
دبي - البيان 

تضطلع الــلــجــنــة الــعــلــيــا للتشريعات فــي إمــــارة دبـــي بـــدور ريــــادي في 

إرســـــــاء دعــــائــــم مـــنـــظـــومـــة تــشــريــعــيــة أكـــثـــر مــــرونــــة واســــتــــدامــــة، وإثــــــراء 

الــــمــــعــــرفــــة الــــقــــانــــونــــيــــة والــــتــــشــــريــــعــــيــــة، وتـــــعـــــزيـــــز الــــــوعــــــي بـــالـــمـــتـــطـــلـــبـــات 

الــتــحــول االقــتــصــادي المستمر في  التنظيمية الــجــديــدة تــحــت مظلة 

ــــاق الـــعـــمـــل الــحــكــومــي  الــــدولــــة واإلمــــــــــارة، وذلــــــك مــــن خـــــال تـــطـــويـــر آفــ

المشترك من جهة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وتـــمـــثـــل الـــبـــنـــيـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي دبــــــي قــــاطــــرة بــنــاء 

الــدولــة  القانونية والتشريعية فــي  اقــتــصــاد المستقبل، وتــعــد األطـــر 

بشكل عــام، وإمـــارة دبــي بشكل خــاص، بنية تحتية تنظيمية، من 

شــأنــهــا تــســريــع وتـــيـــرة الـــتـــحـــول االقـــتـــصـــادي الـــمـــنـــشـــود، وتــتــيــح لــكــافــة 

األطـــراف المعنية انتقاالً سلساً نحو بيئة اقتصادية جديدة تواكب 

االتجاهات الناشئة. 

ــــيـــــن عـــــــام الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا  وقـــــــــال أحـــــمـــــد بـــــن مــــســــحــــار الــــمــــهــــيــــري، أمـ

لــلــتــشــريــعــات فــــي إمـــــــارة دبــــــي: تـــولـــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــشــريــعــات فــي 

ــــارة دبـــــي، بــتــوجــيــه مـــن ســمــو الــشــيــخ مــكــتــوم بـــن مــحــمــد بـــن راشـــد  إمــ

آل مــكــتــوم، نــائــب حــاكــم دبــــي، نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وزيـــر 

المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات، أهمية كبيرة للتحديث 

المستمر للتشريعات الداعمة القتصاد المستقبل، لتواكب الحقبة 

الــجــديــدة مــن مــســيــرة الــتــقــدم والــنــمــاء الــتــي تخطوها دولـــة اإلمــــارات 

ــــــك بـــالـــتـــعـــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــــع جــمــيــع  الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة بـــثـــبـــات، وذلـ

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة وغـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، ومـــــن خـــــال إتــــاحــــة مــنــصــات 

تشكل بيئات حاضنة لابتكار والتميز التشريعي.

تطورات متسارعة
ــــارعــــــة، الــــتــــي  ــــتــــــســ ــــمــ وأضـــــــــــــــــاف: فـــــــي ضــــــــــوء الـــــــتـــــــطـــــــورات الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة الــ

تــلــقــي بــظــالــهــا عـــلـــى الــمــشــهــد االقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي، تــمــضــي الـــــدول 

والحكومات والقطاع الــخــاص واألفـــراد قــدمــاً فــي استكشاف أفضل 

الــســبــل الــمــمــكــنــة لــمــواكــبــة هـــذه الـــتـــطـــورات، والــتــكــيــف مــع الــتــحــوالت 

االقــــتــــصــــاديــــة الـــــجـــــديـــــدة، بــــمــــا تـــشـــتـــمـــل عـــلـــيـــه مـــــن فـــــــرص وتــــحــــديــــات، 

ولــــســــد الــــفــــجــــوة بـــيـــن الــــنــــمــــاذج االقــــتــــصــــاديــــة الــــحــــالــــيــــة، والـــمـــتـــطـــلـــبـــات 

الناشئة والمستقبلية القتصاد المستقبل، وذلك لضمان استدامة 

التنمية وتوسيع نطاق روافد الدخل الوطني للدول، وتجنب هيمنة 

قطاعات محدودة على القطاعات األخرى.

رؤية استشرافية
وأوضـــــــح بــــن مـــســـحـــار، أن الــــرؤيــــة االســـتـــشـــرافـــيـــة لـــلـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة، 

ــــثـــــر تــــنــــوعــــاً ومـــــرونـــــة  ــــاً فــــــي الــــتــــحــــول نــــحــــو اقــــتــــصــــاد أكـ ــــمــــــوذجــ شـــكـــلـــت أنــ

واســـــتـــــدامـــــة، ســــاهــــم فـــــي تـــحـــصـــيـــن االقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي مـــــن تـــداعـــيـــات 

األزمـــــــــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــعــــالــــمــــيــــة، وتــــبــــنــــي الــــنــــهــــج الــــســــديــــد لــمــنــظــومــة 

الــعــمــل الــحــكــومــي وتــكــامــلــهــا، لــتــواصــل الـــدولـــة الــيــوم تحقيق نقات 

نــوعــيــة فــي الــتــحــول نــحــو اقــتــصــاد الــمــســتــقــبــل، مــدعــومــة بــحــزمــة من 

العوامل والمزايا التي تعزز تنافسية بيئة األعمال المحلية في شتى 

المجاالت والميادين، ومن بينها مرونة ورشاقة وحداثة تشريعاتها 

وسياساتها االقتصادية.

أسبوع تشريعي 
وأضـــــــاف: يـــأتـــي تــنــظــيــم »األســـبـــوع 

إطـــــــــــار  فـــــــــــي   »2022 الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــي 

التزام اللجنة العليا للتشريعات 

بـــتـــطـــويـــر الـــمـــنـــظـــومـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 

الـــمـــتـــكـــامـــلـــة إلمــــــــــارة دبــــــــي، وذلـــــك 

بـــــــهـــــــدف دعــــــــــم وتــــــعــــــزيــــــز وتــــحــــقــــيــــق 

الـــــــــــــمـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــدفـــــــــــــات الــــــــــتــــــــــنــــــــــمــــــــــويــــــــــة 

ــــارات اقـــتـــصـــاد الــمــســتــقــبــل فــــي اإلمـــــــــــارة. ولـــيـــشـــكـــل هــــــذا الـــحـــدث  ومــــــســ

ــــتـــــشـــــريـــــعـــــي، وإثـــــــــــراء  ــــلـــــى الــــــــواقــــــــع الـ ــــــوء عـ ــــــضـ مــــنــــصــــة رائـــــــــــــدة لـــتـــســـلـــيـــط الـ

المعرفة التشريعية لدى العاملين في الجهات الحكومية المعنية 

بـــتـــطـــويـــر مــخــتــلــف الــــقــــطــــاعــــات، ويـــتـــضـــمـــن األســـــبـــــوع الـــتـــشـــريـــعـــي لــهــذا 

الــعــام مــجــمــوعــة مــن الــمــحــاضــرات والــمــنــاقــشــات والـــــورش التفاعلية 

لتعزيز الثقافة القانونية للمشاركين فيه، والستكشاف سبل تطوير 

ــــثـــــر مـــــرونـــــة ورشــــــاقــــــة واســــــتــــــدامــــــة.  ويـــحـــظـــى  الــــتــــشــــريــــعــــات، لــــتــــكــــون أكـ

األسبوع في دورته الحالية بمشاركة حكومية واسعة، واستقطاب 

مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــمــــيــــزة مــــــن الــــقــــانــــونــــيــــيــــن، والــــــخــــــبــــــراء والــــمــــخــــتــــصــــيــــن فــي 

المجاالت المرتبطة بصنع »اقتصاد المستقبل« وذلك لتحديد أهم 

الــفــرص والــتــحــديــات الــتــي ســيــفــرزهــا، واســتــشــراف مــامــح المنظومة 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــمــســتــقــبــلــيــة الــــتــــي ســـــوف يـــتـــم مــــن خـــالـــهـــا اغـــتـــنـــام تــلــك 

الفرص وطرح الحلول المناسبة لمعالجة التحديات.

خارطة طريق
وتــــــابــــــع: مـــــن الـــــمـــــأمـــــول أن يـــســـهـــم »األســـــــبـــــــوع الــــتــــشــــريــــعــــي« فـــــي رســــم 

خـــــارطـــــة طـــــريـــــق، لـــتـــحـــديـــث الـــمـــنـــظـــومـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي إمـــــــــارة دبـــــي، 

وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والتي سيتم وضع مامحها من خال 

أبــرزهــا »المختبر  العمل، ولعل مــن  الفعاليات والجلسات وورش 

أكثر  لتطوير تشريعات  االبتكارية  البيئة  الــذي يشكل  التشريعي«، 

مرونة وديناميكية، تحاكي الحاضر وتواكب المستقبل. 

وبــــالــــتــــوازي مـــع دوره فـــي تــعــزيــز الــمــعــرفــة الــقــانــونــيــة واســـتـــشـــراف 

مسارات تطوير العملية التشريعية وزيادة زخمها، يشكل »األسبوع 

الــتــشــريــعــي« فــي دورتــــه الــحــالــيــة منصة لــبــنــاء الــشــراكــات المتمحورة 

حــــــول مــســتــقــبــل الـــتـــشـــريـــع، حـــيـــث يـــشـــهـــد إبــــــــرام مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــيــن 

لتعزيز  للمستقبل«  دبـــي  للتشريعات« و»مــؤســســة  العليا  »الــلــجــنــة 

ببناء  المرتبطة  الــمــجــاالت  فــي  المستقبلية  التوجهات  بين  التكامل 

الــمــنــظــومــة التشريعية إلمـــارة  اقــتــصــاد المستقبل ومــمــكــنــاتــه، وبــيــن 

ــــيـــــن الــــطــــرفــــيــــن  ــــــاالت الــــــتــــــعــــــاون بـ ــــجـ ــ ــــلـــــى مـ ــــيـــــز عـ ــــتـــــركـ ــــــن خـــــــــال الـ دبـــــــــــي، مـ

فــــي تـــرجـــمـــة الـــخـــطـــط الــمــســتــقــبــلــيــة لـــــإمـــــارة فــــي مـــجـــال اســـتـــخـــدامـــات 

الذكاء االصطناعي، والواقع االفتراضي، والواقع المعزز، ودراسة 

مـــشـــاريـــع الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي تـــدعـــم الـــخـــطـــط اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة القــتــصــاد 

ــــارة دبــــي، إلـــى جــانــب الــتــدريــب وتـــبـــادل الــخــبــرات،  الــمــســتــقــبــل فـــي إمـ

ودفـــــع عــجــلــة تــطــويــر الــتــشــريــعــات الــــرافــــدة القـــتـــصـــاد الــمــســتــقــبــل في 

القطاعات التي سوف تركز عليها تلك الخطط االستراتيجية، وبما 

يــتــمــاشــى مــع تــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الــلــه، بـــضـــرورة مـــواءمـــة الــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســات الــعــامــة 

مع البنية القانونية والتشريعية في إمــارة دبي، الستباق التغيرات 

المستقبلية. 

جلسات 
ويـــتـــضـــمـــن جــــــدول أعــــمــــال دورة هـــــذا الــــعــــام مــــن »األســـــبـــــوع الــتــشــريــعــي« 

الــعــديــد مـــن الـــمـــحـــاضـــرات والــجــلــســات الـــحـــواريـــة، ومــــن بــيــنــهــا مــحــاضــرة 

حــــــول »الــــصــــنــــاعــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــداعــــمــــة القــــتــــصــــاد الـــمـــســـتـــقـــبـــل«، والـــتـــي 

ســيــتــم مـــن خــالــهــا تــحــديــد الــنــهــج الــتــشــريــعــي الــمــســتــقــبــلــي لــلــجــنــة العليا 

ــــتـــــشـــــريـــــعـــــي لــــــمــــــحــــــاور ومـــــمـــــكـــــنـــــات اقــــتــــصــــاد  لــــلــــتــــشــــريــــعــــات فـــــــي الــــتــــنــــظــــيــــم الـ

الـــمـــســـتـــقـــبـــل، وكـــــذلـــــك مــــحــــاضــــرة تــــتــــنــــاول تــــجــــربــــة واقــــعــــيــــة لــــقــــيــــاس األثـــــر 

ــــا تــــســــلــــيــــط الـــــضـــــوء  ــــهـ ــيــــتــــم مـــــــن خـــــالـ ــــتـــــشـــــريـــــعـــــي، وجـــــلـــــســـــات حــــــــواريــــــــة ســ الـ

عــلــى »مــفــهــوم االقــتــصــاد اإلبــــداعــــي« بــاعــتــبــاره أحـــد أهـــم أشـــكـــال اقــتــصــاد 

ــــيـــــرس« و»األصــــــــــــــول االفـــــتـــــراضـــــيـــــة« و»الـــــعـــــمـــــات  ــــتـــــافـ ــــيـ الـــمـــســـتـــقـــبـــل، و»الـــــمـ

الرقمية«.

حماية المستهلك
وتــشــكــل حــمــايــة الــمــســتــهــلــك فـــي ظـــل اقــتــصــاد الــمــســتــقــبــل أحـــد الــمــحــاور 

الـــرئـــيـــســـيـــة ألعـــــمـــــال »األســـــــبـــــــوع الــــتــــشــــريــــعــــي« مـــــن خـــــــال جـــلـــســـة حـــــواريـــــة 

تـــنـــاقـــش تـــغـــيـــر مـــفـــهـــوم الــمــســتــهــلــك وســــبــــل حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك فــــي ظــل 

االقتصاد الرقمي.

البنية التشريعية في دبي 
قاطرة بناء اقتصاد المستقبل
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»االقتصاد والسياحة« تعزز كفاءة وتنافسية األعمالقانون رقم »1« لسنة 2000

أصــدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشــد آل مكتوم، رحمه الله، قانون إنشاء منطقة 

دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية واإلعام رقم )1( لسنة 2000، ليشكل نقطة 

انطاق دبي نحو األلفية الثالثة، ودخولها معترك الثورة المعرفية التي شهدها العالم 

فــي تــلــك الــفــتــرة، ولــتــكــون مـــركـــزاً إقــلــيــمــيــاً وعــالــمــيــاً فــي احــتــضــان جميع األنــشــطــة المرتبطة 

بالتكنولوجيا واإلعام.  )دبي - البيان(

دبي - البيان 

تــــقــــود »دائــــــــــرة االقــــتــــصــــاد والـــســـيـــاحـــة فــــي دبـــــــي« جــــهــــود اإلمــــــــــارة الــــرامــــيــــة إلـــى 

تعزيز اقتصادها المتنوع وتقديم خدمات مبتكرة واالرتقاء ببيئة األعمال 

ورفع معدالت النمو، ودعم اإلمارة في تحقيق رؤيتها بأن تصبح الوجهة 

العالمية المفضلة للمعيشة والعمل والحياة العصرية، وذلك من خال 

تحقيق الــعــديــد مــن المستهدفات الــرئــيــســيــة، الــتــي مــن أهــمــهــا جعل 

إمــــــارة دبــــي مـــن أفـــضـــل 5 مــــدن فـــي الـــمـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة 

الــرئــيــســيــة، بحسب الــمــؤشــرات الــدولــيــة، واســتــقــطــاب 

100 ألــــــف شــــركــــة خــــــال الــــســــنــــوات الـــــــــ3 الـــمـــقـــبـــلـــة، 

ــــافـــــة لــــلــــقــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــي  ــــمـــــضـ وزيــــــــــــــــادة الــــقــــيــــمــــة الـ

ـــ5 الــمــقــبــلــة،  ــ بــنــســبــة 150 % خــــال الـــســـنـــوات الـ

والـــــــــعـــــــــمـــــــــل عــــــــلــــــــى تــــــــوســــــــيــــــــع أســــــــــــــــــــــواق الــــــتــــــصــــــديــــــر 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــلــــمــــنــــتــــجــــات الــــمــــحــــلــــيــــة بــــنــــســــبــــة 50 

فـــعـــالـــيـــة  ــتــــقــــطــــاب 400  اســ عــــلــــى  والـــــعـــــمـــــل   ،%

اقــتــصــاديــة عــالــمــيــة ســنــويــاً بــحــلــول عــــام 2025، 

وزيــــادة نسبة استقطاب الــســيــاح بنسبة 40 %، 

أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول عام 2025.

وجــــــــــــاء دمــــــــــج كــــــــل مــــــــن »دائـــــــــــــــــرة الــــتــــنــــمــــيــــة االقــــــتــــــصــــــاديــــــة« 

و»دائرة السياحة والتسويق التجاري« في إمارة دبي، تحت 

مظلة واحدة، تحمل اسم »دائرة االقتصاد والسياحة«، في إطار الجهود 

إمـــارة دبــي لتطوير جهازها الحكومي، وتعزيز كــفــاءة ومرونة  التي تبذلها 

مــــــزاولــــــة األعــــــمــــــال فــــيــــهــــا، واإلســـــــهـــــــام فـــــي تــــدعــــيــــم مـــكـــانـــتـــهـــا الــــــريــــــاديــــــة، ورفـــــع 

مـــســـتـــوى تــنــافــســيــتــهــا االقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاحـــيـــة، ولـــتـــكـــون أنــــمــــوذجــــاً مــتــمــيــزاً 

وفريداً للتنمية االقتصادية ووجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

دعم 
ويــهــدف إنــشــاء »دائــــرة االقــتــصــاد والــســيــاحــة« إلــى دعــم استراتيجية اإلمـــارة 

ــــتـــــصـــــاد والــــســــيــــاحــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى  بـــــــأن تـــصـــبـــح دبـــــــي مــــــحــــــوراً رئــــيــــســــيــــاً فـــــي االقـ

العالم، والمساهمة في تعزيز استقرارها ومكانتها بوصفها مركزاً عالمياً 

لاقتصاد والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية واالستثمار، وتنظيم 

الــتــجــاري فيها، وتطويرها  والــتــرويــج  السياحة والتسويق  وتشجيع صناعة 

وتنميتها، واستشراف مستقبل التخطيط االقتصادي لها، ودعم متخذي 

الــــــقــــــرار لـــــرســـــم الــــســــيــــاســــات الـــتـــنـــمـــويـــة وعــــمــــلــــيــــات الـــتـــخـــطـــيـــط وقـــــيـــــاس األداء 

االســتــراتــيــجــي لــقــطــاعــي االقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاحـــة، وإدارة األجــــنــــدة االقــتــصــاديــة 

والسياحية، ودعــم اقتصادها القائم على التنوع واالبتكار واالرتــقــاء ببيئة 

األعمال وتسهيل رحلة المستثمر. 

ــــرة بــــهــــدف تــــرســــيــــخ رؤيــــــــة اإلمـــــــــــارة لــــتــــكــــون دبــــي  ــ ــــدائـ ــ ــــاء تــــأســــيــــس الـ ــ كــــمــــا جـ

الـــمـــديـــنـــة األفـــــضـــــل لـــلـــحـــيـــاة فـــــي الــــعــــالــــم، وتـــخـــطـــيـــط وتــنــظــيــم 

األداء االقتصادي والسياحي العام في اإلمارة، وتعزيز 

ــــافـــــة  ــــيـــــهـــــا، إضـ ــــيـــــة فـ ــــيـــــاحـ ــــاديــــــة والـــــسـ ــتــــــصــ ــ الــــتــــنــــمــــيــــة االقــ

إلــــــى تـــشـــجـــيـــع االســــتــــثــــمــــار فـــــي صــــنــــاعــــات الـــمـــعـــرفـــة 

واالبــــتــــكــــار وجــــــذب االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي الــمــبــاشــر 

وتــــرويــــج وتـــنـــويـــع مــنــتــجــات وأســـــــواق الــتــصــديــر، 

ــتـــــوســـــطـــــة،  ــ ــــمـ ودعـــــــــــــم الــــــمــــــشــــــاريــــــع الـــــصـــــغـــــيـــــرة والـ

فضاً عن تنمية صــادرات اإلمــارة وتعزيز قدرة 

قطاعها الصناعي، والمساهمة في المحافظة 

عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــي مــــن الـــــجـــــودة فــــي تــقــديــم 

الـــــخـــــدمـــــات االقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاحــــيــــة لــلــمــســتــثــمــريــن 

والتجار وأفراد المجتمع. 

مهام وصالحيات
وأنــاط القانون الجديد بالدائرة العديد من المهام والصاحيات المرتبطة 

بقطاعي االقتصاد والسياحة، وذلــك لتمكينها من تحقيق أهدافها، ومن 

بــيــن تــلــك الــمــهــام والــصــاحــيــات: رســـم وإدارة وإعـــــداد الــخــطــط والــســيــاســات 

واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــشـــامـــلـــة ذات الـــعـــاقـــة بـــقـــطـــاعـــي االقــــتــــصــــاد والـــســـيـــاحـــة، 

ــــهـــــدف إلـــــــى تـــطـــويـــر  ــتـــــي تـ ــ ـــــرامــــــج والـــــــمـــــــبـــــــادرات الـ ــبـ ــ ووضـــــــــع وتــــنــــفــــيــــذ الــــخــــطــــط والــ

التنمية االقتصادية وتشجيع السياحة إلى اإلمــارة، واإلشــراف على تطبيق 

الـــســـيـــاســـات واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــات والــــمــــشــــاريــــع والـــــمـــــبـــــادرات الــــخــــاصــــة بــقــطــاعــي 

االقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاحـــة، واإلشــــــــراف عــلــى تــطــويــر وتــنــمــيــة قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 

جــــــــديــــــــدة، وتـــــطـــــويـــــر الـــــســـــيـــــاســـــات الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بــــتــــرخــــيــــص الـــــمـــــهـــــن والــــمــــنــــشــــآت 

االقتصادية العاملة في اإلمارة.

جهات حكوميةصورة وتاريخ

أحمد بن مسحار:  ›
 األسبوع التشريعي 

2022 يواكب المنظومة 
االقتصادية المستقبلية

أحمد بن مسحار
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إطالق استراتيجية دبي لالقتصاد 
اإلبداعي في أبريل عام 2021

مضاعفة مساهمة القطاع اإلبداعي 
في الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة دبي 

إلى 5 % بحلول 2025

  مضاعفة عدد الشركات والمؤسسات 
اإلبداعية والثقافية العاملة، إلى 15 
ألف شركة ومؤسسة، بحلول 2025

تهدف استراتيجية دبي لالقتصاد 
اإلبداعي لجعل دبي من أفضل 5 مدن 

في المؤشرات االقتصادية الرئيسية

2025150005 2021

دبي- البيان 

بــــرز االقـــتـــصـــاد اإلبــــداعــــي، خــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، كــونــه 

أحـــد روافــــد االقــتــصــاد الــعــالــمــي، وأحــــد الــمــحــركــات األســاســيــة لنمو 

الـــــــــدول والـــمـــجـــتـــمـــعـــات، ويـــــقـــــوم هــــــذا االقــــتــــصــــاد عـــلـــى أســـــــاس إنـــتـــاج 

الـــمـــعـــرفـــة وتـــوزيـــعـــهـــا، واســــتــــخــــدام واســــتــــغــــال نــتــاجــهــا وإنـــجـــازاتـــهـــا، 

بـــحـــيـــث تـــشـــكـــل هـــــــذه الــــمــــعــــرفــــة مــــــصــــــدراً رئــــيــــســــاً مـــــن مـــــصـــــادر الــــثــــروة 

لــلــمــجــتــمــع، وتـــحـــقـــيـــق رفـــاهـــيـــتـــه، وذلـــــــك مــــن خــــــال تـــحـــويـــل األفــــكــــار 

اإلبـــــداعـــــيـــــة إلـــــــى ســــلــــع وخــــــدمــــــات قــــابــــلــــة لـــلـــنـــشـــر والــــــعــــــرض والــــــتــــــداول 

ــــــاك. وعــــــــــرف مــــؤتــــمــــر األمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لــــلــــتــــجــــارة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــــهـ ــ ــتـ ــ ــ واالسـ

»األونكتاد« في تقريره األول الصادر عام 2008 االقتصاد اإلبداعي 

ــــقــــــوم عـــلـــى  ــــنـــــمـــــط مـــــــن الـــــنـــــشـــــاط االقـــــــتـــــــصـــــــادي، الـــــــــــذي يــ بـــــــأنـــــــه: ذلـــــــــك الـ

استغال األصول اإلبداعية، التي يمكن أن تولد النمو االقتصادي، 

وتقود إلى التنمية االقتصادية. 

ــــقــــــول: إن االقــــتــــصــــاد اإلبــــــداعــــــي هــو  ومــــــن هــــــذا الـــتـــعـــريـــف يـــمـــكـــن الــ

االقـــتـــصـــاد الــــذي يــقــوم عــلــى تــولــيــد وتــســويــق اإلبـــــــداع، بــاعــتــبــاره نــتــاج 

تفاعل بين 3 عناصر أساسية، وهــي: اإلبــداع البشري، واستخدام 

التكنولوجيا، واالستثمار في المعرفة.

أمـــا الــصــنــاعــات اإلبـــداعـــيـــة فــقــد عــرفــهــا »األونـــكـــتـــاد« بــأنــهــا: السلع 

والخدمات التي تستخدم اإلبــداع ورأس المال الفكري كمدخات 

أولــيــة، وتــشــمــل 4 مــجــمــوعــات، وهـــي: الـــتـــراث، والــفــنــون، ووســائــل 

اإلعام، واإلبداعات الوظيفية.

ــــتـــــقـــــاء بــيــن  ــــتـــــصـــــاد اإلبـــــــداعـــــــي نـــقـــطـــة االلـ وبـــــهـــــذا الــــمــــفــــهــــوم يــــعــــد االقـ

الــــثــــقــــافــــة واالقـــــــتـــــــصـــــــاد، وذلــــــــــك مــــــن خــــــــال تــــحــــويــــل األعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 

واألفــكــار الثقافية إلــى فــرص استثمارية إبداعية ومشاريع تجارية، 

تسهم في تعزيز التنمية االقتصادية 

واالجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــة، ودعــــــــــــــــــــــم الـــــــمـــــــكـــــــانـــــــة 

الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة لــــــــلــــــــدول وتــــــوجــــــيــــــه طـــــاقـــــات 

ــــتـــــاك  ــــيـــــن نـــــحـــــو امـ ــــبـــــدعـ الـــــشـــــبـــــاب والـــــمـ

ــــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــيــ ــ الــــمــــشــــاريــــع اإلبــــــداعــ

المعرفة واالبتكار.

فرع جديد
وتــــنــــامــــت أهـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاد اإلبــــداعــــي 

في اآلونة األخيرة، واستطاع هذا الشكل من االقتصاد فرض نفسه 

عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة، بـــاعـــتـــبـــاره فـــرعـــاً جــــديــــداً مـــن فـــــروع الــعــلــوم 

االقـــتـــصـــاديـــة، الـــقـــائـــم عـــلـــى فـــهـــم أكـــثـــر عـــمـــقـــاً لــــــدور الـــمـــعـــرفـــة ورأس 

الــــمــــال الــــبــــشــــري فــــي تــــطــــور االقــــتــــصــــاد وتــــقــــدم ورفــــــــاه الــمــجــتــمــعــات، 

وتحسين نوعية الحياة، ويتميز هذا االقتصاد بمرونة عالية وقدرة 

عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــتــقــلــبــات االقـــتـــصـــاديـــة، وتـــوفـــيـــر نـــمـــو مـــســـتـــدام يــمــتــد 

لسنوات عديدة، ويعد االقتصاد اإلبداعي نمطاً اقتصادياً متطوراً، 

يقوم على توظيف المواهب الفكرية والقدرات المعرفية والطاقات 

االبتكارية باعتبارها مكونات أساسية في العملية اإلنتاجية، وذلك 

بعد أن أصبحت المعرفة محركاً اقتصادياً عظيماً، وباتت العاقة 

بـــيـــن الـــمـــعـــرفـــة واالقــــتــــصــــاد عـــاقـــة تــــرابــــط وتـــكـــامـــل ال انـــفـــكـــاك فــيــهــا، 

فــأصــبــح االقــتــصــاد الــجــديــد فـــي وقــتــنــا الــحــاضــر هـــو االقــتــصــاد الــقــائــم 

عـــلـــى الـــمـــعـــرفـــة واألفــــــكــــــار واإلبـــــــــــــداع، وأصــــبــــحــــت هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر هــي 

الاعب الرئيس، الذي يتحكم في اقتصاد السوق، وهي المحرك 

األساس للنمو االقتصادي. 

أنشطة اقتصادية 
ويـــشـــيـــر االقــــتــــصــــاد اإلبـــــداعـــــي إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة، 

الــتــي تــجــمــع بــيــن الــمــوهــبــة واإلبـــــــداع والــتــكــنــولــوجــيــا والــثــقــافــة، حتى 

أضحت أهمية االقتصاد اإلبداعي تتعاظم عاماً بعد عام، وتنامت 

القائمة على عنصر اإلبـــداع فــي ظله، وأصبحت  أهمية الصناعات 

المعرفة مركزاً للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومفتاحاً لتعزيز 

الحديثة، وصــارت  واالقــتــصــادات  للمجتمعات  المستدامة  التنمية 

من أهم الحلول التي تلجأ إليها الــدول، لمواجهة مشكلتي الفقر 

والــبــطــالــة، مـــن خـــال إيـــجـــاد قــطــاعــات اقــتــصــاديــة جـــديـــدة وواعـــــدة، 

تـــســـهـــم فـــــي تــــوفــــيــــر فـــــــرص عــــمــــل عــــــديــــــدة، بـــســـبـــب الــــمــــجــــال الـــــواســـــع 

الـــــــذي تـــتـــيـــحـــه فـــــي تـــنـــويـــع مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل، لـــقـــد بــــــدأ الــــعــــالــــم يــشــهــد 

حـــالـــيـــاً تــــحــــوالً تـــدريـــجـــيـــاً فــــي أنــــمــــاط االقــــتــــصــــاد، حـــيـــث يــشــهــد انـــتـــقـــاالً 

التقليدي القائم على العناصر المادية لإلنتاج، إلى  من االقتصاد 

االقــتــصــاد الــمــعــرفــي الــقــائــم عــلــى اإلبـــــداع واالبـــتـــكـــار، وتــوظــيــف رأس 

المال البشري، ولما كان االقتصاد اإلبداعي من أســرع القطاعات 

نــمــواً وأكــثــرهــا نــشــاطــاً فــقــد أصــبــح فــي مــقــدمــة الــوســائــل، الــتــي تلجأ 

إلــيــهــا الــــــدول والـــحـــكـــومـــات، لــلــتــغــلــب عــلــى الـــتـــحـــديـــات والــصــعــوبــات 

االقتصادية، التي تواجهها، وباتت الحاجة ملحة إلــى انتهاج هذا 

النمط االقتصادي، لتنويع مصادر الدخل وتسريع معدالت النمو، 

والقفز إلــى مستقبل اقــتــصــادي مــزهــر وواعـــد، مــن خــال استغال 

الطاقات الكامنة في المجتمع.

تفكير استثماري
ـــنـــــوات خــــلــــت، إلــــــى أن  وتـــنـــبـــهـــت الــــعــــديــــد مـــــن دول الــــعــــالــــم، مـــنـــذ ســ

االقتصاد اإلبــداعــي، هو طريقة جديدة للتفكير االستثماري، وهو 

الوسيلة التي يتم من خالها ترجمة اإلبــداع إلى قيمة اقتصادية، 

وذلك بعد أن أدركت هذه الدول أهمية تطوير منظومة االقتصاد 

اإلبـــداعـــي لــديــهــا، بــوصــفــه عــامــاً دافـــعـــاً للنمو االقــتــصــادي والتنمية 

الـــدول لتطوير سياساتها  المستدامة، ولتحقيق ذلــك سعت هــذه 

وتـــــشـــــريـــــعـــــاتـــــهـــــا، لــــتــــتــــنــــاســــب مـــــــع الـــــمـــــســـــتـــــجـــــدات الــــــتــــــي فـــــرضـــــهـــــا عــــالــــم 

االقـــتـــصـــاد اإلبـــــداعـــــي، كـــمـــا حـــرصـــت عـــلـــى إجـــــــراء الـــــدراســـــات الـــازمـــة 

عــن واقـــع الــصــنــاعــات الثقافية واإلبــداعــيــة والــفــكــريــة والــفــنــيــة فيها، 

الــقــوة، التي يتميز بها اقتصادها اإلبــداعــي  بهدف اكتشاف مكامن 

لــتــعــظــيــمــهــا وتـــقـــويـــتـــهـــا ومــــعــــرفــــة نــــقــــاط الـــضـــعـــف والــــتــــحــــديــــات، الــتــي 

يمكن أن تعيق مسيرة هذا االقتصاد لتافيها ومعالجتها.

بيئة حاضنة 
بــــــه وتــــعــــظــــيــــم دوره فــي  تــــعــــزيــــز االقـــــتـــــصـــــاد اإلبــــــــداعــــــــي والـــــنـــــهـــــوض  إن 

دفـــع عــجــلــة االقــتــصــاد ســـيـــؤدي حــتــمــاً إلـــى فــتــح مـــجـــاالت اســتــثــمــاريــة 

يــــتــــطــــلــــب وضـــــــــع الــــــمــــــبــــــادرات  جــــــــديــــــــدة، وال ريـــــــــب فـــــــي أن هـــــــــذا األمـــــــــــر 

ــــتـــــصـــــاد وتـــكـــفـــل  والـــــحـــــوافـــــز الــــمــــنــــاســــبــــة، الــــتــــي تـــضـــمـــن نــــجــــاح هـــــــذا االقـ

اســـتـــدامـــتـــه، وتـــطـــويـــر الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــــه، وال شـــك فـــي أن تحقيق 

ذلــــك يــســتــلــزم تـــوفـــر مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل الــــازمــــة، لــتــحــفــيــز هــذا 

ــــلـــــى مـــــعـــــدالت  ــــأنـــــهـــــا أن تــــنــــعــــكــــس إيــــــجــــــابــــــاً عـ ــتــــــي مـــــــن شـ ــ االقـــــــتـــــــصـــــــاد، الــ

الــنــمــو االقـــتـــصـــادي بــشــكــل عـــــام، وعـــلـــى واقـــــع الـــصـــنـــاعـــات اإلبـــداعـــيـــة 

ــــن أهــــــــم هــــــــذه الـــــعـــــوامـــــل وجـــــــــود ســـيـــاســـات  ــــعـــــل مــ بـــشـــكـــل خـــــــــاص، ولـ

واســتــراتــيــجــيــات وتــشــريــعــات تــدعــم قــطــاع الــصــنــاعــات اإلبـــداعـــيـــة من 

نــاحــيــة، وتــشــجــع مــزاولــة األنــشــطــة الــقــائــمــة عــلــى االبــتــكــار مــن ناحية 

الــفــكــريــة للمبدعين ورواد األعــمــال  ثــانــيــة، وتــحــمــي حــقــوق الملكية 

ــــة إلــــــــى زيــــــــــــادة الــــــوعــــــي لــــــــدى أفــــــــراد  ــــافــ مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــالـــــثـــــة، هــــــــذا بــــــاإلضــ

الـــمـــجـــتـــمـــع بـــأهـــمـــيـــة االســـتـــثـــمـــار فــــي الــــقــــطــــاع اإلبــــــداعــــــي، وبــــيــــان دوره 

الحيوي والمهم في تحفيز القطاعات االقتصادية األخرى، وكذلك 

استقطاب المبدعين وأصحاب المواهب والمؤسسات والشركات 

اإلبداعية ومنحهم التسهيات، التي تمكنهم من تأسيس وإقامة 

مشاريعهم اإلبداعية في بيئة مرنة، تتيح لهم استغال إبداعاتهم 

في الفرص االستثمارية المتاحة.

إن مـــــن بـــيـــن الــــعــــوامــــل الــــتــــي تـــجـــب مــــراعــــاتــــهــــا فـــــي بــــنــــاء االقـــتـــصـــاد 

ــــاء الــــمــــنــــاطــــق والــــمــــجــــمــــعــــات اإلبــــــداعــــــيــــــة، وحــــاضــــنــــات  اإلبـــــــداعـــــــي إنــــــشــ

الــمــعــرفــة، وتــزويــدهــا بالبنى التحتية الــمــائــمــة، والــنــهــوض بالمهن 

اإلبـــداعـــيـــة، وإيـــجـــاد شـــراكـــة حــقــيــقــيــة وفــاعــلــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 

ــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــات اإلبـــــداعـــــيـــــة  ــــطــ ــــيـــــخ دور قــ ــــقــــــود إلـــــــــى تـــــرسـ والـــــــــخـــــــــاص، تــ

الناتج المحلي اإلجــمــالــي، وتلبي االحتياجات  كمساهم رئيس فــي 

الازمة لرواد األعمال لتنمية مشاريعهم اإلبداعية.

الصناعات اإلبداعية
لقد ارتبط االقتصاد اإلبداعي في بداية ظهوره بالمجاالت المتصلة 

بـــــــاألدب والـــثـــقـــافـــة والـــــتـــــراث، ولـــعـــل هـــــذا مــــا يــفــســر ســـبـــب اســـتـــخـــدام 

هذا المصطلح لوصف مجموعة من األنشطة الثقافية كاألنشطة 

ــتــــبــــات والـــــمـــــســـــارح  الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــنــــشــــر والــــتــــألــــيــــف والــــمــــتــــاحــــف والــــمــــكــ

والموسيقى وصناعة األفام والرسوم المتحركة والفنون البصرية 

وتصميم األزياء والمنتجات وغيرها من األنشطة الثقافية والفنون 

ــــاً وثــــيــــقــــاً بــمــفــهــوم  ــــاطـ ــبـ ــ األخـــــــــــرى، كـــمـــا يـــرتـــبـــط االقــــتــــصــــاد اإلبــــــداعــــــي ارتـ

الــصــنــاعــات اإلبـــداعـــيـــة، الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــفــكــر واألدب والـــفـــنـــون، 

وعــــلــــى نـــشـــر وتـــــرويـــــج الـــمـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات ذات الـــصـــلـــة بــالــتــعــبــيــر 

اإلبـــداعـــي وحــفــظ اإلرث الــثــقــافــي، عــلــى نــحــو يــســهــم فـــي تــعــزيــز دور 

الــمــعــرفــة فـــي الــمــجــتــمــع كــمــحــرك لــابــتــكــار واإلبــــــــداع وبـــنـــاء اقــتــصــاد 

مستدام، وقد أثبتت التجارب أن المدن التي تتمتع بثقافة محلية 

قـــويـــة كـــانـــت األكـــثـــر قـــــدرة عــلــى تــوفــيــر الــبــيــئــة الــمــائــمــة لــلــمــبــدعــيــن، 

واألكــــثــــر تـــمـــيـــزاً فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــمــســتــثــمــريــن فــــي مـــجـــال الــصــنــاعــات 

اإلبداعية.

موروث كبير
إن دولـــــــــة اإلمـــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة بـــشـــكـــل عـــــــــام، وإمـــــــــــــارة دبــــي 

بوجه خــاص تمتلكان مــوروثــاً هائاً من الثقافة والفنون، ولديهما 

أرض خــصــبــة لـــبـــنـــاء مــنــظــومــة مــــن االقـــتـــصـــاد اإلبـــــداعـــــي الـــقـــائـــم عــلــى 

الــمــعــرفــة واالبــتــكــار واإلبــــــداع، ولــذلــك ســعــت حــكــومــة دبــــي، ممثلة 

بـــهـــيـــئـــة الــــثــــقــــافــــة والـــــفـــــنـــــون، إلـــــــى زيــــــــــادة جــــاذبــــيــــة اإلمــــــــــــارة لــلــمــبــدعــيــن 

ورواد األعـــمـــال، مـــن خـــال تــهــيــئــة الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة واالســتــثــمــاريــة 

ــــقـــــطـــــاع اإلبـــــــــداعـــــــــي، وزيـــــــــــــادة قــــــدرتــــــه عــلــى  الـــــــازمـــــــة الزدهـــــــــــــار وإثـــــــــــــراء الـ

الـــحـــضـــور والــمــنــافــســة، وتـــوفـــيـــر مـــنـــاخ مــنــاســب ومــحــفــز لــلــمــبــدعــيــن، 

ــــتـــــصـــــاد اإلبـــــــداعـــــــي فـــــي إمــــــــــارة دبـــــــي بــتــأســيــس  وقـــــــد بــــــــدأت مــــســــيــــرة االقـ

مشاريع ومجمعات إبداعية متطورة عدة في مختلف القطاعات، 

مـــثـــل: مــديــنــة دبــــي لـــإلنـــتـــرنـــت، ومـــديـــنـــة دبــــي لــــإلعــــام، ومـــديـــنـــة دبــي 

لإلنتاج، ومدينة دبي لاستوديوهات، وحي دبي للتصميم، حيث 

أســهــمــت إقـــامـــة هــــذه الـــمـــدن فـــي تــعــزيــز قـــــدرة دبــــي عــلــى خــلــق بيئة 

حــاضــنــة لألنشطة الثقافية والــصــنــاعــات اإلبــداعــيــة، وبــالــتــالــي زيـــادة 

مساهمة االقــتــصــاد اإلبـــداعـــي فــي الــنــاتــج المحلي اإلجــمــالــي، ولعل 

مــــــن أبــــــــــرز الـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــــتـــــي دشــــنــــتــــهــــا حــــكــــومــــة دبــــــــي لـــــدعـــــم وتـــحـــفـــيـــز 

االقــــتــــصــــاد اإلبـــــداعـــــي هــــو مــــشــــروع تـــطـــويـــر مــنــطــقــة الــــقــــوز اإلبــــداعــــيــــة، 

الــــذي يــعــتــبــر إضـــافـــة نــوعــيــة لــقــطــاع االقــتــصــاد اإلبـــداعـــي فـــي اإلمـــــارة، 

ــــيـــــة إلـــــــى تــــعــــزيــــز مـــكـــانـــتـــهـــا عــلــى  ومـــــــن أهـــــــم الــــمــــشــــاريــــع الـــــريـــــاديـــــة الـــــرامـ

خـــريـــطـــة الـــعـــالـــم الـــثـــقـــافـــيـــة، كـــمـــا أنـــــه يـــعـــد مــــن أبــــــرز الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 

تــصــب فـــي إطــــار تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة دبــــي لــاقــتــصــاد اإلبــــداعــــي، الــتــي 

أطــلــقــهــا صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم نــائــب 

رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبــــــــــي، رعــــــــــاه الــــلــــه، 

حــيــث يــهــدف هـــذا الــمــشــروع إلـــى تــأســيــس مجمع إبــداعــي متكامل، 

يستقطب أصــحــاب الــمــواهــب والــمــبــدعــيــن ورواد األعـــمـــال الــراغــبــيــن 

باالستثمار في مجاالت االقتصاد اإلبداعي المختلفة من كل أنحاء 

الــــعــــالــــم، وتـــهـــيـــئـــة الــــمــــنــــاخ الـــــــــازم لــتــمــكــيــنــهــم مـــــن تـــقـــديـــم أفــــضــــل مــا 

لديهم من أفكار وابــتــكــارات، ضمن منظومة متكاملة، تسهم في 

تحويل منطقة القوز اإلبداعية إلى نموذج فريد للمجتمع اإلبداعي 

القادر على تصدر المشهد الثقافي العالمي، ولضمان تحقيق هذا 

ــــريـــــادي ألهـــــدافـــــه، فـــقـــد تــــم وبـــتـــوجـــيـــه مــــن ســـمـــو الــشــيــخ  الـــمـــشـــروع الـ

ــــــي، رئــيــس  ــــــد آل مـــكـــتـــوم، ولـــــي عـــهـــد دبـ حــــمــــدان بــــن مـــحـــمـــد بــــن راشـ

العليا لمشروع تطوير منطقة  اللجنة  إنــشــاء  التنفيذي،  المجلس 

الـــقـــوز اإلبـــداعـــيـــة بــرئــاســة الــشــيــخــة لــطــيــفــة بــنــت مــحــمــد بـــن راشــــد آل 

مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعضوية عدد من 

مــســؤولــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة المعنية فــي إمــــارة دبـــي، وبــالــشــراكــة 

مع القطاع الخاص، حيث تتولى اللجنة مهمة اإلشــراف على هذا 

المشروع، ومتابعة سير العمل فيه، والتحقق من تنفيذ مراحله 

المتتالية، وفــق جــدول زمني محدد، يضمن الــوصــول إلــى النتائج 

المرجوة من المشروع المبتكر، المتمثلة في تحقيق تنمية شاملة 

ومستدامة للصناعات اإلبداعية في اإلمــارة ورفدها بكل مقومات 

الـــنـــمـــو والــــنــــجــــاح، لـــيـــكـــون مــــشــــروع تـــطـــويـــر مــنــطــقــة الــــقــــوز اإلبـــداعـــيـــة 

نموذجاً واقعياً لتدشين المدن المتخصصة ذات المزايا التنظيمية 

والــتــشــريــعــيــة واالســتــثــمــاريــة بــاعــتــبــاره أحــــد أهــــم الــحــلــول الــرئــيــســيــة، 

التي تبنتها حكومة دبي لتنمية الصناعات اإلبداعية فيها.

مرونة وتنوع
ــــكـــــومـــــة دبـــــــــي بــــأهــــمــــيــــة االقــــــتــــــصــــــاد اإلبـــــــداعـــــــي  وانـــــــطـــــــاقـــــــاً مـــــــن إيـــــــمـــــــان حـ

الــمــهــم فــي تعزيز  الــفــاعــلــة فــي مــســيــرة التنمية، ودوره  ومساهمته 

الــهــويــة الــوطــنــيــة والــتــكــامــل االجــتــمــاعــي، واالرتــــقــــاء بـــجـــودة الــحــيــاة، 

فــــقــــد ســــعــــت نــــحــــو تــــطــــويــــر اقــــتــــصــــاد إبــــــداعــــــي مـــــــرن ومـــــتـــــنـــــوع، تــــقــــوده 

كــفــاءات مــاهــرة، وتــعــززه أفــضــل الــخــبــرات، ولــذلــك أولـــت الحكومة 

قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات اإلبـــــداعـــــيـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة، وأطـــلـــقـــت 

فـــي عــــام 2021 اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة ومــتــكــامــلــة ومــبــتــكــرة لــاقــتــصــاد 

اإلبــــداعــــي، بـــهـــدف جــعــل دبــــي عــاصــمــة عــالــمــيــة لــاقــتــصــاد اإلبـــداعـــي 

ــــهـــــة عــــالــــمــــيــــة تــســتــقــطــب  بــــحــــلــــول عــــــــام 2026، وتـــــعـــــزيـــــز مـــكـــانـــتـــهـــا وجـ

الـــــخـــــبـــــرات والـــــمـــــواهـــــب اإلبــــــداعــــــيــــــة، وذلـــــــــك مـــــن خـــــــال تـــهـــيـــئـــة الـــبـــيـــئـــة 

التشريعية واالستثمارية الازمة لتحفيز ونمو هذا القطاع، وضمان 

الناتج المحلي اإلجمالي،  استدامته، وزيـــادة نسبة مساهمته فــي 

ــتــــراتــــيــــجــــيــــة دبــــــــي لــــاقــــتــــصــــاد اإلبــــــــداعــــــــي 6 قــــطــــاعــــات  وقــــــــد شــــمــــلــــت اســ

ثــقــافــيــة إبــداعــيــة، وهـــي: الـــتـــراث الــثــقــافــي والــطــبــيــعــي، وفــنــون األداء 

واالحــــتــــفــــاالت، والـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة، والـــكـــتـــب والـــصـــحـــافـــة، واإلعـــــام 

المسموع والمرئي والتفاعلي، والخدمات التصميمية واإلبداعية، 

وينبثق عن كل قطاع من هذه القطاعات 6 قطاعات فرعية، تمثل 

العديد من المجاالت المتصلة بمجاالت االقتصاد اإلبداعي. وبعد 

ــــــي، ســـالـــفـــة الـــــذكـــــر، ســتــكــون  ــــــداعـ تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة االقــــتــــصــــاد اإلبـ

اإلمارة مركزاً عالمياً للمعرفة وحاضنة لإلبداع واالبتكار، وملتقى 

للمواهب، ووجهة مفضلة للمبدعين ورواد األعمال من كل أنحاء 

العالم، وفي شتى المجاالت.

جهود حثيثة
لـــقـــد بـــذلـــت إمـــــــارة دبـــــي جــــهــــوداً حــثــيــثــة لــتــعــزيــز اقـــتـــصـــادهـــا اإلبــــداعــــي 

والـــنـــهـــوض بـــهـــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي والـــمـــهـــم بـــاعـــتـــبـــاره أحــــد مــحــركــات 

النمو االقتصادي فيها، وأحــد العوامل الرئيسية، لتعزيز مكانتها 

الــثــقــافــيــة عـــلـــى الــمــســتــويــيــن اإلقـــلـــيـــمـــي والـــعـــالـــمـــي، وســــخــــرت جــمــيــع 

اإلمكانات المتاحة لديها، لتطوير صناعات معرفية وإبداعية ذات 

كفاءة عالية، وسعت نحو إطــاق العديد من المنتجات الثقافية 

واإلبــــــداعــــــيــــــة، لـــتـــكـــتـــســـب بــــذلــــك ســـمـــعـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة وعــــالــــمــــيــــة فـــــي هــــذا 

الـــمـــجـــال، كــمــا عــمــلــت عــلــى إطـــــاق صـــنـــاعـــات إبـــداعـــيـــة جـــديـــدة ذات 

قــيــمــة اقــتــصــاديــة عــالــيــة، كــصــنــاعــة الــتــصــمــيــم، كــمــا حــظــيــت الــعــديــد 

مــــن األنـــشـــطـــة اإلبــــداعــــيــــة بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، ومـــن 

بينها أنشطة الفعاليات الثقافية، ومعارض الفنون، والمهرجانات 

الــســيــنــمــائــيــة، مــثــل مــهــرجــان دبــــي الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي، وإمــــــارة دبــي 

مــاضــيــة وبــخــطــى حــثــيــثــة وواثــــقــــة نــحــو بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد إبــــداعــــي، يكفل 

تعزيز مكانتها على خريطة العالم، من خال بناء اقتصاد إبداعي 

فيها، يتسم بالمرونة واالستدامة، والقدرة على مواكبة ما يشهده 

العالم من تطور ونمو متسارع في كل مجاالت الحياة المختلفة.

ركيزة أساسية
وختاماً ال مناص من القول: إن اإلبداع بات يشكل ركيزة أساسية 

في بناء وتشكيل مامح اقتصاد المستقبل، القائم على المعرفة 

والتكنولوجيا، وإن الصناعات اإلبداعية والثقافية أصبحت محوراً 

لــنــهــضــة الــمــجــتــمــعــات وتــــطــــورهــــا، وإن أداء قـــطـــاع االقـــتـــصـــاد  مـــهـــمـــاً 

اإلبــداعــي، على المستوى العالمي، بــدأ يتصاعد بشكل تدريجي، 

ولــذلــك فــإن إمـــارة دبــي مــاضــيــة، وبــكــل إصـــرار وعــزيــمــة نحو تحقيق 

رؤيـــــــــة صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم نـــائـــب 

رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه الـــلـــه، في 

بناء اقتصاد المستقبل، القائم على المعرفة واالبتكار، وتحقيق 

هـــذه الــرؤيــة يــحــتــاج إلـــى بـــذل جــهــود حثيثة، لــتــكــون دبـــي العاصمة 

لابتكار  الحاضنة  والمنصة  اإلبــداعــي  الجديدة لاقتصاد  العالمية 

واإلبـــــداع، ويــتــم تــتــويــج هـــذه الــرؤيــة والــجــهــود فــي تــوفــيــر المنظومة 

التشريعية الــداعــمــة لــكــل أشــكــال وصـــور اقــتــصــاد المستقبل، وهــو 

ما ستعمل عليه اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في هذا 

الخصوص خال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إعداد: المستشار القانوني 
د. يحيى عبدالله العدوان
اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي

»االقتصاد اإلبداعي« 
إحدى أهم نوافذ اقتصاد المستقبل

د. يحيى العدوان
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بنية وقطاعات

حماية المستهلك في االقتصاد الرقمي
دبي - البيان 

أصــــبــــح االقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي فـــــي وقـــتـــنـــا الــــحــــاضــــر واســــــــع االنــــتــــشــــار، 

فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن دول الــــعــــالــــم، وذلـــــــك بـــســـبـــب انــــتــــشــــار اإلنـــتـــرنـــت 

والــتــطــبــيــقــات الـــذكـــيـــة والـــتـــحـــوالت الــرقــمــيــة الــحــديــثــة، وهــــو األمـــر 

الــذي أدى إلــى إحــداث تغييرات كبيرة في طــرق ووســائــل القيام 

بـــــاألعـــــمـــــال، وتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات والــــســــلــــع لــلــمــســتــهــلــكــيــن، وأدى 

ــــمـــــال وســـاســـل  ــــمـــــاذج جـــــديـــــدة ألعـ الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي إلــــــى ظــــهــــور نـ

توريد جديدة عابرة للحدود، وإلى مخاطر غير معهودة أيضاً، 

ــــتـــــي يــــتــــم تـــســـويـــقـــهـــا عـــــن طـــريـــــــق  وأصــــبــــحــــت الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات الـ

ــــتـــــرنـــــت والــــمــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة، ســــلــــعــــاً وخــــــدمــــــات يــــتــــم تــــداولــــهــــا  اإلنـ

عـــــالـــــمـــــيـــــاً، وعـــــلـــــى نــــحــــو بـــــالـــــغ الـــــســـــــــــرعـــــة، حــــتــــى أضـــــحـــــى االقــــتــــصــــاد 

الـــرقـــمـــي، مــثـــــل شـــــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت نــفــســـــهــا، عـــالـــمـــيـــاً بـــحـــــــق، فــهـــــو ال 

يعرف الــحــدود، فــاألشــخــاص الــقــادرون علـى االتــصــال، يمكنهـم 

النفاذ إلـى األسواق العالمية.

آلية
وقال الدكتور سعود عبيد المنصوري مدير إدارة الفتوى والرأي 

الطبيعة  هـــذه  بسـبب  للتشريعات،  العليا  اللجنة  فــي  الــقــانــونــي 

الــــخــــاصــــة لــــهــــذا الــــنــــوع مــــن االقــــتــــصــــاد، تــــثــــار الــــعــــديــــد مــــن األســـئـــلـــة 

حـــــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــنـــظـــيـــمـــه وحــــوكــــمــــتــــه، وحــــمــــايــــة الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن فـــيـــه. 

فهناك حاجة ملحة إلى إعــادة تقييم الوسائل الحالية الهادفة 

إلــــى حــمــايــة الــمــســـــتــهــلــكــيــن، وضـــمـــان الــــتــــزام الـــمـــورديـــن بــالــعــقـــــود 

معهم، باإلضافة إلى حماية بياناتهم، وذلك على نحو يتوافـق 

مــع التحوالت الرقمــية، فضاً عـن ضـرورة أن تعمـل التشريعات 

المنظمة لاقتصاد الرقمي بشكل متسق، مع الجهـود المبذولة 

لــتــعــزيــز بــيــئـــــة الــعــمــلــيــات، بــمــا فــيــهـــــا الــبــنــيــة الــتــحــتــيـــــة لــلــمــعــلــومــات 

واالتصال، والمنصات الرقمية، والعمات الرقمية.

مفاهيم 
وأضاف: يرتبط مفهوم المستهلك بشكل عام، بحاجة الشخص 

إلـــــى ســلــعــة أو خـــدمـــة يــطــلــبــهــا إلشــــبــــاع حـــاجـــتـــه أو حـــاجـــة غـــيـــره، 

ويــجــري التعامل معه مــن الــمــورد مــن أجــل توفيرها، وإذا كان 

هذا هو المفهوم الــدارج، إال أن بعض التعامات في االقتصاد 

الرقمي، أظهرت مفاهيم ونماذج جديدة، يصعب القول معها 

بـــأنـــهـــا تـــقـــع ضـــمـــن نــــطــــاق الــــتــــعــــامــــات الــــتــــي يـــبـــرمـــهـــا الــمــســتــهــلــك، 

كشراء األصول االفتراضية، باعتبارها أداة للمبادلة، أو الدفع، 

أو ألغـــراض االســتــثــمــار، ومــن بينها الــرمــوز المميزة االفتراضية، 

ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد الهدف، أو الغاية التي ألجلها 

أقدم الشخص على الشراء، فيما إذا كان ذلك إلشباع حاجته، 

بناًء عليها، يمكن تحديد  أم بغرض االستثمار والتربح، والتي 

مــــا إذا كـــــان هـــــذا الـــشـــخـــص يــعــتــبــر مــســتــهــلــكــاً أم مـــســـتـــثـــمـــراً، وهـــو 

األمــــر الــــذي يــؤثــر فـــي نــطــاق تــطــبــيــق األحـــكـــام والــّنــظــم الــرامــيــة إلــى 

حماية المستهلك.

عالقات جديدة
وتـــــابـــــع: أظــــهــــر االقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي عــــاقــــات جــــديــــدة فــــي الــــســــوق، 

مــــغــــايــــرة عـــــن الـــــســـــوق الـــتـــقـــلـــيـــدي، حـــيـــث أصـــبـــحـــت الــــعــــاقــــة الـــتـــي 

تـــربـــط الــــفــــرد مــــع الــمــنــصــة الـــرقـــمـــيـــة، لـــيـــس مـــجـــرد عـــاقـــة تــقــديــم 

خدمة تربط مــا بين مــزود خدمة ومتلقيها، بــل على العكس، 

ــــــؤالء األفـــــــــراد والــمــقــدمــيــن  أصـــبـــحـــت الــــعــــاقــــات الـــتـــعـــاقـــديـــة مــــع هـ

لــلــخــدمــات الــرقــمــيــة، عــاقــة ذات مــنــافــع مــتــبــادلــة، حــيــث يلعب 

الفرد أو متلقي الخدمة، دوراً في تطوير المنصة الرقمية، من 

خــال طــرح إنتاجه الــرقــمــي، الـــذي قــد يــكــون على شكل مقاطع 

فيديو، أو صــور، أو أصــول افتراضية، وبالمقابل، يحصل هذا 

الفرد على مبلغ مالي من مزود الخدمة مقابل اإلنتاج الرقمي، 

وفــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــروط واألحــــــــــــــــــكــــــــــــــــــام 

ــــاقـــــديـــــة الــــمــــتــــفــــق عــــلــــيــــهــــا مـــا  ــــتـــــعـ الـ

بــيــن الــطــرفــيــن، فــفــي مــثــل هــذه 

ــــديـــــــد  ــــــحـــ الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاالت، يــــــــصــــــــعــــــــب تـ

يـــقـــع  الــــــعــــــقــــــد  هـــــــــــذا  كـــــــــــان  إذا  مـــــــــا 

ــــمــــــن نـــــــطـــــــاق الــــــحــــــمــــــايــــــة، الــــتــــي  ضــ

تـــــوفـــــرهـــــا الــــتــــشــــريــــعــــات الــــســــاريــــة 

لــلــمــســتــهــلــكــيــن مــــن عــــدمــــه، ألن 

ــــزامــــــات الــــنــــاتــــجــــة عــن  ــــتــ طـــبـــيـــعـــة االلــ

هــــذه الـــعـــاقـــة الـــتـــعـــاقـــديـــة، مـــغـــايـــرة عـــن االلــــتــــزامــــات الــنــاتــجــة عن 

العاقة التعاقدية التقليدية بين البائع والمستهلك.

وأشـــار الــدكــتــور ســعــود الــمــنــصــوري، إلــى أن الصعوبة تظهر، 

ليس فقط فــي تحديد صفة المستهلك، بــل إن هــذه الصعوبة 

واردة ومــتــصــورة أيـــضـــاً فـــي الــتــحــقــق مـــن صــفــة الــبــائــع، أو مــقــدم 

الــــخــــدمــــة، فـــــي الــــتــــعــــامــــات الــــتــــي قـــــد تــــجــــرى بــــواســــطــــة الـــمـــنـــصـــات 

الــرقــمــيــة، وفــــي الـــعـــوالـــم االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي تــعــتــبــر جــــــزءاً مـــن هــذا 

االقتصاد. إذ إنه من صور المعامات الجديدة التي ظهرت في 

الــتــواصــل المباشر  الــرقــمــي، هــي التعامات الناتجة عــن  النطاق 

مــا بين الشخص الــقــادر على تقديم سلعة أو خــدمــة افتراضية 

ــــتـــــحـــــت الـــــمـــــجـــــال  والـــــمـــــســـــتـــــهـــــلـــــك، فـــــــهـــــــذه الـــــمـــــنـــــصـــــات الــــــرقــــــمــــــيــــــة، فـ

لــلــمــهــارات والــمــعــرفــة، فــي تطوير المنتجات  لــأفــراد الممتلكين 

والـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة، وفـــي الــتــواصــل وتــقــديــم خــدمــاتــهــم بشكل 

مباشر لــأفــراد، وعلى الرغم من اإليجابيات التي تحققها هذه 

المطورين والمستهلكين  األفــــراد  مــا بين  الــمــبــاشــرة،  التعامات 

لـــكـــلـــيـــهـــمـــا، إال أنـــــهـــــا تـــــقـــــدم الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــقــــانــــونــــيــــة، 

وخــــصــــوصــــاً الــمــتــعــلــقــة بــحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل 

المثال، مدى تحقق صفة المستهلك في مثل هذه التعامات، 

بـــاعـــتـــبـــار أن الــــمــــطــــور هـــــو فــــــــرد، ولــــيــــس تـــــاجـــــراً مــــحــــتــــرفــــاً، وكـــذلـــك 

مـــدى تــوفــر صــفــة اإلذعــــان فــي مــثــل هـــذه الــعــقــود أو الــتــعــامــات، 

الـــتـــي تــعــتــبــر مــــن أهـــــم الـــخـــصـــائـــص أو الـــصـــفـــات الـــتـــي تــمــيــز عــقــود 

الــمــســتــهــلــك، وهـــــي مــــن األســــبــــاب الـــرئـــيـــســـة الـــتـــي دفـــعـــت الـــشـــارع 

التي يبرمها المستهلك،  القانونية للعقود  إلــى إصــبــاغ الحماية 

خصوصاً أن هذه التعامات تعتمد في غالب األحيان، وبشكل 

رئيس، على الشروط التي يضعها ويتفق عليها كا الطرفين. 

وقـــــــــال: لـــعـــل ذلــــــك دفــــــع بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــيـــن والـــمـــخـــتـــصـــيـــن فــي 

مــــجــــال حـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك فـــــي االقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي، إلــــــى تــأيــيــد 

فكرة عدم تدخل السلطات التشريعية في رسم حدود حماية 

الــمــســتــهــلــك فـــي مــثــل هــــذه الـــتـــعـــامـــات، الـــتـــي تـــجـــرى لــلــحــصــول 

ــــال لــــــأفــــــراد  ــــجــ ــــمــ عـــــلـــــى ســـــلـــــع أو خـــــــدمـــــــات افــــــتــــــراضــــــيــــــة، وتــــــــــــرك الــ

التفاوض واالتفاق على االلتزامات المتبادلة بينهم، بينما يرى 

جانب آخر، أهمية تدخل السلطات التشريعية في وضع األطر 

الــعــامــة الــهــادفــة إلـــى رســـم حــــدود حــمــايــة الــمــســتــهــلــك فـــي هــذه 

الــتــعــامــات، الــتــي قــد تــكــون عــلــى صــــورة مــبــادئ أو قــيــم، تجب 

مراعاتها عند التعاقد مع األفراد، من خال منصات االقتصاد 

المتعاقد مع  المناسبة للطرف  إتــاحــة المساحة  الــرقــمــي، مــع 

المستهلك، سواًء كان بائعاً أو مقدم خدمة رقمية، من وضع 

الشروط التي يراها مناسبة في العقد المبرم مع المستهلك، 

بما ال يتعارض مــع هــذه الــمــبــادئ والــقــيــم، ومــمــا ال شــك فيه، 

أن األبــــعــــاد الـــجـــديـــدة لــلــتــعــامــات الــرقــمــيــة، ســتــشــّكــل تــحــديــات 

قانونية جديدة، سواًء للسلطات المختصة بوضع التشريعات 

الــمــنــظــمــة لــحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، أو الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــالــرقــابــة 

وتـــطـــبـــيـــق الــــوســــائــــل الــــهــــادفــــة إلـــــى حـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، فــــي ظــل 

االقتصاد الرقمي.

دبي - البيان 

تــعــتــبــر دبـــــي ســـّبـــاقـــة فــــي تــنــظــيــم الـــشـــكـــل االقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد، الــــذي 

بــدأ بفرض نفسه على العالم، والمتمثل فــي التهافت الكبير على 

شراء العمات الرقمية، إذ بات حديث الساعة في الوقت الحالي، 

ولــــــــجــــــــأ إلــــــــيــــــــه الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن األفـــــــــــــــراد 

بــــــــهــــــــدف زيــــــــــــــــــادة الـــــــــــدخـــــــــــل، وكــــــذلــــــك 

الـــمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات لــتــعــظــيــم 

أرباحها، حيث تم إصــدار القانون 

رقم »4« لسنة 2022 بشأن تنظيم 

األصـــــــــــــــــــول االفــــــــتــــــــراضــــــــيــــــــة فــــــــــي إمـــــــــــــارة 

دبــــــــــــــــي، الــــــــــــــــذي أنـــــــشـــــــئـــــــت بــــمــــقــــتــــضــــاه 

ــــــم األصــــــــــــــــــول  ــيـ ــ ــ ــــظـ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ســــــــلــــــــطــــــــة دبــــــــــــــــــي لـ

االفتراضية، بهدف االرتقاء بمكانة 

اإلمـــــارة كــوجــهــة عــالــمــيــة فــي مــجــال األصــــول االفــتــراضــيــة والــخــدمــات 

الــمــتــعــلــقــة بــــهــــا، عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــــــذي يـــضـــمـــن تـــوفـــيـــر الـــنـــظـــم والـــتـــدابـــيـــر 

الازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في األصول االفتراضية. 

تمثيل رقمي 
وقــال عمر محمد السويدي رئيس قسم الرقابة فــي اللجنة العليا 

ـــارة دبــــــي: عـــــرف الـــقـــانـــون رقـــــم »4« لــســنــة 2020  ــ لــلــتــشــريــعــات فــــي إمــ

المشار إليه، األصل االفتراضي، بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن 

أو تحويلها أو استخدامها كـــأداة للمبادلة أو الدفع  تــداولــهــا رقــمــيــاً 

أو ألغـــــراض االســتــثــمــار، وتــشــمــل الـــرمـــوز الــمــمــيــزة االفــتــراضــيــة، وأي 

تمثيل رقمي ألي قيمة أخــرى تحددها سلطة دبي لتنظيم األصول 

االفــتــراضــيــة فــي هـــذا الـــشـــأن. وأضـــــاف: تعتبر الــعــمــات االفــتــراضــيــة، 

أحد أنواع األصول االفتراضية، التي يوجد لها تمثيل رقمي، يمكن 

تــداولــهــا وتــحــويــلــهــا، وهـــي الـــنـــوع األكـــثـــر شــيــوعــاً لــأصــل االفــتــراضــي، 

وهناك نوع آخر لهذه األصــول ولكنه غير قابل لاستبدال، ُيسمى 

»الرموز الرقمية NFT«. لقد عرف الفقه القانوني الجديد، العملة 

االفتراضية بأّنها: عملة رقمية ال مركزّية تستخدم كوسيلة للتبادل 

للقيمة، وتــوجــد العملة االفتراضية  وقــابــلــة للقياس وتمثل مــخــزنــاً 

على الشبكة العنكبوتية حصراً.

سمات 
ـــا إال  ــيــــة ال يـــتـــحـــكـــم بــــهـ وأوضـــــــــــح أن مــــــن أهــــــــم ســـــمـــــات الــــعــــمــــلــــة الــــرقــــمــ

مــســتــخــدمــوهــا، وأنـــهـــا ال تـــصـــدر مـــن ســلــطــة حــكــومــيــة مـــركـــزيـــة، وإن 

بيئة هــذه العملة هي اإلنترنت، حيث يمكن من خــال هــذه البيئة 

بيع وشراء السلع من المتاجر اإللكترونية. وعلى الرغم من أهمية 

مقارنة العملة االفتراضية بالعملة النقدية التقليدية من حيث أّنها 

وسيلة للتبادل، ووحدة للقياس، إال أّن العملة االفتراضية ليست 

كالعملة التقليدية من حيث وجودها وتداولها، وتتصف بخصائص 

تــخــتــلــف عــــن الـــعـــمـــلـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، حـــيـــث إّنـــــــه لـــيـــس لـــهـــا كــــيــــان مــــادي 

مـــلـــمـــوس، ويـــمـــكـــن تـــداولـــهـــا وشـــــراؤهـــــا ونــقــلــهــا بـــيـــن الــمــتــعــامــلــيــن مــن 

خال الشبكة العنكبوتية، وقد كان الخاف الفقهي حول الطبيعة 

الــقــانــونــيــة لــهــذه الــعــمــلــة االفــتــراضــيــة وبـــيـــان مـــا إذا كــانــت تــعــد عملة 

حــالــهــا حـــال الــعــمــلــة الــنــقــديــة أم أنــهــا أداة اســتــثــمــار، أم أنــهــا سلعة 

حالها حال السلع المتواجدة في المواقع اإللكترونية.

تحديات
ــّيـــن عــمــر مــحــمــد الـــســـويـــدي أن مـــن أهــــم الــتــحــديــات الــرئــيــســة الــتــي  وبـ

تـــواجـــه الــعــمــات االفـــتـــراضـــيـــة أّن الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــبــادلــهــا ال يــكــون 

إال مــــن خـــــال الـــمـــنـــصـــات االفــــتــــراضــــيــــة، وهـــــو مــــا يــــــؤدي إلـــــى صــعــوبــة 

اســتــخــدامــهــا بــالــشــكــل الـــيـــومـــي، كــمــا أنـــهـــا ال تـــحـــوز بــشــكــل كــبــيــر ثقة 

الــمــتــعــامــلــيــن بــــهــــا، ألنــــهــــا ال تــــصــــدر عــــن الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا أّنــــهــــا تــتــســم 

بطابع السرية وعدم معرفة مصدرها، وعدم ثبات سعرها، نتيجة 

لتعرضها لتقلبات سعرية بين الزيادة والنقصان وغير مألوفة على 

مستوى العمات التقليدية.

تساؤالت
وقال: إن هناك العديد من التساؤالت التي تطرح نفسها في مجال 

التعامل بالعمات الرقمية، وهي، أليس من المرجح أن تستخدم 

الــــعــــمــــات الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فـــــي الــــمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 

والشركات التجارية كوحدة تسوية ومبادلة في معاماتها المالية 

الــمــحــلــيــة والــــدولــــيــــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود فــــي الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب؟ هــل 

ســـتـــكـــون الـــعـــمـــات االفــــتــــراضــــيــــة بــــديــــاً جــــيــــداً عــــن الـــعـــمـــات الــنــقــديــة 

الــمــتــداولــة فــي األســــواق العالمية والــمــالــيــة فــي المستقبل الــقــريــب؟ 

وهـــــل ســتــتــجــه الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة فــــي إبـــــــرام شــــراكــــات واتـــفـــاقـــيـــات مــع 

مـــنـــصـــات األصـــــــول االفـــتـــراضـــيـــة لــلــســمــاح لــلــمــســتــثــمــريــن بــــتــــداول هـــذه 

الــعــمــات وتــقــويــم قيمتها بــالــدرهــم اإلمــــاراتــــي؟ جــمــيــع هـــذه األســئــلــة 

وغــــيــــرهــــا مـــــا زال الـــجـــمـــيـــع يـــبـــحـــث عـــــن أجـــــوبـــــة واضـــــحـــــة لـــــهـــــا، ولـــعـــل 

المستقبل القريب سيجد اإلجابة الكافية عن هذه األسئلة، لتصبح 

العمات الرقمية واقعاً ال مناص منه في بناء اقتصاد المستقبل.

دبي سّباقة في تنظيم واقع العمالت االفتراضية

عمر السويدي

األصول االفتراضية

لغة 
القانون 

حصة أنور المعولي*

تعتبر األصول االفتراضية تقنية مبتكرة، تمثل قيمة 

تــداولــهــا أو نقلها أو استخدامها،  يمكن تخزينها أو 

كــــــأداة لــلــدفــع أو االســـتـــثـــمـــار أو الـــمـــبـــادلـــة فـــي الــعــالــم 

االفتراضي، وتأخذ األصول االفتراضية عدة أشكال، 

 ،)NFT( من أشهرها األصــول غير قابلة لالستبدال

وهي عبارة عن أصول افتراضية مشفرة، مكّونة من 

رموز وبيانات تميزها عن بعضها البعض، موجودة 

في المنصات الرقمية )Blockchain(، وتستخدم 

هــــــذه األصـــــــــول كـــعـــنـــاصـــر فـــــي األلــــــعــــــاب، مـــثـــل األفــــتــــار 

)الـــصـــورة الــرمــزيــة( أو مــبــاٍن أو قــطــع أراٍض مــوجــودة 

في عالم الميتافيرس، وتستخدم أيضاً في األعمال 

الفنية كــالــلــوحــات والــمــقــطــوعــات الــمــوســيــقــيــة، التي 

ال تــــكــــون مــــــوجــــــودة إال فـــــي الــــعــــالــــم االفــــــتــــــراضــــــي، إال 

أنـــه يمكن أن تــأخــذ األصــــول غــيــر الــقــابــلــة لالستبدال 

تــمــثــيــالً لـــأعـــمـــال والــــعــــقــــارات الـــمـــوجـــودة فـــي الــعــالــم 

الــحــقــيــقــي وإنــــشــــاء نــســخــة مــنــهــا بــصــيــغــة )NFT( في 

العالم االفتراضي، وما يميز هذه األصــول أنها غير 

قابلة لالستبدال.

ومــــــــــــــن بـــــــيـــــــن أشـــــــــــكـــــــــــال األصـــــــــــــــــــــول االفـــــــــتـــــــــراضـــــــــيـــــــــة كــــــذلــــــك 

 )NFT( الـــعـــمـــالت الـــرقـــمـــيـــة«، إال أنـــهـــا تــخــتــلــف عــــن«

في أنها قابلة لالستبدال، إذ تكون عبارة عن تمثيل 

رقــمــي لقيمة تــأخــذ شــكــل الـــرمـــوز والــبــيــانــات، إال أنــه 

يمكن تداولها وتبادلها من خالل المنصات الرقمية 

الشكلين  بين  العالقة  ولتوضيح   ،)Blockchain(

ــيـــــن لــــــــأصــــــــول االفـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة، فــــــــــإن الـــــعـــــمـــــالت  ــ ــــقـ ــــابـ الـــــسـ

الـــرقـــمـــيـــة تــعــتــبــر وســـيـــلـــة الــــدفــــع لــــشــــراء األصــــــــول غــيــر 

الـــعـــالـــم  فــــــي  ــــمــــــوجــــــودة  الــ  )NFT( لــــالســــتــــبــــدال قــــابــــلــــة 

االفتراضي.

ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن تـــــداول األصـــــول االفــتــراضــيــة 

ويــــــتــــــم  االفـــــــــــتـــــــــــراضـــــــــــيـــــــــــة،  الــــــــبــــــــيــــــــئــــــــات  فــــــــــــي  إال  يــــــــــكــــــــــون  ال 

تـــــداولـــــهـــــا مــــــن خـــــــالل مــــنــــصــــات أنــــشــــئــــت خـــصـــيـــصـــاً لــهــا 

)Blockchain(، وهذه المنصات قد تكون مركزية 

أو غــيــر مــركــزيــة، كــمــا أن هـــذه الــمــنــصــات قــد تخضع 

لتنظيم وإشــــراف جــهــة معنية فــي الـــدولـــة، كسلطة 

دبـــي لتنظيم األصــــول االفــتــراضــيــة الــمــنــشــأة بموجب 

غــيــر  تـــــكـــــون  قـــــد  أو  لـــســـنـــة 2022،   )4( رقـــــــم  الـــــقـــــانـــــون 

خاضعة للتنظيم، وتدار من مقدم الخدمة.

 

* مستشار قانوني مساعد في اللجنة 
العليا للتشريعات

د. سعود المنصوري

توفير النظم والتدابير   ›
الالزمة لحماية 

المستثمرين والمتعاملين 
في األصول االفتراضية

دعم استراتيجية اإلمارة بأن تصبح دبي 
محورًا رئيسيًا في االقتصاد والسياحة 

على مستوى العالم

إطالق االستراتيجية الوطنية للصناعات 
الثقافية واإلبداعية في نوفمبر 2021

إصدار القانون رقم )4( لسنة 2022 بشأن 
تنظيم األصول االفتراضية في إمارة 

دبي

شّكلت »مسرعات دبي للمستقبل« منذ 
عام 2016 تجربة ريادية لدعم تشريعات 

تمكن للمستقبل

مسرعاتقانوناستراتيجية وطنية محور رئيسي
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االقتصاد الرقمي
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االبتكار المتقدم
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االقتصاد الدائري 2031-2021
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استراتيجيات اقتصاد المستقبل:

تصميم تشريعات المستقبلضمانات تنظيم األصول االفتراضية في دبي
دبي - البيان 

بــــعــــد ظـــــهـــــور صــــنــــاعــــة األصــــــــــــول االفــــــتــــــراضــــــيــــــة، بــــاعــــتــــبــــارهــــا 

مــســتــقــبــل االقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، حـــرصـــت إمــــــارة دبــــي على 

تعزيز مكانتها فــي هــذا الــقــطــاع، وعــبــر عــن ذلــك بشكل 

واضــح وصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

حـــاكـــم دبــــــي، رعــــــاه الــــلــــه، عـــنـــدمـــا قــــــال: »إن الــمــســتــقــبــل 

مـــلـــك لـــمـــن يـــصـــمـــمـــه، الــــهــــدف أن تـــكـــون اإلمــــــــــارات ودبــــي 

فــي تصميم مستقبل األصـــول االفتراضية  رئيسياً  العــبــاً 

ــــيـــــة صـــــدر  ــــيـــــهـــــات الـــــســـــامـ ــــتـــــوجـ ــــهــــــذه الـ عـــــالـــــمـــــيـــــاً، وتـــــنـــــفـــــيـــــذاً لــ

تــنــظــيــم األصــــــول  بــــشــــأن  الــــقــــانــــون رقــــــم »4« لـــســـنـــة 2022 

االفتراضية في إمارة دبي والذي يعد أول إطار تشريعي 

ينظم األصول االفتراضية على مستوى العالم«.

ضمانات
وتــضــمــنــت أحـــكـــام هــــذا الـــقـــانـــون الـــعـــديـــد مـــن الــضــمــانــات 

لــلــراغــبــيــن بـــــــإدارة وتـــحـــويـــل وتــــبــــادل األصــــــول االفــتــراضــيــة 

التي يمتلكونها، فلقد عرف هذا القانون بشكل واضح 

ودقيق، العديد من المفاهيم والمصطلحات المرتبطة 

بــــاألصــــول االفــــتــــراضــــيــــة، كــتــعــريــف »األصـــــــل االفـــتـــراضـــي« 

و»الـــــــــــرمـــــــــــوز الـــــمـــــمـــــيـــــزة االفـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة« و»مــــــنــــــصــــــة األصــــــــــول 

ــــقـــــدم خــــدمــــات األصــــــــول االفـــتـــراضـــيـــة«  االفــــتــــراضــــيــــة« و»مـ

و»مـــــحـــــفـــــظـــــة األصــــــــــــــول االفـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة«، وهــــــــــــذا الــــتــــعــــريــــف 

ــــيـــــق والــــــــواضــــــــح لـــــهـــــذه الــــمــــفــــاهــــيــــم مــــســــألــــة فــــــي غـــايـــة  الـــــدقـ

األهـــمـــيـــة لــجــمــيــع الــمــتــعــامــلــيــن فــــي األصـــــــول االفـــتـــراضـــيـــة 

ســـــــواًء كــــانــــوا جـــهـــات حــكــومــيــة أم شــــركــــات ومـــؤســـســـات 

أم أفراد.

مهام وصالحيات 
وأناط القانون رقم )4( لسنة 2022 المشار إليه، بسلطة 

دبـــي لتنظيم األصـــــول االفــتــراضــيــة، الــعــديــد مـــن الــمــهــام 

ــــتـــــي تــــشــــّكــــل فــــــي مـــجـــمـــلـــهـــا الـــضـــمـــانـــات  والـــــصـــــاحـــــيـــــات، الـ

تــــداول األصــــول االفــتــراضــيــة في  الحقيقية للراغبين فــي 

إمـــارة دبــي، حيث خــول هــذا الــقــانــون السلطة صاحية 

ــــيـــــة  ــــتـــــراضـ تــــنــــظــــيــــم عــــمــــلــــيــــات إصـــــــــــــدار وطـــــــــــرح األصـــــــــــــول االفـ

والرموز المميزة االفتراضية، وتنظيم وتصريح مقدمي 

ــــراطــــــات  ــــتــ خــــــــدمــــــــات األصــــــــــــــــول االفـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة، وفــــــــقــــــــاً لــــــاشــ

واإلجــــراءات المعتمدة لديها فــي هــذا الــشــأن، والرقابة 

واإلشـــراف عليهم للتأكد من التزامهم بأحكام القانون 

والـــــــــقـــــــــرارات الـــــــصـــــــادرة بــــمــــوجــــبــــه والــــتــــشــــريــــعــــات الــــســــاريــــة 

فـــــي اإلمــــــــــــارة، ووضــــــــع الــــقــــواعــــد والـــــضـــــوابـــــط الــــتــــي تــحــكــم 

مــزاولــة األنشطة التي تشرف عليها، بما فيها األنشطة 

الخاصة بخدمات إدارة األصول االفتراضية، وإجراءات 

المقاصة والتسوية بين هذه األصــول، وخدمات أمانة 

حــفــظ األصــــــول االفـــتـــراضـــيـــة، وتــنــظــيــم إجــــــــراءات حــمــايــة 

البيانات الشخصية للمستفيدين بالتنسيق مع الجهات 

ــــارة، والــتــنــظــيــم والــرقــابــة عــلــى تشغيل  الــمــعــنــّيــة فــي اإلمــ

وإدارة مــنــصــات األصـــــول االفــتــراضــيــة ومــحــافــظ األصـــول 

تتم  التي  الــتــداوالت والمعامات  االفتراضية، ومراقبة 

من خالها، ومنع التاعب الــذي يتم بأسعار تــداوالت 

ــــة الـــتـــي  ــــيـــــة، ووضــــــــع الــــضــــوابــــط الــــــازمــ ــــتـــــراضـ األصـــــــــول االفـ

ــــُمـــــمـــــارســـــات  تـــكـــفـــل حــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن والــــــحــــــد مــــــن الـ

المشبوهة.

تنسيق
وكــــــذلــــــك الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الـــــجـــــهـــــات الـــمـــعـــنـــيـــة لـــــوضـــــع آلـــيـــة 

تــقــيــيــم ورصـــــــد مـــقـــدمـــي خــــدمــــات األصــــــــول االفـــتـــراضـــيـــة، 

واإلجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعامات 

الــمــشــبــوهــة الـــتـــي تـــتـــم بــالــمــخــالــفــة لــتــشــريــعــات مــكــافــحــة 

جـــرائـــم غــســل األمـــــــوال، وتـــوعـــيـــة وتــثــقــيــف الــمــســتــفــيــديــن 

حول التعامل والتداول باألصول االفتراضية والمخاطر 

ــــة إلــــــــى الــــتــــنــــســــيــــق مــــــع مـــصـــرف  ــــافــ الــــنــــاشــــئــــة عــــنــــهــــا، بــــــاإلضــ

اإلمــــارات العربية المتحدة الــمــركــزي فــي كــل مــا يتعلق 

بـــضـــمـــان حـــمـــايـــة واســــتــــقــــرار الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي فــــي الــــدولــــة، 

والــنــظــر فــي الــبــاغــات والــشــكــاوى ذات الــصــلــة بــخــدمــات 

األصول االفتراضية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مـــــــــزاولـــــــــة أي مـــن  ــــلــــــى أي شــــــخــــــص  عــ الـــــــقـــــــانـــــــون  وحـــــــظـــــــر 

األنشطة الخاضعة إلشراف السلطة، ما لم يكن مصرحاً 

له بذلك منها، كما ألزمه بأن يتخذ من اإلمارة مقراً له 

لمزاولة أعماله، وفي حال رغبة هذا الشخص بمزاولة 

نشاطه في اإلمـــارة أو في أي من المناطق الحرة فيها، 

فــإّنــه يــجــب عــلــيــه الــحــصــول عــلــى الــمــوافــقــات والــتــصــاريــح 

الــمــســبــقــة الــــازمــــة مــــن الــســلــطــة قـــبـــل مـــبـــاشـــرة إجـــــــراءات 

ترخيصها من سلطة الترخيص التجاري المختصة.

أنشطة 
كــمــا حــــدد الـــقـــانـــون األنـــشـــطـــة الـــتـــي يــجــب الـــحـــصـــول على 

تــــــصــــــريــــــح مـــــــــن الـــــســـــلـــــطـــــة قــــــبــــــل مـــــــزاولـــــــتـــــــهـــــــا، وهـــــــــــي تــــقــــديــــم 

تـــشـــغـــيـــل وإدارة مـــنـــصـــات األصـــــــــول االفــــتــــراضــــيــــة،  خــــدمــــة 

وخـــدمـــة الــمــبــادلــة بــيــن األصـــــول االفــتــراضــيــة والــعــمــات، 

ــــيـــــة، وخـــــدمـــــة حــفــظ  ــــتـــــراضـ وخـــــدمـــــة تـــحـــويـــل األصـــــــــول االفـ

وإدارة األصـــــول االفـــتـــراضـــيـــة، وخـــدمـــة مــحــفــظــة األصــــول 

ــــيــــــة، وخــــــدمــــــة طــــــــرح وتـــــــــــــداول الـــــــرمـــــــوز الـــمـــمـــيـــزة  ــــتــــــراضــ االفــ

االفتراضية.

الــقــانــون السلطة العديد مــن الصاحيات،  كما منح 

ومـــــن بــيــنــهــا وقـــــف إصــــــــدار الـــتـــصـــاريـــح، ووقــــــف نـــشـــاط أي 

ــــيـــــة، فـــــي حــــال  ــتـــــراضـ ــ مـــــن مــــقــــدمــــي خـــــدمـــــات األصــــــــــول االفـ

ــيـــــة أو مــــــــا يـــــــهـــــــدد حــــــســــــن ســـيـــر  ــ ــــائـ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ حــــــــــــــدوث ظــــــــــــــروف اسـ

العمل وانتظامه، وتعليق أو وقف التعامل بأي أصول 

افـــــــتـــــــراضـــــــّيـــــــة، وكـــــــذلـــــــك فــــــــــرض الـــــــــــجـــــــــــزاءات اإلداريـــــــــــــــــــة عـــلـــى 

المخالفين ألحكامه.

ومـــمـــا ال شــــك فـــيـــه أن جــمــيــع األحــــكــــام الـــتـــي تــضــمــنــهــا 

الــقــانــون رقــم )4( لسنة 2022 الــمــشــار إلــيــه، تشّكل في 

مجملها ضمانات قانونية وتنظيمية لجميع األشخاص 

الــطــبــيــعــيــيــن واالعــتــبــاريــيــن الــراغــبــيــن فـــي امـــتـــاك وتــــداول 

ــلـــــجـــــوء إلــــى  ــ ــــيــــــة، وذلــــــــــك مــــــن خــــــــال الـ ــــتــــــراضــ األصــــــــــــول االفــ

مزودي الخدمات المصّرح لهم من سلطة دبي لتنظيم 

األصــــول االفــتــراضــيــة، وتــــداول أصــولــهــم االفــتــراضــيــة عن 

طريق المنصات الرقمية المرخصة من قبلها.

ــبـــــة الــــتــــطــــور  ــ ال شــــــك أن نـــــجـــــاح الــــــــــــدول والـــــحـــــكـــــومـــــات فــــــي مـــــواكـ

الــتــكــنــولــوجــي الــمــتــســارع الــــذي نــشــهــده حــالــيــاً يتطلب منظومة 

متكاملة لتطوير التشريعات التنظيمية، تبدأ بتحليل الواقع 

ودراسة وقائعه دراسة شاملة، وفهم معطياته وإحداثياته، 

ومـــن ثــم تــصــور المستقبل وتــخــيــل تــحــوالتــه، وصــــوالً إلـــى بناء 

إطــار عــام يحدد استراتيجيات حوكمته، ويستشرف تحدياته 

ويضع أفضل الخطط لاستفادة من فرصه.

ويــتــمــثــل عــامــل الــنــجــاح األهــــم هــنــا فـــي ســرعــة ومـــرونـــة هــذه 

التشريعات، فالتكنولوجيات المتقدمة والناشئة تشهد وتيرة 

مــتــســارعــة فــي نــمــوهــا، وهـــذا مــا يتطلب الــقــدرة عــلــى التماشي 

مع هذه الوتيرة التي تفرض متطلبات متجددة، واعتماد آلية 

تشريعية سريعة تدعم نمو االقتصاد الرقمي وتشّكل ركيزة 

للثورة الصناعية الرابعة.

قـــدمـــت دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة خــــال الــســنــوات 

الــــمــــاضــــيــــة تــــجــــربــــة رائــــــــــدة فـــــي مــــجــــال تــــطــــويــــر الــــتــــشــــريــــعــــات عــلــى 

مــــســــتــــوى الــــمــــنــــطــــقــــة والــــــعــــــالــــــم، وهــــــــو األمــــــــــر الــــــــــذي جـــعـــلـــهـــا فــي 

مصاف المراكز العالمية في مجال البلوك تشين والعمات 

ــــمـــــال والـــشـــركـــات  الـــرقـــمـــيـــة، واســـتـــقـــطـــاب الـــكـــثـــيـــر مــــن رواد األعـ

الـــنـــاشـــئـــة فــــي قـــطـــاع االقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي.  ومـــمـــا يــمــيــز الـــنـــمـــوذج 

اإلمـــــاراتـــــي، أنــــه يــتــســم بـــالـــمـــرونـــة والـــحـــيـــويـــة واالبـــتـــكـــار والـــقـــدرة 

دائـــمـــاً عــلــى مــراجــعــة تــشــريــعــاتــهــا وتــحــديــثــهــا وتــطــويــرهــا بشكل 

ــّبـــاقـــة بــيــن  ــــأن تـــكـــون سـ دائـــــــم، مـــمـــا أســـهـــم فــــي تــمــكــيــن الــــدولــــة بـ

ــــتـــــحـــــوالت الـــــجـــــذريـــــة وتـــــصـــــدر الــــمــــؤشــــرات  الــــــــــدول فـــــي صــــنــــاعــــة الـ

الـــعـــالـــمـــيـــة. وهـــــــذا الــــنــــمــــوذج نـــلـــتـــزمـــه بـــــدورنـــــا فــــي مـــؤســـســـة دبـــي 

لــلــمــســتــقــبــل، بــمــخــتــلــف بــرامــجــهــا ومـــبـــادراتـــهـــا، وهـــو نــهــج عمل 

وثــقــافــة مؤسسية نطبقها فــي مختلف مــشــاريــعــنــا، إيــمــانــاً من 

قيادتنا وإداراتنا وكوادرنا ومختلف شركائنا بدور التشريعات 

الحيوي في تحقيق تضافر الجهود وحشد الطاقات وتكامل 

الــــــــقــــــــدرات فــــــي بـــــنـــــاء الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــــــذي يـــتـــطـــلـــع إلـــــيـــــه الـــجـــمـــيـــع، 

المتمثل في مستقبل مبني على المبادرات المؤثرة والفاعلة.

ـــا نـــشـــهـــده تــــبــــاعــــاً فـــــي االســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــمــســتــقــبــلــيــة  وهــــــــذا مــ

الـــطـــمـــوحـــة الـــتـــي تــطــلــقــهــا دبـــــي لــتــصــمــيــم أطـــــر تــنــظــيــمــيــة مــمــّكــنــة 

القتصادات ومجتمعات المستقبل، ومنها على سبيل المثال 

ال الـــحـــصـــر إطــــــاق ســـمـــو الـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــــن مــحــمــد بــــن راشــــد 

آل مــكــتــوم، ولـــي عــهــد دبـــي رئــيــس الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي رئــيــس 

مــجــلــس أمـــنـــاء مــؤســســة دبــــي لــلــمــســتــقــبــل، »اســتــراتــيــجــيــة دبــي 

للمناطق الجامعية الحرة« في مــارس 2019، و»استراتيجية 

دبــــي لــلــمــيــتــافــيــرس« فـــي يــولــيــو 2022، و»بـــرنـــامـــج دبــــي للبحث 

والــتــطــويــر«، و»بــرنــامــج دبــي للروبوتات واألتــمــتــة« فــي سبتمبر 

2022. وجميعها أمثلة عملية على أهمية إشراك التشريعات 

في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه اقتصادياً واجتماعياً.

وتعمل مؤسسة دبي للمستقبل من خال 

»مختبر الــتــشــريــعــات« بشكل وثــيــق مع 

الــــمــــشــــرعــــيــــن مـــــــن الـــــجـــــهـــــات الـــمـــحـــلـــيـــة 

ــــتـــــطـــــويـــــر الــــتــــشــــريــــعــــات  واالتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة لـ

الـــــتـــــي تــــنــــّظــــم الـــتـــقـــنـــيـــة لــــتــــعــــزيــــز دور 

دولـــة اإلمــــارات العربية المتحدة 

عالمياً الختبار  مــركــزاً  باعتبارها 

التقنيات الناشئة والواعدة. 

وحــــــــــــــــقــــــــــــــــق الــــــــمــــــــخــــــــتــــــــبــــــــر 

خــــــال الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة مــــخــــرجــــات عــمــلــيــة ونـــتـــائـــج 

مــلــمــوســة أســهــمــت فـــي تــغــيــيــر وتــطــويــر عــــدد مـــن الــتــشــريــعــات، 

وهو ما انعكس إيجاباً على استقطاب مزيد من رواد األعمال 

والــمــبــتــكــريــن إلـــى دبـــي والـــدولـــة وإنـــشـــاء أســــواق جــديــدة واعـــدة 

القـــــتـــــصـــــادهـــــا مـــــــن خـــــــــال جـــــــــذب أصـــــــحـــــــاب الـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــتـــقـــنـــيـــة 

الــتــجــريــبــيــة، نــتــيــجــة الــتــشــريــعــات الــمــرنــة والـــمـــدروســـة. ويشكل 

»مختبر التشريعات« بيئة تشريعية متجددة محفزة إلنشاء 

أسواق جديدة في الدولة عبر تسريع تبني التقنيات الصاعدة، 

وتـــســـهـــيـــل مــــــزاولــــــة األعـــــــمـــــــال، وتـــشـــكـــيـــل حـــلـــقـــة وصـــــــــل، تــحــقــق 

التوافق بين العمل الحكومي ومشاريع القطاع الخاص.

وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، يـــــــــأتـــــــــي إطـــــــــــــــــاق الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة لـــــتـــــقـــــاريـــــر 

اســــتــــشــــراف الـــمـــســـتـــقـــبـــل، الــــتــــي تــــعــــزز تـــطـــويـــر تـــشـــريـــعـــات نــوعــيــة 

تــدعــم قــطــاعــات المستقبل، ومــن تلك الــتــقــاريــر مــثــاً، »تقرير 

الــفــرص المستقبلية: 50 فــرصــة عــالــمــيــة« الـــذي أصـــدرنـــاه هــذا 

العام، ويركز ضمن موضوعاته المتعددة على ضرورة تعزيز 

الـــشـــراكـــات االســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والـــخـــاص 

لـــتـــصـــمـــيـــم تــــشــــريــــعــــات جـــــاهـــــزة لــــمــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات الــمــســتــقــبــل 

وفرصه.

 10X وضـــــمـــــن هــــــــذا الـــــمـــــســـــار أيـــــــضـــــــاً، أســــهــــمــــت مـــــــبـــــــادرة دبــــــــي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعــاه 

الــــلــــه، بــتــحــفــيــز الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة كــــافــــة عـــلـــى تـــبـــنـــي االبـــتـــكـــار 

بشكل جــذري كعملية أساسية للوصول إلــى نــمــاذج تشغيل 

جديدة كلياً للمستقبل. 

كــمــا شــّكــلــت »مـــســـرعـــات دبــــي لــلــمــســتــقــبــل« مــنــذ عــــام 2016 

تجربة ريــاديــة لدعم تشريعات تمّكن للمستقبل، وذلــك من 

خـــال تسهيلها الــتــعــاون والــتــنــســيــق بــيــن الــحــكــومــة مــن جهة، 

والقطاع الخاص والشركات الناشئة من جهة ثانية، بناًء على 

معايير االبتكار والمرونة.

وبدورها تسهم »مختبرات دبي للمستقبل« في استشراف 

ــــيـــــة ســـــــّبـــــــاقـــــــة لـــــــمـــــــدن ومـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات واقــــــــتــــــــصــــــــادات  ــــريـــــعـ أطـــــــــــر تـــــشـ

الــمــســتــقــبــل، وتــحــديــد الــنــظــم والـــحـــلـــول والـــخـــدمـــات الــمــجــديــة 

بالتركيز على البحث والتطوير الداعم لتشريعات المستقبل. 

وتـــتـــويـــجـــاً لــــلــــمــــبــــادرات والــــبــــرامــــج الـــنـــوعـــيـــة الــــتــــي أنــجــزتــهــا 

الــمــؤســســة فــقــد قــامــت بــاســتــضــافــة الــعــديــد مــن الفعاليات 

الــــدولــــيــــة، الــــتــــي شـــّكـــلـــت مـــخـــتـــبـــراً لـــتـــشـــريـــعـــات الــمــســتــقــبــل، 

وذلــــــــــــــك مـــــــــن خــــــــــــال مـــــنـــــاقـــــشـــــة فــــــــــــرص وضــــــعــــــهــــــا وتـــــطـــــويـــــرهـــــا 

وحوكمتها مع المختصين والمعنيين من مختلف أنحاء 

العالم، كما في »ملتقى دبي للميتافيرس« و»منتدى دبي 

للمستقبل«؛ اللذين نظمتهما »مؤسسة دبي للمستقبل« 

تــــبــــاعــــاً فــــي شــــهــــري ســبــتــمــبــر وأكــــتــــوبــــر 2022، وجـــمـــعـــا مــعــاً 

مئات الخبراء من مختلف القطاعات لمناقشة اقتصادات 

ومجتمعات المستقبل والتعاون من أجل توظيف أفضل 

الممارسات في وضع التشريعات الممّكنة لنمو الدولة 

واإلمارة وتحقيق االزدهار لهما، في الخمسين عاماً 

القادمة وصوالً إلى »مئوية اإلمارات 2071«.

بقلم: خلفان جمعة بالهول
الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل

مسؤول وحديثمذكرة ورأي
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استراتيجية دبي للميتافيرس ترسخ 
مكانة اإلمارة ضمن أفضل 10 مدن في 

االقتصادات الرائدة بهذا المجال

يعزز دور دولة اإلمارات العربية المتحدة 
باعتبارها مركزًا عالميًا الختبار التقنيات 

الناشئة والواعدة

تطلق دبي االستراتيجيات المستقبلية 
الطموحة لتصميم أطر تنظيمية ممّكنة 

القتصادات ومجتمعات المستقبل 

 يتسم بالمرونة والحيوية واالبتكار 
والقدرة على مراجعة التشريعات 

وتحديثها وتطويرها

النموذج اإلماراتيأطر تنظيميةمختبر التشريعات الميتافيرس


