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لدولة اإلمارات العربية املتحدةلدولة اإلمارات العربية املتحدة

حتتفــل دولــة اإلمــارات 
العربية املتحدة، في ٢ ديسمبر 
من كل عــام، بعيدها الوطني 
«عيد االحتاد» الذي يوافق هذا 
العام العيد احلادي واخلمسني.

ويخلد العيد الوطني ذكرى 
قيام احتاد دولة اإلمارات الذي مت 
اإلعالن عنه في عام ١٩٧١، والذي 
قــام باحتاد إمــارات: أبوظبي، 
ودبي، وأم القيوين، والشارقة، 
والفجيــرة، وعجمــان ورأس 
اخليمة. وهي التجربة الوحدوية 
الرائدة التي استطاعت أن ترسخ 
أركانها وتأخــذ مكانها املتميز 
فــي تاريــخ املنطقــة والعالم 
كأجنح جتربة وحدوية عربية 
فــي العصــر احلديــث. وعلى 
مدار ٥١ عاما من االحتاد، كانت 
اإلمارات العربية املتحدة منوذجا 
يحتذى للقاصــي والداني في 
البناء والتنمية والعمران، حيث 
حتقــق بثقة قفزات نوعية في 
شــتى مجــاالت احليــاة وفقا 
خلطــط طموحة بأفق واســع 
ومتجدد بقيادة رئيس الدولة 
صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، السائر على 
درب «قائد التأسيس» الشيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيان ـ 
طيــب اهللا ثــراه ـ ومــن بعده 
«قائد التمكني» الشــيخ خليفة 
بن زايد، رحمه اهللا.وتشهد دولة 
اإلمارات تقدما مستمرا وحتوالت 
نوعيــة فــي شــتى القطاعات 
واالقتصاديــة  السياســية 
واالجتماعيــة واخلدمية وذلك 
وفــق اســتراتيجيات طموحة 
تهــدف إلى توظيف الوســائل 
واإلمكانــات املاديــة والعلمية 
التنمية  والبشــرية لتحقيــق 
املستدامة. وتعد «كلمة السر» 
ومفتــاح النجاح في مســيرة 
دولــة اإلمارات، هــي: املواطن 

اجلوانب من خالل التركيز على 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
احلديثة واستثمار الفرص التي 
تتيحها هذه املجاالت ملصلحة 
األجيال احلالية واملستقبلية.

ودعا ســموه إلى أن يكون 
العنــوان األساســي للمرحلة 
املقبلــة هــو مضاعفــة اجلهد 
والعطــاء وإعــالء قيمة العمل 
والكفــاءة والتفانــي فــي أداء 
الواجب، مشددا على أن املرحلة 
املقبلة مرحلة عمــل ومثابرة 
وإجنــاز وتنافــس وال مجــال 
فيهــا للتهاون أو التراخي ألن 
الكبيــرة حتتاج  الطموحــات 
إلى عزمية أكبر. وأكد أن لدى 
اإلمارات ستظل شريكا أساسيا 
وداعما رئيسيا لكل ما يصنع 
التقــدم والنمــاء للبشــرية، 
ويعــزز من قــدرة العالم على 
مواجهة حتدياته وفي مقدمتها 

محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة في تنفيذ االستراتيجيات 
واخلطط والسياسات املوضوعة 
واملشــروعات املقررة في كافة 
الشــاملة،  التنميــة  حقــول 
مستبشــرة بنجاحات جديدة 
حتققت وإجنازات أضيفت في 
الســنة األولى من اخلمســني 
الثانية. وقال سموه في كلمته 
مبناسبة العيد الوطني: «مطلع 
عــام احتادي جديد نســتقبله 
بثقة وتفــاؤل وطموح وعزم 
على حتقيق إجنازات وجناحات 
جديــدة»، مؤكدا أن «منوذجنا 
اإلماراتي سجل صفحة جديدة 
في قوته، وفاعلية مؤسساته، 
وجــدارة تشــريعاته، وعمق 
ومتانة التواصل بني أجياله».

وأكــد أن اإلمــارات تتابــع 
عن كثب املتغيــرات العاملية، 
وترصد تطوراتهــا، وتتعامل 

الصعيد الدولي، كأداة إلرساء 
أســس االســتقرار والتنميــة 

والتعايش السلمي.
ويعد االنفتاح على العالم 
الســمات األصيلــة فــي  مــن 
سياســة الدولــة اخلارجيــة، 
وهو يعكس طبيعة مجتمعها 
احمللي الذي يتســم باالنفتاح 
الثقافــات واحلضارات  علــى 
املختلفة، كما يعكس الرسالة 
الســامية التي حتملها الدولة 
منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، والتي تتمثل 
في الدعوة إلى السالم العاملي 
والعمل من أجله من خالل إقامة 
عالقات واسعة والتواصل مع 
دول العالم املختلفة وحتقيق 
االســتقرار فــي املنطقة.كمــا 
تؤمــن اإلمــارات بــأن انفتاح 
الدول واملجتمعات على بعضها 
بعضا من شأنه أن يعمق أواصر 
الصداقة والتقــارب، ويكرس 
الصور اإليجابية املتبادلة فيما 
بينهــا، على نحو يدعم أجواء 
السالم والتفاهم واحلوار على 
املســتوى العاملي، فيما يؤدي 
االنغالق والتقوقع على الذات 
إلــى زيــادة عوامــل الصــدام 
واخلــالف وتكريــس الصور 
النمطية السلبية بني املجتمعات 
املختلفة. وتأكيدا لهذه الرؤية، 
تعمل الدولة على مد جســور 
التواصل واالنفتاح مع مختلف 
دول العالم وشعوبه، وترجمة 
ذلك إلى أفعال وسياسات على 
املستويني الداخلي واخلارجي، 
حيث ترتبــط الدولة بعالقات 
الغالبيــة  ديبلوماســية مــع 

العظمى من دول العالم.
وســاهم إميــان اإلمــارات 
التواصــل  العميــق بأهميــة 
واحلوار بني الدول والشعوب 
املختلفة في العالم وبذلها جلهود 

التغير املناخي واألمن الغذائي 
واألمــراض واألوبئــة والفقر 
وغيرها، مؤكدا انها ســتعتمد 
وقدراتهــا  مواردهــا  علــى 
أبنائهــا وعقولهــم  وســواعد 
وتتعاون بصدق وإيجابية مع 
أصدقائها وأشــقائها وتتحرك 
فــي اإلقليــم والعالــم بوعــي 
لتعظيــم مصاحلهــا الوطنية 
وتعزز شــراكاتها االقتصادية 
واالســتثمارية  والتجاريــة 
الفاعلة مع مختلف دول العالم 
خلدمة أهدافها التنموية وتتبنى 
سياســات متزنــة ومتوازنــة 
الســاحتني  ومســؤولة علــى 
اإلقليمية والدولية. من جهته، 
أكد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، أن اإلمارات ستمضي 
بقيادة صاحب السمو الشيخ 

مــع آثارهــا مبــا يعــزز أمنها 
واســتقرارها وإدامة التنمية، 
معتصمني مببادئها وثوابتها، 
مؤمنــة بأن ســبيل البشــرية 
الوحيد للتغلب على املعضالت 
الكبــرى التــي تواجهها يكمن 
في العمل املشــترك والتعاون 
الســليمة  الوســائل  وتغليب 
ونبذ العنف، ومحاربة الكراهية 
وقبول اآلخر واحترام خياراته 

وثقافته وقيمه.
سياسة خارجية قوامها السالم 

والتسامح

هذا وتأسست دولة اإلمارات 
العربية املتحــدة على مبادئ 
التســامح واالنفتــاح جتــاه 
الشعوب والثقافات املختلفة، 
حيث تنبع هذه املبادئ من رغبة 
الدولة في بناء عالقات سياسية 
واقتصاديــة واجتماعية على 

كبيرة في تخفيف املعاناة عن 
البشــر فــي مناطــق الكوارث 
والنزاعات، وتبنيها سياســة 
تتســم باحلكمــة واالعتــدال 
والتوازن، ممــا جعلها حتظى 
بعالقات قوية مع مختلف دول 
العالم شرقا وغربا ومكنها من 
أن تكون منوذجــا يحتذى به 
ويبعث األمل في إمكانية حتقيق 
التعايش احلضاري بني شعوب 

العالم وثقافاته املختلفة.
منوذج عاملي فريد في العمل 

اإلنساني

تقدم اإلمارات منوذجا عامليا 
فريدا في العمل اإلنساني بدأ مع 
نشأتها عام ١٩٧١، وبات يشكل 
أحد أبرز أولويات الدولة التي 
تسخر له كل اإلمكانات الالزمة 
لنموه وازدهاره، ووصول أثره 
إلى مختلف بقاع العالم. ومنذ 
تأســيس دولة اإلمارات وحتى 
الوقــت الراهــن، وصــل حجم 
املساعدات اإلماراتية اخلارجية 
إلــى اكثر من ٣٢٠ مليار درهم، 
استفادت منها اكثر من ٢٠١ دولة، 
وأخــذت اإلمارات علــى عاتقها 
دعم الدول الشقيقة والصديقة، 
ســواء أكان ذلك في مجال دعم 
املشاريع التنموية، أو من خالل 
االستجابة اإلنسانية للكوارث 
واألزمات، ومبا يدعم االزدهار 
واالســتقرار فــي هــذه الدول، 
والتخفيــف من حــدة املعاناة 
اإلنسانية فيها، وبالتعاون مع 
الشــركاء اإلقليميني والدوليني 
ووكاالت األمم املتحدة العاملة 
في املجالني اإلنساني والتنموي.

«نحن اإلمارات ٢٠٣١»

بالتزامن مع احتفاالت عيد 
االحتــاد احلادي واخلمســني، 
اعتمدت االجتماعات السنوية 

اإلماراتــي، الــذي كان يقع في 
قلب الرؤية التنموية لصاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد، 
والــذي أشــارت كلمتــه حــني 
تولى مســؤولية قيادة الدولة 
إلــى إميانه الراســخ والعميق 
بأن تنمية اإلنسان هي جوهر 
التنمية الشاملة وأنه هو الثروة 
احلقيقية للوطن، الذي البد من 
تهيئة كل الظروف من أجل دفعه 
إلى الصفوف األمامية في قيادة 
املسيرة نحو املستقبل. وضمن 
هذه الرؤية التنموية التي تركز 
على اإلنسان وتســتثمر فيه، 
اســتطاعت اإلمارات أن حتقق 
إجنــازات كبيــرة علــى جميع 
املستويات، فهي منوذج مثالي 
علــى االســتقرار السياســي 
واالنســجام االجتماعي، وهي 
مثال على الطموح الذي يسعى 
دائمــا إلــى املقدمــة. وترتكــز 
اإلمارات في مســيرة نهضتها 
التنموية نحو اخلمسني املقبلة 
بقيادة صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن زايد، على املكتسبات 
واإلجنــازات التي حققتها منذ 
التأسيس وعلى مدار الـ ٥١ عاما 
املاضية، والتي رسخت مكانتها 
إقليميا ودوليا كواحدة من أفضل 
الدول وأكثرها متيزا في الرفاه 
املجتمعــي، وكمركز اقتصادي 
حيوي تنافســي وجعلت منها 
منوذجــا ملهمــا لــدول العالم 
الســاعية للتفــوق والريــادة 
واالنتقال إلى املستقبل املشرق.

وبهذه املناســبة، أكد صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة في كلمة 
له مواصلة دولة اإلمارات نهجها 
الراســخ في البناء والتطوير 
وتعزيز املكتسبات واالرتقاء 
بالطموحات لتحقيق انطالقه 
تنموية كبرى ونوعية في كل 

(وام) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في لفتة أبوية مع النشء من أبناء وبنات اإلمارات   

الطاقة البديلة واحلياد املناخي.. اإلمارات منوذجًا
(وام): منذ أكثر من عقد من الزمن، 
اتخذت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
قرارا حكيما ومدروسا بعناية لالستثمار 
في الطاقة النووية، والتي باتت اليوم 
تقوم بدور محوري في تعزيز االقتصاد 
املستدام وحتقيق أهداف استراتيجية 

احلياد املناخي ٢٠٥٠.
وبينما يواجه العالم حتديات صعبة 
تتعلق بإمدادات الطاقة، متكنت القيادة 
الرشيدة من ضمان أمن إمدادات الطاقة 
اخلالية من االنبعاثات الكربونية على 
مدار الساعة بفضل استراتيجية الدولة 
طويلة األجل واستثماراتها الكبيرة في 
الطاقــة النووية وغيرهــا من املصادر 

الصديقة للبيئة.
وبدت منافع هذا النهج أكثر وضوحا 
من خالل قيادة اجلهود الرامية ملواجهة 
التغير املناخي في الدولة، ومنح الشركات 
احمللية ميزة تنافسية فريدة من خالل 
االستفادة من شهادات الطاقة اخلضراء 
لدعم األعمال، والوصول إلى تريليونات 
الدوالرات من التمويالت املتعلقة بالبيئة 

واحلوكمــة. كما مكن هذا النهج التقني 
املــدروس دولــة اإلمارات من تســريع 
مســيرة االنتقــال إلى مصــادر الطاقة 
الصديقة للبيئة مع احملافظة على إمدادات 
الطاقة في اآلن ذاته. وأصبحت محطات 
«براكة» للطاقة النووية السلمية، أول 
مشــروع عربي للطاقة النووية متعدد 
احملطات في مرحلة التشــغيل، ركيزة 
أساســية للتنمية املســتدامة في دولة 
اإلمــارات، حيث وفــرت آالف الوظائف 
املجزية وتواصل حتفيز منو القطاعات 
االقتصادية احمللية بعقود تصل قيمتها 
إلى ٦٫٧ مليارات دوالر مت منحها للشركات 
احمللية، باإلضافة إلى أهميتها البيئية 
اليوم وعلى مدى الستني عاما املقبلة وما 
بعدها، من خالل تسريع خفض البصمة 
الكربونية لقطاع الطاقة وتوفير مصدر 
طاقة آمن وموثوق وصديق للبيئة كل 

دقيقة من اليوم.
وتوجــد اآلن محطتــان من محطات 
«براكة» األربع تنتجــان الكهرباء على 
نحو جتاري، بينما شهدت احملطة الثالثة 

بداية التشغيل في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢م، 
متهيدا لربطها مع شــبكة الكهرباء في 
الدولة متهيدا للتشغيل التجاري خالل 
الشهور املقبلة، والتي ستضيف ١٤٠٠

ميغاواط أخرى من الكهرباء اخلالية من 
االنبعاثات الكربونية إلى شبكة الدولة 
عند تشغيلها التجاري، في وقت وصلت 
احملطة الرابعة إلى املراحل النهائية التي 

تسبق اكتمال األعمال اإلنشائية.
وفور تشغيل احملطات األربع بالكامل 
ستقلل من استخدام الغاز الطبيعي في 
دولــة اإلمارات، مما يوفر أكثر من ٤٠٠
مليار قدم مكعبة ســنويا، بقيمة تصل 
إلى ٤ مليارات دوالر بأسعار اليوم، وهو 
ما يدعم بشكل مباشر طموحات الدولة 
لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز، وان 
تصبح دولة مصدرة له بحلول عام ٢٠٣٠.

وبالنسبة لدولة اإلمارات تعد محطات 
«براكــة» هي البداية فقــط، فهي حتفز 
االبتكار من خالل دعم البحث والتطوير، 
حيــث يتم التركيز حاليا على ما ميكن 
حتقيقه في العقد املقبل عبر مجموعة 

من التقنيات النووية املتقدمة والوقود 
الصديق للبيئة مثل الهيدروجني اخلالي 
من االنبعاثــات الكربونية، إلى جانب 
تطويــر شــبكات الكهربــاء اإلقليميــة 
املتقدمــة، ومناذج املفاعــالت املصغرة 
واملتوسطة وتطبيقات الطاقة النووية 
فــي قطاعــات أوســع. ويســلط املثال 
اإلماراتي الضوء على القدرات الفريدة 
للطاقة النووية في تأمني الطاقة وضمان 
االستدامة، ومع إدراك العالم اآلن ألهمية 
تطوير مزيج متنوع من مصادر الطاقة 
الصديقة للبيئة فإنه من املرجح رؤية 
املزيد من االستثمارات في تكنولوجيا 
الطاقة النووية ومصادر الطاقة املتجددة.
ومن خــالل اعتماد اســتراتيجيات 
طويلــة األجــل قائمــة علــى احلقائق 
والبيانات، ســتكون البلدان في جميع 
أنحــاء العالم قادرة على توفير الطاقة 
بشكل مستدام وتسريع خفض االنبعاثات 
الكربونيــة، وجتنــب أزمــات الطاقــة 
واملعضــالت االقتصادية مثل تلك التي 

يواجهها املجتمع الدولي.

محمد بن زايد: املرحلة املقبلة مرحلة عمل وإجناز ومثابرة وتنافس والطموحات الكبيرة حتتاج إلى عزمية أكبر

محمد بن راشد: «منوذجنا اإلماراتي» سجل صفحة جديدة في قوته وفاعلية مؤسساته وجدارة تشريعاته

الرؤية املستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تواصل البناء 
على مكتسبات وإجنازات قائدي «التأسيس» و«التمكني»

اإلمارات.. اإلمارات.. 
«أيقونة تنموية» «أيقونة تنموية» 

خليجية خليجية ملهمة للعالمملهمة للعالم
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لدولة اإلمارات العربية املتحدةلدولة اإلمارات العربية املتحدة

(وام) جانب من االحتفاالت بالعيد الوطني الواحد واخلمسني لإلمارات  

(وام) اإلسكان أولوية في خطط احلكومة اإلماراتية  

مشاريع اإلمارات الفضائية.. إجنازات 
علمية ومعرفية خلدمة البشرية

أبوظبيـ  وام: جنحت دولة اإلمارات خالل أعوام قليلة في حتويل طموحاتها 
الكبيرة في مجال الفضاء إلى واقع ملموس وإجنازات غير مسبوقة أعادت 
من خاللها أمجاد املستكشفني العرب في هذا املجال، متسلحة في ذلك بإرادة 
التفوق والنجاح والكوادر الوطنية املؤهلة، وفوق ذلك جميعا رؤية وطنية 

لقيادة تتمتع بقدرة كبيرة على استشراف مستقبل مستدام.
وشــكلت إجنازات اإلمــارات امللهمة في قطاع الفضــاء مصدر فخر لكل 
العرب، حيث عززت لديهم ثقافة الالمستحيل، وأعادت الثقة لهم في قدرتهم 
علــى اإلجناز والتطويــر، وترك بصمة دامغة في مختلــف مجاالت العلوم 

وتطويعها، بل واإلضافة إليها.
ويعزز «حوار أبوظبي للفضاء» الذي يقام حتت رعاية صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يومي ٥ و٦ ديسمبر اجلاري 
مكانة اإلمارات كبيئة خصبة وجاذبة للمستثمرين ورواد األعمال في قطاع 
الفضاء، ومحفزة لالستثمارات األجنبية الراغبة في دخول هذا القطاع، حيث 
يستقطب عشرات الشركات التي تستعرض مشروعاتها خالل احلدث العاملي.
ولعل أكثر ما مييز مشاريع ومبادرات اإلمارات الفضائية أنها تستهدف 
خدمة اإلنسانية جمعاء، ودعم مسيرة املعرفة البشرية من خالل ما تتيحه 
مــن معلومــات وبيانــات مهمة وجديــدة للمجتمع العلمــي العاملي، لتؤكد 
اإلمارات من جديد أنها صاحبة رســالة حضارية وإنسانية عاملية، وتعمل 
دائما بطموح ال يعرف املستحيل وهمة ال تتوقف من أجل حتقيق مستقبل 
أفضل للبشرية، وتأسيس حقبة جديدة في علوم الفضاء وتطوير تقنياته، 

وتعزيز املساعي الدولية الرامية ملواجهة التحديات العاملية املعاصرة.
وتدعم هذه املشاريع املستقبلية حتقيق استراتيجية مئوية اإلمارات ٢٠٧١
والتي تؤكد على االســتثمار في البحــث، والتطوير في القطاعات الواعدة، 
والتركيز على تلك التي تعتمد على االبتكار والريادة والصناعات املتقدمة 
وعلى رأســها قطاع الفضــاء، وتطوير اســتراتيجية اقتصادية وصناعية 
وطنية تستشــرف املستقبل، وتضع اإلمارات ضمن االقتصادات املهمة في 
العالم، وتربية وتنمية جيل من املهندسني والباحثني والعلماء اإلماراتيني، 
ودعم إســهامهم في تطور العلوم والتقنية، والتنسيق والتكامل مع الدول 
املتقدمة في هذا الشــأن، وحتســني املســتوى املهني لدى الكوادر الوطنية، 
وتشــجيع تصدير املنتجات واخلدمــات الوطنية املتقدمــة ملختلف أنحاء 
العالم عن طريق برامج متخصصة ومكثفة، ودعم وتشــجيع زيادة مناذج 
الشــركات اإلماراتية الرائدة، ودعم القطاع اخلاص من خالل إشــراك رواد 
األعمال والشركات الناشئة في املشاريع الوطنية الكبرى مثل مهمة اإلمارات 

الستكشاف حزام الكويكبات.
وبهــدف تأهيل كــوادر إماراتية متميزة في مجال الفضــاء لرفد القطاع 
بالكفاءات مســتقبال على املستوى الوطني والعربي والعاملي، أطلقت دولة 
اإلمارات في العام ٢٠١٧ برنامج اإلمارات لرواد الفضاء، لتطوير فريق وطني 
من رواد الفضاء يحقق تطلعات الدولة والعرب في االستكشــافات العلمية 

واملشاركة في رحالت االستكشاف املأهولة.
وفــي أولى ثمار جناح هذا البرنامج، وصل رائد الفضاء اإلماراتي هزاع 
املنصــوري إلى محطة الفضــاء الدولية في ٢٥ ســبتمبر ٢٠١٩، وأجرى ١٦

جتربة علمية بالتعاون مع شركاء دوليني.
وفي أبريل ٢٠٢١ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
اســمي رائدي الفضاء اإلماراتيني اجلديدين ضمــن برنامج اإلمارات لرواد 
الفضاء في دورته الثانية، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية، في خطوة 
تترجم سعي دولة اإلمارات املتواصل نحو الريادة عامليا في مجال استكشاف 
الفضاء، ليواصال مســيرة اإلجناز العلمي لدولة اإلمارات في قطاع الفضاء 
عربيــا وعامليا ضمن فريق وطني مــن رواد الفضاء املؤهلني القادرين على 

حتقيق تطلعات الدولة في االستكشافات العلمية.

(وام) جانب من عملية إطالق ناجحة لصاروخ إماراتي إلى الفضاء  

ضابطات يباشرن مهامهن مبركز 
القيادة والسيطرة في شرطة دبي

وام: شــهدت دولة االمارات العربية املتحدة خالل العام احلالي ٢٠٢٢م، 
بدء عناصر نسائية اماراتية العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة، إحدى 
أهم اإلدارات الشــرطية بالقيادة العامة لشــرطة دبي ممثلة باإلدارة العامة 
للعمليات، ليصبحن بذلك أولى الضابطات في شرطة دبي يلتحقن بالعمل 
في هذا املجال املعني بالنجدة وتلقي البالغات والتوجيه والسيطرة ومكتب 
الضابــط املنــاوب للعمليات، ما يعد إضافة مهمة ومميزة ملا تقوم به املرأة 

في العمل الشرطي.
ويضــاف هذا التطور الى اإلجنازات النوعية التي من شــأنها أن حتقق 
األهداف االستراتيجية لشــرطة دبي وتأهيل الكوادر اجلديدة الشابة التي 

تدفع بعجلة العمل بصورة مميزة.
ويعد انضمام فريق من العنصر النسائي للعمل في إدارة مركز القيادة 
والسيطرة ألول مرة هو أحد أوجه التمكني واحلضور للمرأة في شرطة دبي، 
مبــا يؤكد جناح املرأة االماراتية في أن تكون حاضرة في مختلف املجاالت 
والتخصصــات مبا فيهــا املجاالت الصعبة وان تثبــت قدرتها على العطاء 

والعمل بكل كفاءة جنبا إلى جنب مع اشقائها من الرجال.

(وام) إماراتيات يباشرن مهامهن مبركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي  

«نحن اإلمارات ٢٠٣١» حتدد املسار اإلستراتيجي 
للدولة في شتى املجاالت خالل العقد القادم

احلكمة واالعتدال والتوازن والتسامح والتعايش
أسس راسخة للسياسة اخلارجية اإلماراتية

حلكومة دولة اإلمارات في ٢٢
نوفمبر ٢٠٢٢ برئاسة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبي، برنامــج «نحن اإلمارات 
٢٠٣١» والــذي ميثــل رؤيــة 
احلكومــة اإلماراتية ملســيرة 
الدولة التنموية للعقد القادم، 
وتتشــارك فــي حتقيــق هذه 

الرؤية كافة جهات الدولة.
وتشــكل «نحــن اإلمارات 
٢٠٣١» رؤيــة جديــدة وخطة 
عمل وطنية تستكمل من خاللها 
الدولــة مســيرتها التنمويــة 
نحو اخلمســني عامــا املقبلة، 
وهي مبنزلــة برنامج تنموي 
متكامل للسنوات العشر املقبلة 
يرتكز على اجلوانب االجتماعية 
واالقتصاديــة واالســتثمارية 
والتنموية في اإلمارات ضمن 
ملف شــامل ورؤيــة واضحة 
املعالم. وتســعى هذه الرؤية 
الوطنية اجلديــدة إلى تعزيز 
مكانة دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة كشريك عاملي ومركز 
اقتصــادي جــاذب ومؤثــر، 
إلــى جانــب إبــراز النمــوذج 
االقتصــادي الناجــح للدولة، 
والفرص التي توفرها جلميع 
الشركاء العامليني. وهي ترسم 
املسار االستراتيجي لإلمارات 
في شتى املجاالت االقتصادية 
والسياسية والتنموية بهدف 
تعزيز االستعدادات للمستقبل 
ورفع قدرات كل القطاعات مبا 

يلبي الطموح اإلماراتي.
ومتهد «نحن اإلمارات ٢٠٣١» 
الطريــق نحو مســتقبل أكثر 
إجنازا وتنمية للدولة ومسيرة 
نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية 
وقيادة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد رئيس الدولة.

عناية فائقة بالصحة

تولي اإلمارات عناية فائقة 
للقطاع الصحــي، انطالقا من 
إميانها بأن اإلنسان هو الثروة 
احلقيقية للوطن والقوة احملركة 
والتنميــة  التقــدم  لعمليــة 
واالزدهــار. وانطالقا من هذه 
القناعة، يواصل القطاع الصحي 
في الدولة حتقيق قفزات نوعية 
وإجنازات كبيرة تتناسب مع 

حجم املتطلبات والتحديات.
فقد قفز عدد املستشفيات 
في الدولة من ١٦ مستشفى في 
العــام ١٩٧٥ إلــى أكثر من ١٧٣

مستشــفى في الوقت الراهن، 
ويرافــق ذلك منو فــي العديد 
من املؤشرات املرتبطة بصحة 
اإلنسان، إذ منت أعداد املواليد 
في الدولة لتصل في عام ٢٠٢٠
إلى ٩٧٫٥٧٢ مولودا مقارنة بـ 
١٩٫٧٩٨ مولودا في العام ١٩٧٥، 
بنسبة زيادة وصلت إلى ٣٩٣٪.

اهتمام دائم بالتعليم

ينال قطاع التعليم اهتماما 
خاصــا مــن الدولــة بقيادة 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايــد، وهو ما جتســده 
أرقام التطور الكبير في عدد 
املدارس ومؤسسات التعليم 
العالي والطالب واخلريجني، 
حيث وصل عدد املدارس إلى 
اكثر من ٢٫٦٧٠ مدرسة، فيما 
زاد عدد مؤسســات التعليم 
العالــي في الدولــة عن ١٣٤. 
وارتفع عدد طــالب التعليم 
العام فــي الدولة إلى مليون 
و٣٥٣ ألفا و٥٠١ طالب وطالبة 

واملياه وغيرها من املشــاريع 
التي تخدم املواطنني واملقيمني 
على أرض الوطن وحتافظ على 
دميومة االســتقرار والرفاهية 
التــي يعيشــونها. ومتتلــك 
اإلمارات اليوم شبكة متطورة 
مــن املطــارات الدوليــة التي 
تعتبــر مــن األبــرز عامليا من 
حيث اخلدمات وعدد املسافرين 
والرحــالت اجلوية، وشــملت 
محفظة املوانــئ في الدولة ١٢

منفذا بحريا جتاريا عدا املوانئ 
النفطيــة، و٣١٠ مراس بحرية 
بحمولة تصــل إلى ٨٠ مليون 
طن من البضائع، وتســتحوذ 
املوانئ البحريــة في اإلمارات 
علــى ٦٠٪ مــن إجمالي حجم 
مناولة احلاويــات والبضائع 
املتجهة إلى دول مجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربية، فيما 
تعمل في الدولة نحو ٢٠ ألف 

في العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، 
مقارنة بحوالي ٦١٫٨٠٣ طالب 
وطالبات في عام ١٩٧٥، كذلك 
ارتفع عدد طــالب وطالبات 
التعليم العالي للضعف خالل 

الفترة ذاتها.
تطوير البنية التحتية واإلسكان 

على رأس أولويات التنمية

البنية  تتربع مشــروعات 
التحتية علــى رأس أولويات 
دولــة اإلمارات منذ تأســيس 
االحتاد وحتى يومنا احلاضر، 
حيث رصدت الدولة على مدار 
٥١ عاما مئات مليارات الدراهم 
لتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
األساسية التي تستهدف حتقيق 
بيئــة مســتدامة، خصوصــا 
على صعيد مشاريع اخلدمات 
األساسية مثل: اإلسكان والطرق 
واملوانئ واملطارات والكهرباء 

مؤسسة وشركة بحرية لتشكل 
أكبر جتمع بحري على مستوى 
املنطقة. وعلــى صعيد قطاع 
اإلسكان، حققت الدولة طفرة 
حقيقية قياســية، إذ جتاوزت 
نسب املواطنني املالكني ملسكن 
علــى مســتوى الدولــة حتى 
٢٠٢٢، ٨٦٫٣٪، وهي من النسب 
األعلى عامليا. وقد ســاهم كل 
مــن «برنامج زايد لإلســكان» 
ومبادرات املغفور له بإذن اهللا 
تعالى الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، طيب اهللا ثراه، دورا 
رئيسيا في حتقيق هذا اإلجناز.
وفــي هذا اإلطــار، اعتمدت 
وزارة الطاقة والبنية التحتية 
ممثلة بـ «برنامج زايد لإلسكان» 
الدفعة السادســة مــن قرارات 
الســكنية لشــهر  املســاعدات 
ديســمبر ٢٠٢٢، بإجمالي ٤٩٥

قــرارا متويليا ســكنيا جديدا 

بقيمة ٣٩٢٫١ مليون درهم منها 
٤٥٧ قرارا بقيمة ٣٦١٫٧ مليون 
درهم و٣٨ مسكنا حكوميا بقيمة 
٣٠٫٤ مليون درهم. ويأتي هذا 
االعتماد تزامنا مع احتفاالت عيد 
االحتاد الـ ٥١ للدولة وفي إطار 
اســتكمال السياسة اإلسكانية 
اجلديــدة ضمن برنامــج زايد 
التمويلي  لإلسكان والبرنامج 
اجلديد لقروض اإلسكان بقيمة 
١١٫٥ مليار درهم والذي تستفيد 
منه ١٣ ألف أسرة مواطنة ومت 
اعتماده من قبل مجلس الوزراء 
في مايو ٢٠٢٢. وبإعالن الدفعة 
السادسة من برنامج التمويل 
السكني اجلديد وصل مجموع 
ما مت إصــداره واإلعــالن عنه 
خالل الفترة من مايو إلى نهاية 
نوفمبر ٢٠٢٢، حوالي ٢٩٨٣ قرار 
مساعدة سكنية بقيمة إجمالية 
تصل إلــى ٢٫٣٧٤ مليار درهم 
لتبلغ نســبة االلتزام باخلطة 
املعلن عنها أكثر من ٩٩٪، فيما 
بلغ إجمالي عدد قرارات املسكن 
احلكومي خالل العام ٢٠٢٢، نحو 
٥٦٥ قرارا بقيمــة ٤٥٢ مليون 
درهــم، وبذلــك إجمالــي ما مت 
إصداره خالل عام ٢٠٢٢ بلغ ٣٥٧١

قرارا بقيمة ٢٫٨٤٢ مليار درهم. 
وال شــك أن ذلك يأتي انطالقا 
من حــرص القيــادة احلكيمة 
لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
على ضمان االستقرار السكني 
وتعزيز مســتويات املعيشــة 
واحليــاة الكرميــة للمواطنني 
لدعم دورهم باإلسهام في دفع 
عجلــة التنميــة فــي املجتمع، 
حيــث ميثــل ملــف اإلســكان 
أولوية قصوى للقيادة الرشيدة 
ومحورا رئيسا لالستراتيجية 
الوطنية وميثل أولوية ضمن 
التوجهات اإلستراتيجية للدولة 
للخمسني عاما املقبلة ومئوية 
اإلمارات ٢٠٧١. إذ تهتم القيادة 
اإلماراتيــة احلكيمــة بتوفيــر 
احلياة الكرمية والسكن املناسب 
واالستقرار األســري والرخاء 
والســعادة للمواطنــني الذين 
يقعون في قلب استراتيجيات 
وأولويات احلكومة االحتادية، 
ويأتي اعتماد الدفعة السادسة 
لإلســكان خير دليــل على هذا 
حتــرص  كذلــك،  االهتمــام. 
اإلمــارات على مواكبــة زيادة 
الطلــب على الكهربــاء واملياه 
فــي الدولة بالنظر إلى الزيادة 
املسجلة في عدد السكان ومنو 
النشاط االقتصادي والتجاري 
فــي الدولة، إضافــة إلى تبني 
حلول مستدامة للطاقة املتجددة.

اقتصاد مستدام ومتنوع

الدولــة تطويــر  تواصــل 
مقومات اقتصاد متنوع ومستدام 
بفضل رؤى وتوجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
الهادفة إلى إحداث تغيير جذري 
فــي هيكل احليــاة االقتصادية 
وتعزيــز االنتقــال إلى اقتصاد 
قائم على املعرفة عبر تشجيع 
االبتكار، وتعزيز اإلطار التنظيمي 
للقطاعات االقتصادية الرئيسية. 
وقد سطر القطاع السياحي في 
الدولة على مدار ٥٠ عاما قصة 
جناح استثنائية جعلته ضمن 
أبرز الوجهات العاملية من حيث 
النمو والقدرة على اســتقطاب 
السياح من مختلف بقاع األرض، 
كمــا جنح القطاع في ترســيخ 
مكانته كأحد أبرز روافد االقتصاد 

الوطني.


