعداد أجيال المســتقبل تربويــاً وتعليمياً. 

وفي محــور تقدير المعلم تمت مناقشــة 

مبادرة تطوير برنامــج علم ألجل اإلمارات 

ليفتح الباب لفئات أخرى للمجتمع للتطوع 

للعمل في مهنة التعليم.

كما تــم في محــور تحفيــز المعلم بحث 

مبادرة نظام ساعات التعليم المرنة لتحقيق 

التــوازن بين المهنــة التعليمية ومتطلبات 

الحياة الشــخصية واالحتفــاظ بالمعلمين 

األكفاء وجعل التعليم مهنة جاذبة.

Ⅶ جميلة المهيري وأحمد الفالسي والمتحدثون في الجلسة   Ⅶ لطيفة بنت محمد وهالة بدري ومنصور المنصوري خالل االجتماعات  | من المصدر
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شــهدت أعمال الدورة الثالثة لالجتماعات 

الســنوية لحكومة دولة اإلمارات، مناقشة 

لدعــم  تنمويــة  مجتمعيــة  مبــادرات   4

المتقاعديــن والمقبليــن علــى التقاعــد، 

وذلك في إطار تحقيق االســتقرار المعنوي 

والمــادي لهذه الفئــة المجتمعية المهمة، 

كبــار  مــن خبــرات  االســتفادة  وتحفيــز 

المواطنين، بما يرســخ التالحم المجتمعي 

والوطني ويســاهم في تحقيق االســتدامة 

إلــى  باالســتناد  واالقتصاديــة،  التنمويــة 

الخبرات والتجارب والطاقات التي يمتلكها 

المتقاعــدون وأثرها في تحقيق االســتقرار 

االجتماعــي لهم وألســرهم وعلــى نطاق 

المجتمع بشكل عام.

المعنيــة  المبــادرات  وتضمنــت 

المجتمــع  محــور  ضمــن  بالمتقاعديــن 

اإلماراتــي مبــادرات موجهــة للمتقاعدين 

والمقبلين علــى التقاعد تشــمل: المنصة 

الوطنيــة للتقاعد، وبرامج التهيئة والتوعية 

بالتقاعد للمقبلين على التقاعد، والمجالس 

االستشــارية للمتقاعدين، وباقات خدمات 

المتقاعدين، التي يستفيد منها المتقاعدون 

في دولة اإلمارات.

مخرجات
وأكدت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية 

المجتمــع، أهميــة االجتماعات الســنوية 

لحكومة دولة اإلمــارات ودورها المحوري 

فــي مراجعة وتحديث العمــل الحكومي، 

ســعياً إلى تطوير مخرجــات نوعية بحلول 

تنموية بعيدة المدى ُتثري مســيرة العمل 

الوطني، حيث تتجسد رؤى القيادة الرشيدة 

وتوجيهاتها في جهود الوزراء والمسؤولين، 

بهــدف توفيــر الرخاء والتقدم واالســتقرار 

المجتمعي، مشــيرة إلــى أن االجتماعات 

الســنوية تعد فرصة مثالية لتعاون وتكامل 

مختلف الجهات الحكومية على المستويين 

المحلي واالتحادي فــي إطار تحقيق رؤية 

دولــة اإلمــارات 2021 وصــوالً إلى مئوية 

اإلمارات 2071. 

وأضافــت معاليهــا إن حكومــة دولــة 

اإلمارات ُتقــدم كل عام العديد من األفكار 

النوعيــة، وتتقــدم مزيــداً مــن الخطوات 

الجادة في مشــوارها لتحقيق أفضل ســبل 

والمتقاعدين  المواطنيــن  لكبــار  الرعايــة 

خصوصــاً، حيث توفــر السياســة الوطنية 

لكبار المواطنين التي اعتمدتها وزارة تنمية 

المجتمــع العــام الماضــي، إطــاراً تنظيماً 

وقانونيــاً فّعاالً لدعم كافــة المبادرات في 

هذا المجال. 

7 محاور
وتابعت: انطالقاً من العمل الدؤوب الذي 

يستلهم فكر ورؤى قيادتنا الرشيدة، ُتضاف 

اليوم مبادرات جديدة في إطار السياســة 

الوطنية لكبــار المواطنين التي تقوم على 

ســبعة محاور أساســية تشــمل: التواصل 

المجتمعــي والحيــاة النشــطة، اســتثمار 

الطاقات والمشــاركة المدنية، االســتقرار 

المالي، جودة الحياة المســتقبلية، إضافة 

إلــى الرعايــة الصحيــة، والبنيــة التحتية 

والنقل، واألمن والسالمة. 

المبــادرات  أن  معاليهــا  وأوضحــت 

الحاليــة ُتركز علــى تمكيــن المتقاعدين 

واالســتفادة من خبراتهــم وطاقاتهم في 

تطوير مجاالت العمل الحكومي، مشــيرة 

إلــى أن المتقاعديــن يمثلــون شــريحة 

مجتمعيــة علــى قدر عــاٍل مــن المعرفة 

التــي  الوطنيــة  والمســؤولية  والخبــرة 

يحتاجها شــبابنا لمواصلة العطاء واالرتقاء 

فــي مســيرة التنميــة المســتدامة، التي 

تشّكلت مالمحها منذ األيام األولى التحاد 

دولة اإلمارات، وتضاعفت وتيرة إنجازاتها 

بفكر ورؤية القيادة الرشــيدة، ومؤكدة أن 

مبادرات دعم المتقاعدين ُتشــّكل أعمدة 

لبنــاء تنمــوي مجتمعي في إطــار العمل 

القصوى من  الحكومي، وتدعم االستفادة 

اإلمكانيات الماديــة والمهنية والمعرفية، 

والتي تعود بمنافع مســتدامة على نطاق 

المجتمع بكافة فئاته.

وتشــمل توجهات الدولــة في موضوع 

المتقاعديــن، منح المقبل علــى التقاعد 

مهلــة عــام لترتيــب أولوياتــه الحياتية، 

ودورات تدريبيــة فــي الجوانــب المالية 

وجــودة الحياة، وزيــارات ميدانية لتوعية 

المقبلين على التقاعد.

 منصة وطنية 
وحظــي قطــاع المتقاعديــن ضمــن محور 

المجتمع اإلماراتي خالل االجتماعات السنوية 

لحكومة دولة اإلمارات، بمناقشة 4 مبادرات 

مجتمعية، شــملت المنصة الوطنية للتقاعد، 

وهي منصة تفاعلية ذكية تهدف إلى تمكين 

الموظــف المواطــن المقبل علــى التقاعد 

أو المتقاعــد من متابعة حســابه التقاعدي 

ووضعــه المالي، واالســتفادة من الخدمات 

الحكومية المقدمة قبل وبعد التقاعد، والتي 

تســاهم في تحقيــق االســتقرار االجتماعي 

واالقتصادي للمواطن عند التقاعد.

برامج التهيئة 
وناقشت الحكومة سبل توفير برامج للتهيئة 

والتوعيــة بالتقاعد للمقبلين على التقاعد، 

بما يشــمل عدداً من السياســات والبرامج 

للمقبلين  والتثقيفية  والتدريبيــة  التأهيلية 

على التقاعــد والمتقاعدين، بهدف ضمان 

النفسي واالجتماعي  واالستعداد  الجاهزية 

والمالي، خالل هذه المرحلة الجديدة من 

حياتهم فــي جوانب مثل التخطيط المالي 

قبــل التقاعــد، وإدارة المال بعــد التقاعد 

وغيرها.

باقات خدمات 
كما تمت مناقشــة مبــادرة باقات خدمات 

المتقاعديــن التي تشــتمل علــى باقة من 

الخدمات المالية والمصرفية، بالشراكة مع 

القطاعين الحكومــي والخاص، مثل بطاقة 

الخصومــات على المشــتريات والخدمات، 

إضافــة إلى تأســيس األعمــال للمتقاعد، 

وحزمة االمتيازات والتســهيالت المصرفية 

مثــل القروض وبطاقات االئتمان التفضيلية 

وغيرها.

مجالس استشارية 
كما تمت مناقشة تشكيل مجالس استشارية 

للمتقاعدين وهي مجالس تسعى لتوظيف 

الطاقــات والخبرات الوطنيــة للمتقاعدين 

والمبــادرات  المشــاريع  فــي  وإشــراكهم 

التنموية والتطويرية للحكومة، لإلسهام في 

واالقتصادية  االجتماعية  االســتدامة  تعزيز 

واألمنية للدولة.
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ناقشــت اجتماعــات حكومــة دولة 

اإلمــارات ســبل تطويــر عــدد مــن 

مبادرات نوعية، ضمن محور المجتمع 

اإلماراتــي، فــي موضــوع »الطفولة 

المبكــرة« مــن عمــر )0 - 8 أعوام(، 

بهــدف إرســاء منظومــة تشــريعية، 

تحقق أفضل رعايــة ألكثر من مليون 

طفل فــي مرحلة الطفولــة المبكرة، 

واألســرية  المجتمعية  الجهود  ودعم 

لتعزيــز تنميــة الطفولــة، وتجســيد 

المســتوى  على  والترابــط  التكامــل 

تقديــم  فــي  والمحلــي،  االتحــادي 

الخدمــات األساســية والضرورية لكل 

طفل إماراتي.

الطفولــة  مبــادرات  وتنوعــت 

قانــون  إصــدار  لتشــمل:  المبكــرة، 

الطفولــة المبكــرة، وتطوير المجلس 

الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، إلى 

جانب باقة خدمات الطفولة المبكرة، 

وأخيراً الملف الموحد لكل طفل.

وأكدت معالي جميلة بنت ســالم 

مصبح المهيري وزيرة الدولة لشــؤون 

االجتماعــات  أن  العــام،  التعليــم 

السنوية لحكومة دولة اإلمارات، تضع 

المستقبل في دائرة العمل الحكومي.

وقالت معاليهــا: »اطلعنا على أبرز 

الطفولة  اإلنجازات في قطــاع تنمية 

المبكــرة في الدولــة على الصعيدين 

االتحــادي والمحلــي، وحققنــا هذا 

العام، العديد من النجاحات في مجال 

الرعايــة المجتمعية لألطفال، وخاصة 

فــي مرحلــة »الطفولــة المبكــرة«، 

والتــي ُتوجت بمبادرات رائدة، ضمن 

االجتماعات السنوية للحكومة، حيث 

تتضمن تلك المبــادرات: وضع خطة 

شــاملة لتطويــر العمــل االتحــادي، 

الرعايــة ألطفالنا في  لالرتقاء بجهود 

ســن الطفولــة المبكــرة، باإلضافــة 

إلــى توحيد كافــة الجهــود المحلية 

واالتحادية في إطار واحد، بما يهدف 

إلــى توفير الرعاية الشــاملة ألطفالنا 

على كافة الصعد«.

»تخصيــص  المهيــري:  وأضافــت 

محور كامــل عن الطفولــة المبكرة، 

ضمن االجتماعات الســنوية لحكومة 

اإلمــارات، يؤكــد نهج الدولــة الرائد 

في الحفاظ على المنظومة األســرية، 

واالرتقاء بها«.

رعاية الطفولة
وخالل أعمال االجتماعات تمت مناقشة 

»إصــدار قانون الطفولــة المبكرة«، في 

إطار الجهود الرامية إلى إرساء المنظومة 

التشريعية المناسبة.

كما تــم التطــرق إلى مبــادرة »باقة 

خدمات الطفولة المبكرة«، بما يوفر باقة 

من الخدمــات الحكومية لرعاية وحماية 

وتعليــم الطفــل، وضمــان حصوله على 

حقوقه في التعليم اإللزامي والتطعيمات 

األساسية، وذلك في إطار السعي لتحقيق 

نتائج إيجابية طويلة األمد، على التحصيل 

العلمي والمستوى المعيشي.

وناقــش فريق عمل حكومة اإلمارات، 

لتنميــة  الوطنــي  »المجلــس  مبــادرة 

الطفولــة المبكــرة«، التي تهــدف إلى 

تنســيق وتنظيم الجهود في قطاع تنمية 

الطفولة المبكرة.

المناقشــات علــى تطوير  كما ركزت 

»الملــف الموحــد لكل طفــل«، بهدف 

تحقيــق التكامــل والترابط فــي تقديم 

الخدمات األساسية والضرورية لكل طفل 

إماراتي.

Ⅶ جميلة المهيري: 
تخصيص محور 

عن الطفولة 
المبكرة تأكيد 

لنهج االرتقاء 
باألسرة

Ⅶ قانون إلرساء 
منظومة 

تشريعية 
متكاملة توفر 
أفضل رعاية 

للطفل

دعم مليون طفل بمبادرات ُتثري قطاع الطفولة المبكرة
ضمن محور المجتمع اإلماراتي
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بحثــت االجتماعات الســنوية لحكومة 

دولــة اإلمارات ســبل تطويــر مبادرات 

وطنيــة لتعزيــز مســاهمة القطاعــات 

الذكية  كالخدمات  الرقمية،  االقتصادية 

المالية  والتجارة اإللكترونية والخدمات 

الرقميــة والتعليــم الرقمــي والــذكاء 

المحلــي  الناتــج  فــي  االصطناعــي، 

اإلجمالي، وتعزيــز موقع الدولة عالمياً 

في هذا القطاع المحوري. 

وشــملت المبــادرات التــي بحثهــا 

فريــق عمــل حكومة اإلمــارات إطالق 

مجلس االقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة 

الشــركات  ودعم  الرقمية،  التشــريعية 

الرقمية الناشئة الوطنية، وتأسيس منصة 

الجهات االستثمارية في  عالمية لجذب 

قطاع االقتصاد الرقمي.

وأكــد معالي عمر ســلطان العلماء، 

وزير الدولة للذكاء االصطناعي، أن دولة 

اإلمارات قدمت تجربة عالمية رائدة في 

التكنولوجيا الحديثة في  تســريع تبني 

مختلف مجــاالت العمل الحكومي بما 

يســهم في تطوير الخدمات الحكومية 

ودعــم القطاعات المســتقبلية وتعزيز 

النشــاطات االقتصاديــة الرقميــة التي 

تدعم الناتــج المحلي اإلجمالي للدولة 

بشكل مباشر وغير مباشر.

دور  أهميــة  إلــى  معاليــه  وأشــار 

اإلمارات  السنوية لحكومة  االجتماعات 

فــي إثــراء مســيرة تطويــر االقتصــاد 

الدولة بالشــراكة  التي حققتها  الرقمي 

بين القطاعيــن الحكومي والخاص، من 

خالل تطوير المنظومة الرقمية للســلع 

والخدمات والمنصــات والبنية التحتية 

والمهارات المستقبلية.

وقــال: »إن قطــاع تطويــر االقتصاد 

الرقمــي يمثــل أولوية رئيســية لعمل 

حكومــة دولــة اإلمارات خــالل الفترة 

التكنولوجيا  تبنــي  المقبلة مــن خالل 

الجهــات  جهــود  وتنســيق  الحديثــة 

الحكومية والمؤسسات الخاصة وبرامج 

مسرعات وحاضنات األعمال في تشجيع 

ريادة األعمال في القطاع الرقمي«.

االقتصاد الرقمي
وناقــش االجتمــاع تشــكيل مجلــس 

االقتصــاد الرقمي بمشــاركة مجموعة 

مــن رواد األعمــال وخبــراء االقتصاد 

واستشــراف  لدراســة  والتكنولوجيــا 

واقتراح الفرص االقتصادية المستقبلية 

في ظــل التطــورات التقنيــة الحديثة 

االصطناعي  والــذكاء  الرقمي  والتحول 

بهدف تعزيز مكانة الدولة بين المراكز 

الــذي  الرقمــي،  العالميــة لالقتصــاد 

تقــدر قيمته بنحــو 12 تريليون دوالر، 

ما نســبته 15.5% من إجمالــي الناتج 

المحلي العالمي.

تطوير البيئة 
وبحــث فريق عمل حكومــة اإلمارات 

تطوير البيئة التشريعية الرقمية وإصدار 

قوانيــن وسياســات تنظيميــة تدعــم 

خلــق بيئــة جاذبة ومحفــزة وحاضنة 

لالستثمارات، وممارسة أعمال االقتصاد 

الرقمــي، وتنظيم التعامــالت الرقمية، 

القطاعات االقتصادية  وتعزيز مساهمة 

والتجارة  الذكيــة  كالخدمات  الرقميــة 

اإللكترونيــة والخدمات المالية الرقمية 

والتعليــم الرقمي في الناتــج المحلي 

اإلجمالي لدولة اإلمارات.

دعــم  ســبل  المشــاركون  وناقــش 

رواد األعمــال اإلماراتييــن فــي قطاع 

االقتصاد الرقمي وزيادة عدد الشركات 

بنسبة  التكنولوجيا  الناشــئة في قطاع 

10% ســنوياً من خــالل تقديم الحوافز 

رواد األعمال  والتسهيالت الســتقطاب 

في المجاالت الرقمية، وتخصيص نسبة 

من المشــتريات الحكومية لدعم هذه 

الوطنيــة، وتوفير  الناشــئة  الشــركات 

برامج تعليم وتدريب رقمية إلكســاب 

القــوى العاملة مهارات ســوق العمل 

الرقمــي. كما جرى بحــث توفير منصة 

عالمية توفر الفرص للشــركات الرقمية 

للتوّســع عالمياً واســتقطاب شــركات 

رأس المال المخاطر من مختلف أنحاء 

العالــم، بما يدعم ريادة دولة اإلمارات 

كعاصمة عالمية لالســتثمار في المجال 

الرقمــي، ويبلــغ إجمالــي مســاهمة 

االقتصــاد الرقمــي أكثر مــن 16 مليار 

دوالر، أي مــا نســبته 4.3% في الناتج 

المحلي اإلماراتي.

ُيذكــر أن دولــة اإلمــارات حققــت 

المركــز األول عربيــاً و12 عالمياً ضمن 

أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية 

الرقمية لعــام 2019، الصادر عن مركز 

التنافسية العالمي.

بحث تعزيز مساهمة القطاعات االقتصادية الرقمية في الناتج المحلي
Ⅶ  عمر العلماء: اإلمارات قدمت تجربة 

عالمية رائدة في تسريع تبني 
التكنولوجيا الحديثة 

Ⅶ حوافز لرواد األعمال اإلماراتيين وزيادة 
الشركات الرقمية الناشئة 10 % سنويًا

Ⅶ تطوير البيئة التشريعية الرقمية إلصدار 
قوانين وسياسات تنظيمية داعمة 
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Ⅶ برامج لتهيئة المقبلين على التقاعد وتوعيتهم وتدريبهم 

Ⅶ باقات خدمات مالية ومصرفية ودعم تأسيس األعمال وحزمة امتيازات 

Ⅶ  مجالس استشارية لتوظيف الخبرات الوطنية للمتقاعدين وإشراكهم في المشاريع 
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 أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشــمي وزيرة 

دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب 

»إكســبو 2020 دبي«، أن دولة اإلمارات تجســد 

نموذجــاً تنموياً متميزاً يعــزز مكانتها منارة لألمل 

والتفاؤل، ويعكســها »إكسبو 2020 دبي«، حيث 

يســتقبل 25 مليــون زائر عالمياً، مشــيرة إلى أن 

الحــدث العالمي هو نتاج عمــل دولة اإلمارات، 

وهو »إكســبو أبوظبــي والشــارقة وعجمان وأم 

القيويــن ورأس الخيمة والفجيــرة«، فهو بالفعل 

»إكسبو اإلمارات العربية المتحدة«.

جاء ذلك خالل جلســة لمعالي ريم الهاشــمي 

بعنــوان »كيــف تســتعد اإلمــارات الســتضافة 

العالم؟.. إكسبو 2020«، ضمن أعمال اليوم األول 

من االجتماعات الســنوية لحكومة اإلمارات التي 

تنعقد دورتها الثالثة في أبوظبي برئاســة صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة.

وأضافت ريم الهاشــمي: »هذه مسؤولية كبيرة 

تولتهــا دولة اإلمارات بتوجيهات صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتدهش العالم 

وتنظم »إكســبو« ال مثيل له، وذلك وعد مسؤول 

يفــي بــه كل إماراتــي وكل جهــة حكومية على 

المســتويين االتحادي والمحلي، فهي مســؤولية 

جماعية وتشاركية تجاه أمتنا والعالم«.

 األرقام القياسية
وقالــت إن دولــة اإلمــارات حققــت مــن خالل 

عمليــات التصويت الســتضافة »إكســبو 2020« 

أرقاماً قياســية عالمية، حيث حصدت 116 صوتاً 

لالســتضافة، فيما تســتقبل 192 دولة تشارك في 

إكسبو دبي وتسعى إلى تحقيق رقم قياسي جديد 

فــي إجمالي الزيارات لتصــل إلى 25 مليون زيارة 

بما يفوق عدد سكانها.

وأكدت الهاشمي في كلمتها أن استضافة إكسبو 

2020 في دبي فرصة ال مثيل لها تعزز مكانة دولة 

اإلمارات مركــزاً عالمياً لألعمــال التجارية وريادة 

األعمــال، ومنصة لتعزيــز العالقــات االقتصادية 

القائمة، وتســهم في إنشاء عالقات جديدة ضمن 

أسواق صاعدة.

 بوصلة 
وأشــارت معاليهــا إلــى أن عمر دولــة اإلمارات 

وحجمهــا ليــس معيــاراً حقيقياً إلثبــات مكانتها 

بيــن دول العالم، مضيفــة أن اإلمارات أكثر دولة 

شــباباً في العالم مستضيفة إلكسبو تاريخياً، وهي 

األصغر حجماً بين الدول التي اســتضافت الحدث 

األكبــر عالميــاً، وقد أثبتت أنها تســتحق مكانتها 

كالعب رائد على الساحة الدولية، بعد أن طّورت 

نموذجاً تنموياً فريداً عبر اســتضافتها لهذا الحدث 

العالمي، ما يؤكد هذه المكانة وريادتها العالمية.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن 

العالم بات يعرف مكانة دولة اإلمارات وشــعبها، 

بتميزهــا وريادتها بعد أن أضحــت بوصلة ُتحدد 

التوجهــات فــي مجــاالت عديدة مثل التســامح 

الــذكاء  وتبنــي  الســعادة  وتحقيــق  والتآخــي 

االصطناعي واستكشــاف الفضاء، مشــيرة إلى أن 

هذه المسيرة بدأتها الدولة منذ سبعينيات القرن 

الماضــي، وال تزال تقــود التغيير لبناء مســتقبل 

أفضل لإلنسان.

وأوضحــت أن مركــز أعمــال »إكســبو 2020 

دبي« يستعد الستضافة اآلالف من رجال األعمال 

والشركات العالمية، ومن خالله تستطيع الجهات 

الحكومية والشركات الوطنية، إضافة إلى أصحاب 

األعمــال في دولــة اإلمــارات، إبــرام الصفقات 

الجديدة والترويج لفرص استثمارية نوعّية وإقامة 

عالقات جديدة تعزز االقتصاد الوطني.

 صوت اإلعالم الوطني
وتابعت الهاشمي: »أحد أهم المقاييس المباشرة 

في نجــاح إكســبو هو قــوة صوتنا في وســائل 

اإلعــالم، مضيفــة أن صوت دولة اإلمــارات يعلو 

كل يــوم، وال بد أن يكون إعالمها على اســتعداد 

للمشــاركة مع اآلالف من وســائل اإلعــالم التي 

يستقطبها إكســبو من خالل مركٍز يتبنى المعايير 

العالمية«.

وأضافــت أن مهمة وســائل اإلعــالم الوطنية 

بــدأت اليوم إلظهار الصورة الحقيقية للعالم، وأن 

اإلمارات قوة للخير بقيادة نافذة الرؤية، وشــعب 

يتحلى بقيم إنســانية أصيلــة، ويحتفي بالطاقات 

البشــرية، ويلتــزم بالمواطنة العالميــة الصالحة، 

وهم شركاء في المسؤولية الجماعية خالل الـ330 

يومــاً التي تفصل دولة اإلمارات عن الحدث الذي 

يســتمر 173 يوماً ليقدم تجارب فريدة من نوعها 

تتاح لمرة واحدة.

وأشــارت الهاشــمي إلى أن المســؤولية تحتم 

على أفــراد المجتمع أن يظهروا الصورة الحقيقية 

لحســن الضيافة اإلماراتية، ليجتمــع العالم على 

أرض الدولة التي تعيش بروح التســامح والتعايش 

والتعددية، ليؤكد نجاح النموذج التنموي للدولة 

وقوة الرؤية لقيادتها التي أطلقت سياسات وطنية 

ترسخ مبدأ التعايش واالنفتاح واالستقرار.

Ⅶ  أبوظبي - البيان

 ناقشت االجتماعات السنوية لحكومة دولة اإلمارات 

عــدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز قطاع الســياحة، 

فــي ظل ما يمثله هــذا القطاع كأحــد أبرز مقومات 

اقتصــاد الدولــة واســتراتيجيتها المســتقبلية لتنويع 

مصــادر الدخل، فيما تتجه اإلمارات إلى مضاعفة عدد 

السياح في العشرية المقبلة.

وناقــش فريق عمــل حكومة اإلمــارات مجموعة 

مــن المبــادرات لتطوير قطــاع الســياحة التي منها 

إطــالق أجندة شــاملة للفعاليات الوطنيــة، وتطوير 

البيئة التشــريعية والتنظيمية للسياحة، وإنشاء منصة 

للبيانات الســياحية، وإطالق برنامج مسرعات للقطاع 

الســياحي، بهــدف توحيد جهــود الجهــات المعنية 

في قطــاع الســياحة، ولتعزيز مكانة الدولة بمؤشــر 

التنافســية الســياحية العالمية، حيث حققت الدولة 

المركز األول على مســتوى الشــرق األوســط والـ33 

عالمياً ضمن مؤشــر التنافسية السياحية حسب تقرير 

المنتدى االقتصادي العالمي.

وأشــار معالي ســلطان المنصوري، وزير االقتصاد، 

إلى أهميــة األفكار الجديــدة والمبتكرة من الجهات 

المحليــة واالتحادية في الترويج لألماكن الســياحية 

داخــل الدولة، مضيفاً: »لدينا موروث ثقافي وتاريخي 

كبيــر، عــالوة علــى العديد مــن المعالم الســياحية 

والتطور العمراني الحديــث، الذي أصبح نقط جذب 

كبيــرة للعديد من الزوار من حول العالم، عالوة على 

الســياحة العالجية، وغيرها من األنشــطة السياحية 

التي تتفرد بها الدولة«.

وأوضــح المنصــوري: »رأيــت اليــوم أيضــاً بعض 

المناقشــات الثريــة حول ســياحة أصحــاب الهمم، 

وكيف يمكــن أن نروج للدولة اإلمارات كأفضل دولة 

صديقة ألصحاب الهمم، توفر لهم كل الخدمات خالل 

رحالتهم الســياحية، وغيرها من األفكار المبتكرة في 

هذا الشأن التي تدعمها الحكومة بقوة«.

  سياحة ثقافية
بدورها، أشــارت معالــي نورة بنت محمــد الكعبي، 

وزيــرة الثقافة وتنمية المعرفة، إلى أهمية تعزيز دور 

الســياحة الثقافية داخل الدولة، حيــث تمتلك دولة 

اإلمارات العديد من المعالم الســياحية الثقافية التي 

ترســم موروثها الثقافي المحلــي، وكذلك للعديد من 

الدول حول العالم.

وقالت معاليها: »تســتطيع الدولــة جذب ماليين 

الســياح بمــا يتجــاوز ضعف العــدد الحالــي خالل 

السنوات العشــر المقبلة، لدينا اإلمكانيات الضخمة، 

ولدينــا طموحات وآمــال الكبيرة لذلــك، فيجب أن 

تكــون دولة اإلمارات وجهة ســياحية وثقافية عالمية 

مميزة خالل العقد المقبل«.

 جهود وطنية
مــن جانبــه، أكد معالــي الدكتور ســلطان بن أحمد 

الجابــر، وزيــر دولة رئيس المجلــس الوطني لإلعالم، 

أهمية تكامل الجهود الوطنية لتطوير هوية ســياحية 

لدولــة اإلمــارات، لما ستســهم به في دفــع القطاع 

الســياحي نحــو مزيد مــن النمو والتقــدم، وتحقيق 

الطمــوح بزيــادة عدد الســياح بشــكل كبيــر خالل 

السنوات العشر المقبلة.

وأضاف: »المبادرة تهدف إلى وضع خطط طموحة 

وُمبتكرة لتعزيز قطاع السياحة، وتطوير أجندة سنوية 

متكاملــة للبرامج والفعاليات الســياحية في مختلف 

مناطــق الدولة، لتعــزز نمو القطاع ومســاهمته في 

توثيق التواصل الثقافي واإلنساني والحضاري، وكذلك 

مســاهمته في تنويع االقتصاد من خالل ارتفاع عوائد 

السياحة في الدولة«.

وبلغت المســاهمة اإلجمالية لهذا القطاع الحيوي 

أكثر مــن 164 مليار درهم من إجمالي الناتج القومي 

عــام 2018، ومــن المتوقع أن تصل إلــى 249 مليار 

درهم بحلول عام 2029.

 مسرعات
وناقــش فريق عمــل حكومة اإلمــارات تطوير خطة 

متكاملة لجذب السياح إلى دولة اإلمارات من األسواق 

المســتهدفة، وزيادة عــدد الزائرين من المســافرين 

العابريــن في المطارات، وضمان نمو عدد زوار الدولة 

بنحــو الضعف بحلول عــام 2030، إضافة إلى تنويع 

المنتجات والمقومات الســياحية، ومواكبة الخدمات 

الســياحية الحتياجات الشــرائح المختلفة من الزوار. 

كما أكد المشــاركون أهميــة تطوير أجندة الفعاليات 

الســياحية والثقافيــة إلى التعريــف بالفعاليات التي 

تستضيفها وتنظمها دولة اإلمارات، والترويج والتسويق 

لها إقليمياً ودولياً، بحيث تشــمل األحداث التي تقام 

في الدولة والوجهات السياحية الرئيسة.

 بيئة تشريعية
وأكدت االجتماعات أهمية تطوير القوانين والتشريعات 

التنظيميــة الخاصــة بقطاع الســياحة، وإعــداد حزمة 

من التســهيالت والحوافز للجهات والشــراكات، بهدف 

اســتقطاب المزيد من الســياح، وتشــجيع المؤسسات 

المحلية والعالمية على زيادة االستثمار السياحي.

كمــا تم التطرق إلى أهميــة تطوير قاعدة بيانات، 

خاصــة بقطــاع الســياحة بالدولة، لتمكيــن الجهات 

المعنيــة بالســياحة مــن تقديــم خدمــات متميزة 

ومســتهدفة للــزوار وقيــاس األثر االقتصــادي لقطاع 

الســياحة، بالتعاون بين عدد مــن الوزارات والجهات 

االتحاديــة والمحليــة المعنية بالقطاعات الســياحية 

واالقتصادية واإلعالمية والجهات الخاصة.

 منصة شاملة
وتعد االجتماعات الســنوية لحكومــة دولة اإلمارات 

المنصــة الكبــرى واألشــمل التي تجمــع فريق عمل 

حكومــة اإلمارات، وتهدف إلــى توحيد جهود العمل 

الحكومــي فــي منظومة واحــدة على المســتويين 

االتحــادي والمحلــي، لدراســة ومناقشــة المواضيع 

التنمويــة في الدولــة بمختلف المجاالت، وإشــراك 

القطاعات الوطنية فــي وضع التصور التنموي للدولة 

واســتعراض الجهــود والبرامج التي تــم إنجازها في 

إطــار تحقيق رؤية اإلمــارات 2021 وصوالً إلى مئوية 

اإلمــارات 2071، بمشــاركة أكثــر من 500 مســؤول 

حكومــي من متخــذي القــرار لدعم جهــود مواءمة 

االســتراتيجيات االتحادية والمحلية والتنســيق فيما 

بينها، ورفع مستوى األداء واإلنتاجية وتعزيز االقتصاد 

الوطني المستدام القائم على المعرفة واالبتكار.

Ⅶ أجندة متكاملة 
للفعاليات 

السياحية والثقافية

Ⅶ تطوير قاعدة 
بيانات خاصة 

بالقطاع
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خالل جلسة »كيف تستعد اإلمارات الستضافة العالم؟«

ريم الهاشمي: إكسبو 2020 دبي »إكسبو اإلمارات«
Ⅶ استقبال 25 مليون 

زائر من أنحاء العالم

Ⅶ اإلمارات قوة خير 
بقيادة نافذة الرؤية 
وشعب يتحلى بقيم 

أصيلة

Ⅶ اإلمارات الدولة 
األكثر شبابًا في 

العالم المستضيفة 
إلكسبو تاريخيًا

Ⅶ مسؤولية مشتركة 
على الجهات 

واألفراد ليعكسوا 
صورة اإلمارات 

تشريعات مستقبلية تحفز الجهات الوطنية والعالمية على زيادة االستثمار في القطاع

اإلمارات نحو مضاعفة عدد السياح في العشرية المقبلة

� نورة الكعبي وسلطان الجابر ومحمد المبارك خالل النقاشات

� عبدالعزيز النعيمي وسلطان المنصوري وثاني الزيودي وشما المزروعي خالل الجلسات  |   من المصدر
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■ أبوظبي - البيان

اســتعرضت االجتماعات السنوية لحكومة 

دولــة اإلمارات 2019، التي ُتعقد برئاســة 

صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، وصاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ولي عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعلى 

للقــوات المســلحة، مســتوى التقدم في 

تحقيــق مســتهدفات األجنــدة الوطنيــة 

لـ»رؤيــة اإلمــارات 2021«، خــال العــام 

الماضي.

وتناولت مريم الحمادي، مساعدة المدير 

العــام لألداء والتميــز الحكومي في مكتب 

رئاســة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس 

الوزراء والمستقبل، اإلنجازات التي حققتها 

الحكومة في مؤشــرات األجنــدة الوطنية 

لرؤيــة اإلمــارات التــي وصلت إلــى %79 

خال عام 2019، ونســب تحقيق مبادرات 

االجتماعات السنوية التي تم إطاقها العام 

الماضي وتجاوزت %80.

وأطلقت حكومة اإلمارات، خال الدورة 

الثانيــة من االجتماعات الســنوية لحكومة 

دولــة اإلمارات 2018، أكثر من 100 مبادرة 

وطنيــة، نّفذها أكثر مــن 30 فريقاً حكومياً 

تضــم 500 وزيــر ومســؤول مــن الجهات 

الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة، بهــدف 

رســم مامــح المرحلــة المقبلــة لحكومة 

دولــة اإلمــارات فــي قطاعات مشــتركة، 

تشــمل: التعليم والصحة واألمن واإلسكان 

واالستثمار والخدمات الحكومية.

وأكدت مريم الحمــادي أن االجتماعات 

الســنوية لحكومــة دولــة اإلمــارات تبني 

على توجيهــات القيادة في توحيد وتكامل 

الجهــود بين فرق العمل على المســتويين 

الجهود  والمحلــي، ومضاعفــة  االتحــادي 

خــال العامين المقبليــن لمواصلة تحقيق 

المؤشــرات  النوعّيــة وتصــدر  اإلنجــازات 

العالميــة، بمــا يضمن تحقيق المؤشــرات 

الوطنية بحلول عام 2021.

التعليم
ولفتــت الحمــادي إلى أن دولــة اإلمارات 

حققــت إنجازات بارزة فــي قطاع التعليم، 

وخصوصاً في التعليم المبكر، حيث وصلت 

نســبة االلتحاق بريــاض األطفال الحكومية 

نســب  وارتفعــت   ،%96 إلــى  والخاصــة 

التعليمية  المراحل  االلتحاق والتخرج مــن 

كافة لتصبح ضمن المعدالت األعلى عالمياً، 

إذ بلغت نســبة االلتحاق بالتعليم األساسي 

96%، فيما ارتفعت نســبة تخرج اإلماراتيين 

مــن الثانوية ومــا يعادلها إلــى 91%، كما 

ارتفعت نسبة محو األمية إلى %96.

مــن  عــدد  فــي  اإلمــارات  وتصــدرت 

التعليم،  التنافســية في قطاع  المؤشــرات 

حيث احتلت المركز األول عالمياً في مؤشر 

معدل إتمــام المرحلة االبتدائية، ومؤشــر 

معــدل البقــاء حتــى الصــف األخيــر من 

المرحلة الثانوية.

وعززت دولة اإلمارات سمعتها األكاديمية 

مــن خــال االرتقــاء بمســتوى الجامعات 

اإلماراتيــة لتتبــوأ مراكــز متقدمــة ضمن 

التصنيفــات العالمية، وارتفاع عدد البرامج 

األكاديمية الحاصلة علــى االعتماد الدولي 

إلــى 208 برامج، كمــا أن 93% من البرامج 

األكاديمية فــي الجماعــات األكاديمية تم 

اعتمادها دولياً.

ولرفــع مســتوى مخرجــات التعليم في 

المــدارس، أطلقت دولة اإلمارات اختبارات 

اإلمارات القياسية »إمسات« لقياس وتقييم 

أداء الطلبــة علــى مســتوى الدولــة بنــاًء 

علــى المعاييــر الوطنية، التي شــارك فيها 

70% مــن الطلبة اإلماراتيين على مســتوى 

الدولــة خال المرحلة األولــى، كما ركزت 

حكومــة دولة اإلمارات علــى أهمية تعزيز 

مهــارات المعلمين، وأطلقت نظام ترخيص 

إلى  المعلمين والقيادات التعليمية استناداً 

اختبــارات معيارية، بهدف ترخيص نحو 85 

ألف معلم بحلول عام 2021.

الصحة
وفي قطاع الصحة، ســجلت الدولة ارتفاعاً 

في نســبة المنشــآت الصحية المســتوفية 

لمعايير االعتماد العالمية التي بلغت %85، 

إضافة إلى نمــو ملحوظ في معدالت عدد 

ة لكل ألف من  األطباء والممرضين واألســرّ

الســكان، بمــا يخدم هدف اإلمــارات، كي 

تكون من بيــن دول العالم ذات الخدمات 

والرعاية الصحية األفضل.

وحّلت الدولــة ضمن األفضل 10 عالمياً 

في جودة الرعاية الصحية، ونســب تغطية 

التطعيمــات لألطفال، وجــاءت في المركز 

الثاني عالمياً في رضا األفراد عن مستويات 

جودة وتوفــر الخدمات الصحيــة. ونتيجة 

االســتراتيجية  اإلمــارات  دولــة  إلطــاق 

الوطنيــة لمكافحة األمراض غيــر المعدية 

التي تتماشــى مع توجهات منظمة الصحة 

العالميــة، تمكنت الدولة من تحقيق نتائج 

إيجابية في العديد من المؤشرات الصحية.

وتعمــل دولــة اإلمــارات علــى تكثيف 

وتسريع تطبيق البرامج الوطنية الهادفة إلى 

تعزيز الجانــب الوقائي، ومكافحة األمراض 

غيــر المعديــة، واإلقبــال علــى الفحوص 

الدوريــة والمبكرة. وأطلقت دولة اإلمارات 

أخيراً االســتراتيجية الوطنية لجودة الحياة 

2031 بهدف تشــجيع تبني أســلوب حياة 

صحي ونشيط.

االقتصاد
وحققت دولة اإلمارات نمواً إيجابياً ســنوياً 

على المستوى االقتصادي، فقد سجل الناتج 

المحلــي اإلجمالي نمواً ملحوظاً في الفترة 

من 2014 إلى 2018 بمتوســط نمو سنوي 

بلغ 2.9%، فيما بلغ متوســط النمو السنوي 

للناتــج المحلــي غير النفطــي 3.6% خال 

الفترة ذاتها.

وبلغت نســبة مســاهمة القطاعات غير 

النفطيــة في إجمالــي الناتج المحلي %70، 

وأسهمت هذه المؤشــرات االقتصادية في 

زيــادة نصيــب الفرد مــن الناتــج القومي 

اإلجمالي، لتحتل اإلمارات المرتبة السادسة 

عالمياً وفق تقرير البنك الدولي.

وتصدرت دولة اإلمارات على المســتوى 

العالمي في مؤشــر استقرار االقتصاد الكلي 

مــن بين 150 دولــة في تقرير التنافســية 

العالمي الصــادر عن المنتــدى االقتصادي 

العالمــي، فيمــا تصــدرت على المســتوى 

العربي فــي كونها بيئة اســتثمارية جاذبة، 

وحلت في المركز األول عربياً والـ27 عالمياً 

وفق تقرير االســتثمار العالمي الذي يصدره 

مؤتمــر األمم المتحــدة للتجــارة والتنمية 

»أونكتاد«.

وحققــت دولــة اإلمــارات المركز األول 

على المستوى العربي والمركز الـ16 عالمياً 

فــي مؤشــر ســهولة األعمــال، وحلت في 

المرتبة األولى عربياً في محور كفاءة تسوية 

المنازعات التجارية والتاسعة على المستوى 

العالمي وفق تقرير سهولة ممارسة األعمال 

2020، واحتلــت المركــز األول عالمياً في 

مؤشــر االبتــكار العالمــي والـــمركز األول 

عالمياً في مؤشــر التنافســية الدولي وفق 

تقرير »انسياد« 2019.

قطاع األمن
وعلــى صعيــد المجتمع، تصــدرت دولة 

اإلمارات عالمياً في عدد من المؤشــرات، 

هي: مؤشــر نسبة المســاعدات اإلنمائية 

الرســمية من الدخــل القومــي اإلجمالي 

حســب تقرير منظمة التعــاون االقتصادي 

والتنمية 2018، ومؤشــر التســامح الصادر 

العالمي  عن تقريــر تنافســية المواهــب 

2019، إضافة إلى مؤشــر الشعور باألمان، 

فيما حققت المركز األول على المســتوى 

العربــي فــي مؤشــر الســعادة العالمي، 

ونتائــج متقدمة في مؤشــر معــدل زمن 

االستجابة لحاالت الطوارئ، لتصل إلى 10 

دقائق، متفوقًة بذلك على عدد من الدول 

المتقدمة عالمياً.

كمــا حققت دولــة اإلمــارات إنجازات 

ملحوظة خال الســنوات الخمس الماضية، 

إذ انخفضت معدالت الجرائم المقلقة لكل 

100 ألف من الســكان بنســبة وصلت إلى 

40%، لتبلغ أدنى مستوياتها في 2018، كما 

تمكنــت اإلمارات من خفــض عدد وفيات 

الطرق لــكل 100 ألف من الســكان خال 

الســنوات الخمس الماضية بنســبة وصلت 

إلى 34%، لتبلغ أدنى مستوياتها في 2018.

صدارة
وفــي مجال البيئة والبنية التحتية، حافظت 

دولــة اإلمــارات علــى صدارتها فــي تقرير 

التنافســية العالمي 2019 على المستويين 

العربي واإلقليمي، في مؤشــر جودة البنية 

التحتيــة، وجــودة الطرق، وجــودة النقل 

الجــوي، وجــودة النقــل البحــري، إضافة 

إلى محــور تبنــي تكنولوجيــا المعلومات 

واالتصــاالت، كمــا احتلت الدولــة المركز 

األول عربيــاً وإقليميــاً والثانــي عالمياً في 

المؤشــر العالمي للبنية التحتية لاتصاالت، 

وفــق تقرير األمم المتحدة حول اســتطاع 

الحكومة اإللكترونية.

ونتيجــة إلطــاق اســتراتيجية اإلمارات 

للتنمية الخضراء، وبرامج إدارة الطلب على 

الطاقة والمياه، ســجلت الدولة نتائج أولية 

إيجابيــة في مجــال ارتفاع حجــم الطاقة 

النظيفــة المولــدة مــن مصادر شمســية، 

ومعالجــة النفايات الصلبــة، ومعالجة %75 

من مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.

رؤية
وكان صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم، أطلق فــي 2010 »رؤية 

اإلمارات 2021« الهادفة إلى أن تصبح دولة 

اإلمــارات مــن بين أفضــل دول العالم في 

المجاالت التنموية، ولتحقيق مراكز متقدمة 

في مختلف المؤشــرات الوطنية والعالمية 

بحلول عام 2021.

إنجازات حكومة اإلمارات بمؤشرات األجندة الوطنية

االجتماعات السنوية تستعرض مساهمات 100 مبادرة وطنية

⁃℆ₙ℃ₔ⁔ₖات ا℄ₚₖ₇‶ت وا⁙℁⁅ₚₖز ا‶⁑ₜإ ℇ₇ ‶ًₙ⁙ₑ⁄ ₒₑ⁔⁄ رات‶ₙ⅀ا
اســـتعرضت االجت�عات الســـنوية لحكومة اإلمارات مضاعفة الجهود خالل العام� املقبل� ملواصلة تحقيق اإلنجازات النوعية وتصدر املؤرشات العاملية �ا 

يضمن تحقيق املؤرشات الوطنية بحلول عام 2021، في� حققت اإلمارات تقدماً الفتاً يف إنجاز املستهدفات واملؤرشات الحكومية.

 % 96 
ارتفاع نسب االلتحاق برياض األطفال 
والتخرج يف التعليم األسايس والثانوي 

لتكون من أعىل املعدالت عاملياً

% 85 
املستوفية  الصحية  املنشـــآت  نسبة   

ملعاي² االعت�د العاملية

 % 93
ارتفـــاع نســـبة الربامـــج األكاد³ية 
املعـــرتف بهـــا دوليـــاً يف الجامعات 

الحكومية يف 2018

% 70
 مساهمة القطاعات غ² النفطية

يف إج�يل الناتج املحيل خالل 2018

إنجازات نوعّية تعزز ¿و 
الناتج املحيل وتصدر يف 
مؤرش استقرار االقتصاد 
الكيل لتقرير التنافسية 

العاملي 

اإلمارات األوىل عربياً يف 
مؤرشات سهولة م�رسة 
األع�ل وكفاءة تسوية 

املنازعات التجارية 
واالبتكار العاملي

اإلمارات ضمن أفضل 
10 دول عاملياً يف 

جودة الرعاية الصحية

تتبوأ املركز الثاÈ يف 
رضا األفراد عن 
مستويات جودة 
وتوفر الخدمات 

الصحية

الدولة يف املركز األول 
�ؤرشات الشعور 

باألمان واملساعدات 
اإل¿ائية والتسامح

اإلمارات تتصدر عربياً 
وإقليمياً يف تقارير 

التنافسية العاملية 2019 
�ؤرشات جودة البنية 

التحتية والطرق والنقل 
الجوي والبحري

Èغرافيك: حسام الحورا

مريم الحمادي:

Ⅶ مضاعفة الجهود لتحقيق اإلنجازات 

النوعّية خالل العامين المقبلين

Ⅶ مواصلة السعي لتصدر المؤشرات 

العالمية لتحقيق المؤشرات الوطنية 
بحلول 2021

■ أبوظبي - البيان 

ناقشــت الــدورة الثالثــة لاجتماعات الســنوية 

لحكومــة دولــة اإلمــارات، ضمن محــور تطوير 

الخدمــات، ســبل إنشــاء »ملــف رقمــي لــكل 

متعامل«، وذلك في إطار الســعي لتوفير خدمات 

اســتباقية عاليــة الجــودة مــع مراعــاة حماية 

معلومــات المتعامليــن وخصوصيتهــم وتوفيــر 

وقتهم وجهدهم وتحســين تجربة الحصول على 

الخدمات الحكومية. 

وترتكز المبادرة على وجود ملف رقمي موّحد 

لكل مواطــن، يحوي جميع بياناتــه ومعلوماته، 

وهي تعّد إنجازاً نوعياً في الخدمات التي ستقدم 

دون طلب مرفقات ووثائق شــخصية، وتســريع 

عمليــة تقديم الخدمات وتوفير الوقت والزيارات 

لمراكــز الخدمة مع حفظ خصوصية المعلومات، 

كما يســعى الملف الرقمــي الموّحد إلى تحقيق 

مجموعة مســتهدفات تســهم في تعزيــز كفاءة 

العمل الحكومي من خــال ابتكار آليات محفزة 

للتطوير المستدام.

تطوير 
وأكــد معالي علــي محمد بن حماد الشامســي، 

رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة للهوية 

والجنســية، أن حكومــة دولة اإلمارات تســعى 

دائماً إلــى تطوير الخدمات الحكومية وتســهيل 

كافة اإلجراءات على المتعاملين، وذلك من خال 

توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في كافة 

المعامات الحكومية. 

وقال الشامسي: »تتويجاً لتلك الرؤية الحكيمة؛ 

تأتي مبادرة ملف رقمي لكل مواطن والتي تعتبر 

قفزة نوعية في الخدمــات الحكومية، من خال 

سعيها لتمكين وتســهيل الوصول لكافة البيانات 

الخاصــة بالمواطنين، ما يعزز مــن تقديم أفضل 

الخدمــات وتســريع إنجازها حتــى دون الحاجة 

لحضور المتعامل في بعض الخدمات، حيث يتيح 

المشــروع إيجاد ملف رقمي موحد لكل مواطن، 

يحوي جميع بياناتــه ومعلوماته المحدثة والتي 

يحتاجها للحصول على الخدمات الحكومية.

محطات 
وقــال حمد عبيــد المنصوري، مدير عــام الهيئة 

العامــة لتنظيم قطاع االتصاالت، إن االجتماعات 

الســنوية تعــد محطــات مركزيــة علــى طريق 

المستقبل الذي نصنعه بجهود تشاركية، وبإشراف 

حثيث من قيادتنا الرشيدة، حيث يسعى الجميع 

لتصميــم المســتقبل، كل فــي قطاعــه ومجال 

اختصاصــه، ومن بينها قطاع الخدمات الحكومية 

التي ُتقدم للمواطنين والمقيمين. 

وأضاف: »ســعداء بمشــروع الملــف الرقمي 

الموحد لكل متعامل ألنه يجسد مفهوم الحكومة 

المترابطة التي تقدم خدماتها للجمهور في سياق 

تكاملي باالستفادة من الممكنات الحكومية التي 

وفرتهــا الهيئــة العامة لتنظيم قطــاع االتصاالت 

بالتعــاون مع الجهــات الحكومية مثل الشــبكة 

االتحاديــة، والرابط الحكومي للخدمات، والهوية 

الرقميــة، والمحفظــة الرقمية. وهو يســهم في 

جهــود الحكومــة لتعزيز المكانــة الرائدة لدولة 

اإلمــارات وفقاً لرؤيــة اإلمــارات 2021، ومئوية 

اإلمارات 2071«.

تسريع وتسهيل الخدمات عبر »ملف رقمي موّحد لكل متعامل«
 سعيًا إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي بآليات تطوير مستدامة

■ عهود الرومي وحمد المنصوري والمشاركون في الجلسة  |  من المصدر

علي الشامسي: 
توظيف التكنولوجيا 
والتقنيات الحديثة 

لتطوير تقديم 
الخدمات للجمهور

حمد المنصوري: 
منظومة موّحدة 

تتيح تقديم خدمات 
استباقية تواكب 

متطلبات المتعاملين
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