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 سيف بن زايد آل نهيان سمو الفريق 
 نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية    

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة                
 أصحاب المعالي والسعادة..

 السيدات والسادة، 
وكنولوجيببات افتتببام مبب ومر ومعببر  فببي يطيببب لببي أن أكببار    

ببدا  االقتصبباد الرقمببي ، البب أ أصببفض  فصببر اصببرار اللببائمين ًليبب  مًو
 أن أًّببر ًبن فبائقبدايبة متجددا  لتفادل األفكار والرؤى.. واسمحوا لبي 

د بببن زايببد آل نهيببان، ولببي ًهببد التلببدير لصببالب السببمو المببي  محمبب
هتمامب  الفبائق بهب ا الظبي، نائب اللائبد األًلبل لللبوات المسبلحة.. أبو 

سبيف المبي  سبمو للفريبق امتنباني  أًببر ًبنالموضوع الحيوأ..  ما 
بن زايد آل نهيبان، نائبب رئبيس مجلبس البوزراء، وزيبر الداخليبة، الب أ 

وأكبب ر   مفادراوبب ،  افببة يحببرد دائمببا  ًلببل اكببراة الجامعببة العربيببة فببي
 ك لك ًلل متا عت  له ا الملف الهام.

ان ه ا الم ومر والمعر  ينعلدان في ووقيت دقيبق.. ليبي ي بف 
بين المعانباة الهائلبة التبي خلفتهبا  ل  متأرجحا بين اليأس والرجاء..العا

فبي ضبوء يلبوم فبي آخبر النفبق   نتبا   الكبيبر .. واألمبرجائحة  ورونبا
ُللبببام فّعبببال يسبببمض  اسبببتعادة ماببباهر الحيببباة الطبي يبببة التبببي نتفلبببدها 

 جميعا . 
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وفببي م ببر هبب   المرالببر التببي وتسبب   ببالتحول السببري  والمفبباج .. 
دائما  مخباطر وفبرد.. والمخباطر معروفبة لنبا جميعبا ، مبن وفباط   ولوم

اقتصبادأ واوسبباع لفجببوة الببدخول، بببين الببدول وداخببر الدولببة الوالببدة.. 
، خاصبة أما الفرد فهي دائما  ما وكون أصبعب فبي رصبدها واقتناصبها

 األزمة. وحت ضغط 

وظني أن الفرصة الكبرى التي وكمن فبي أجبواء التحبول واألزمبات 
ام انيبببة التغييبببر.. ألن المجتمعبببات وكبببون أك بببر ولبببب   لحلبببول  لببب  هبببي 

وعهدها.. والفمر يجدون أنفسه  مصبطرين لتجريبب سببر  يبر ولليديبة 
لل سبير الم ال، فلبد وجبدنا أنفسبنا جميعبا  اتللتعامر م  األزم -.. ًو

مجبببرين ًلببل  -و يرهببا الم سسببات الح وميببة وقطاًببات األًمببال فببي
 تكنولوجيا الرقمية. استخدام وطبيلات ال

ل  يدر أبدا  في خيالي أن أكهد اجتماًا  لوزراء الخارجية العبرب و 
بهب ا فببي ظبرود ًاديببة ألننببي  ولبببرًببر فيببديو  بونفرانس.. لبب  أكبن أل 

الببوزراء البب ين وربطنببي بهبب  مببن أصببدقائي ر ببب دومببا  فببي االلتلبباء  أ
البل للباء  وحولبت هبي انودفئهبا ً قة انسانية وفلد الك ير مبن ررائهبا 

ًببببر الفيبببديو.. ولكبببن فبببي النهايبببة.. االجتماًبببات انعلبببدت ًبببن ُ عبببد، 
ووجدنا أنفسنا فبي الجامعبة العربيبة مطبالبين  بالتكيف مب  هب ا الوضب  

فببي صببورة وحببول رقمببي..  جبباءتالجديببد.. وأول مابباهر هبب ا التكيببف 
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واًتلادأ أن ه ا النمط من التحول سي ون ًنوانا  رئيسيا  فبي المرللبة 
 و يرها. االقتصاديةدمة في  افة الم سسات الح ومية، و اللا

من المف ر أن نتحدث ًن دروس التجرببة بينمبا ال نب ال نخوضبها 
الواضببحة وُنعبباني وفعاوهببا.. ولكننببا نسببتطي  أن نرصببد  عبب  الم مببض 

له ا الحدث االسبت نائي فبي التباري  المعاصبر.. وهبي م مبض لهبا صبلة 
 أأ الرقمنة.وريلة  موضوع ه ا الم ومر.. 

 أوال : 
للببببد  مببببفت الجائحببببة ًببببن اإلم انيببببات الهائلببببة التببببي ولببببدمها 
التكنولوجيا الرقميبة فبي التعامبر مب  أزمبة  يبر ولليديبة  حجب  الوبباء.. 
وبرز وأرير التحول الرقمي في ملمحين أساسبيين.. األول هبو اسبتخدام 
وطبيلببات التكنولوجيببا الرقميببة فببي التعامببر مبب  األزمببة الصببحية سببواء 

صا ة، أو اكتماد الب ر ومتا عتها.. أو في اسبتخدام بتتف  الحاالت الم
الطبببب ًبببن  عبببد لتخ يبببف الصبببغط ًلبببل المستمببب يات.. أو لتبببل فبببي 
اسببتخدام الروبووببات فببي ًمليببات التطهيببر العميببق  مببا رأينببا فببي هببون  
كون  مب   .. أمبا الملمبض ال باني فلبد  بان األهب .. ويتعلبق بتسبيير ناب  

 االًتماد ًلل التكنولوجيبا الرقميبة..  الحياة المختلفة في وقت الجائحة
مليبببار انسبببان ًلبببل العمبببر مبببن  1.6للبببد أجببببرت الجائحبببة أك بببر مبببن 

 -ولتبل الفمبرية-المن ل.. ولنا أن نتصور لج  الخسبائر االقتصبادية 
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لو أن العال  اضُطر لمواجهة ه ا الوض  في غياب وكنولوجيبا االوصبال 
 الرقمي.. أأ من  ًلد  أو ًلدين ال  ير.

هببب   التجرببببة الجديبببدة فبببي التوسببب  فبببي اسبببتخدام وطبيلبببات  ان
وكنولوجيببا المعلومببات واالوصبباالت ستكمببف،   ببر وجربببة جديببدة، ًببن 
مم  ت وم البب  يبر متوقعبة.. وربمبا الك يبر مبنك  قبد صبادد  الفعبر 

خ ل س سر االجتماًات التي ال ونلط  ًببر  ًددا  من ه   المم  ت
ن هبب   الموجبة الكاسبحة  يبر المسبببوقة ..  يبر أوطبيبق زووم وأخواوب 

لببن وختفببي  دمببن اسببتخدام التطبيلببات التكنولوجيببة فببي العمببر ًببن  عبب
 قبدستخص  لتعدي ت  ووحسينات وابتكارات أك ر.. و بر  ان يام الوباء.. 

خللببت  الفعببر واقعببا  جديببدا  مببن المهبب  مراقبتبب  ومتا عتبب  ًببن   ببب فببي 
 المرللة اللادمة.

 رانيا : 
التحول نحو رقمنة االقتصادات سببق جائحبة  ورونبا  طبيعبة ان   
لهبب ا االوجببا   ا  .. وهببو مببا يلتصببي مببن العببال  العربببي ونبهببا  خاصببالحببال

بببر   وجببارب ناجحببة ممببهودة لببدول ًربيببة قامببت المتسببارع ًالميببا .. ف
بتحليببق نلبب ت  نوفيببة فببي اسببتخدام وطبيلببات التكنولوجيببا الرقميببة فببي 

)ومنهببا  التأكيببد هبب ا البلببد الرائبب  البب أ يستصببيفنا  المجبباالت المختلفببة
فبب ن العببال  العربببي ال زال  أقببول بببر   هبب   التجببارب الناجحببة ..اليببوم 
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ُيعبباني مببن فجببوة رقميببة خطيببرة البببد مببن العمببر ًلببل ردمهببا فببي أسببرع 
 وقت. 

للبببد صبببار االقتصببباد الرقمبببي ُيمببب ر رافبببدا  أساسبببيا  فبببي االقتصببباد 
ات والبيانببات هببي بتببرول هبب ا العصببر  مببا العببالمي.. وصببارت المعلومبب

دة لل روة، ومن رب  لللبوة والم انبة، فبي ن ال يمة المصافة المولّ  اُيلال.. 
وال كببك أن هبب ا االقتصبباد  مببن المعرفببة واالبتكببار.. نفبب هبب ا العصببر و

للبوة وال بروة ًلبل صبعيد ًبالمي.. لووزيب   سيتروب ًلي  اًبادةالجديد 
ببين الواليبات المتحبدة  الصبارأ  الصراع ا ومهد المرللة الحالية هل لك 

معبايير هب ا لبول  - وهمبا قطفبا اقتصباد المعلومبات والرقمنبة- والصين
االقتصاد الجديد وقواًد التعامر في .. وهي معايير وقواًبد ال زالبت قيبد 

.. ومبببن ينفبببرد برسبببمها سبببيحلق ييمنبببة اقتصبببادية، وبالتبببالي التمببب ر
سببب رية،  يبببر محبببدودة الصبببرورأ أن يجبببدب العبببرُب .. ومبببن سياسبببية ًو

 موط  قدم  له  في ه   الترويفات الجديدة.

ان هبب ا التحببول الكبيببر فببي بنيببة االقتصبباد العببالمي سببتكون لبب  
طبيعبة سبينع س ًلبل .. ببر اجتمافية وسياسبية ورلافيبةوفعات ممتدة 

العمر نفس  التي ستمهد وغيرات  ير مسببوقة.. و لهبا اوجاهبات وحبت  
ًلبببل مجتمعاونبببا العربيبببة ور يببب  الجهبببد والتمويبببر واالسبببت مار  صبببورة 
اسببت نائية ًلببل التحببول الرقمببي..  مببن أجببر سببد الفجببوة الرقميببة فببي 

 أسرع وقت  مم ن. 
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ا  ومببن جانبهببا، فبب ن جامعببة الببدول العربيببة وببولي اهتمامببا  خاصبب
لتطوير العمر العرببي الممبترة فبي مجباالت االقتصباد الرقمبي.. ويجبرأ 
العمبر لاليبا  ًلبل وحبديي االسبتراويجية العربيبة ل وصباالت والمعلومبات 

ات االقتصبباد الرقمببي واألمببن ال سببيبراني  صببورة كبباملة لتتنبباول موضببًو
 ُولبي التياجات المستلبر.

 رال ا :
نابرأ  حصبور م  بف  ان رمة مجالين سود يحايبان مبن وجهبة

لتطبيلبببات الرقمنبببة فبببي المرللبببة الُملبلبببة.. أوحبببدث هنبببا ًبببن التعلبببي  
 والتوظيف.

للببد  مببفت الجائحببة ًببن ام انيببات هائلببة السببتخدام وكنولوجيبببا 
..  يبببر أن ظهبببرت مببب  التطبيبببق الرقمنبببة فبببي التعلبببي .. رمبببة ممببب  ت  

تلبر.. الع قبة بببين التعلببي  والرقمنبة ستترسبب   صببورة مت ايبدة فببي المسبب
خاصة م  الحاجة إلًداد أجيال قادرة ًلل التعامر م  اقتصاد المعرفبة 
والتحبببول الرقمبببي.. ويلتصبببي هببب ا وحبببوال  فبببي فلسبببفة التعلبببي  يتجببباوز 
اسببتخدام وطبيلببات التكنولوجيببا الببل وصببمي  العمليببة التعليميببة  اوهببا، 
 حيي وجه  الطالب لنوع جديد من االقتصباد.. ال اببت فيب  هبو التحبول 

لمسبببتمر.. ان اقتصببباد المعرفبببة ال يعببببرد مهبببارات رابتبببة أو معببببارد ا
واكتسببباب  ،.. وإنمببا يعتبببرد فلببط  اللببدرة ًلبببل الببتعل  المسببتمرجامببدة

 والتكيف م  سوق  متغيرة للوظائف.المهارات الجديدة، 
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الك ير من الوظبائف، ولكنهبا  ولصي ًللان ال ورة الرقمية سود 
موجودة وال يم ن لتل وصورها ستخلق أنمطة جديدة ووظائف ل  وكن 

مبن  ُيعاني أ لب االقتصادات العربية وليس خافيا  أنفي ه   اللحاة.. 
معدالت   طالة ًالية، خاصة في فئة المبفاب.. ولبدينا اليبوم فبي العبال  

سبنة.. وقبدر البفع   29البل  15مليون كاب فبي سبن  100العربي 
إليجادهبببا يتجببباوز  العربيبببة أن ًبببدد الوظبببائف التبببي وحتبببا  الح ومبببات

 خمسين مليونا  خ ل العلود اللادمة. 

وال كك أن مجاالت االقتصباد الرقمبي ُوعبد مبن اللطاًبات الواًبدة 
اللببادرة ًلببل ووليببد ال ببروات واسببتيعاب العمالببة، خاصببة فببي المببر ات 
الناكببئة التببي وتبنببل الرقمنببة والتطبيلببات التكنولوجيببة المختلفببة.. ولكببن 

 اهرةجاالت وحتبا  البل نبوع معبين مبن العمالبة المبالمنافسة في ه   الم
ن الحللة المهمة بين التعلي  والتوظيف.. وهي لللة مالمدربة.. وهنا وك

في الك يبر  ، بر وغيا ا  في  ع  األليان،ال زالت لألسف ُوعاني ضمورا  
من االقتصادات العربية التي ومهد انفصاال  بين مجاالت التعلي  وسبوق 

 العمر.

 والسادة..السيدات 
ان هببب ا المببب ومر والمعبببر  ي كبببران البببل طريبببق المسبببتلبر فبببي  

المرللة الملبلة.. ونحتا  الل أم الهما في  افة أر ان ًالمنا العرببي.. 
لتل وتولبد روم االبتكبار وونطلبق آالد األفكبار واالببداًات العربيبة فبي 
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كبب  .. أومنببل لالمتعللببة بتطبيلببات التكنولوجيببا الرقميببة كافببة المجبباالت
 وقيادوهبا الوافيبة النجام، وأولدم  الم ر مجددا  لدولبة اإلمبارات العربيبة

 التي وصرب الم ر دوما  في اروياد آفاق المستلبر  جرأة ورلة.

 ك را  لك ،
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