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منصور بن زايد يتفقد
سد «وادي شوكة» برأس الخيمة
قــام ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،بزيــارة «ســد وادي شــوكة
«بــرأس الخيمــة ،حيــث تفقــد ســموه منطقــة الســد املــايئ واطلــع
عــى املخــزون الجــويف ملنســوب امليــاه يف بحــرة الســد ،الــذي
يعتــر مــن املرشوعــات الرائــدة املســتدامة ،التــي تــم تنفيذهــا
بنــاء عــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان ،رئيــس الدولــة «حفظــه اللــه» ،وضمــن مبــادرات ســموه
لتطويــر البنيــة التحتيــة ،يف مختلــف مناطــق الدولــة.
وأشــاد ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد بدعــم مبــادرات صاحــب
الســمو رئيــس الدولــة «حفظــه اللــه» ملشــاريع الســدود والتــي
تهــدف إىل تطويــر البنيــة التحتيــة واملحافظــة عــى املــوارد املائيــة
وتنميتهــا .وأشــار ســموه اىل أهميــة هــذا املــروع الحيــوي الــذي
يــأيت مبتابعــة مبــارشة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات
املســلحة  ،ويف إطــار حــرص ســموه عــى أحــوال املواطنــن
واحتياجاتهــم ،وتوفــر مقومــات العيــش الكريــم والحيــاة

مجلة وزارة الطاقة

الحضاريــة ملواطنــي هــذه املناطــق.
واســتمع ســموه مــن القامئــن عــى الســد مــن وزارة الطاقــة،
إىل رشح موجــز عــن مســاهمة الســد يف تغذيــة امليــاه الجوفيــة
والجهــود املبذولــة إلنشــاء ســياحة مائيــة يف املنطقــة ،لالســتفادة
مــن موقــع وميــاه الســد املحتجــزة .ووجــه ســموه يف هــذا الصــدد
بدراســة توســعة الســد لالســتفادة اكــر مــن كميــات امليــاه
املحتجــزة ،كــا وجــه ســموه بتعزيــز املرافــق الســياحية للســد
واالســتفادة القصــوى مــن اإلمكانيــات املتوفــرة لدعــم الســياحة
يف املنطقــة.
واطلــع ســموه خــال الجولــة عــى مــروع إس ـراتيجية األمــن
املــايئ والــذي يهــدف اىل حاميــة مــوارد امليــاه الجوفيــة مــن
االســتنزاف ،وتنميتهــا لضــان اســتدامتها لألجيــال الحاليــة
واملســتقبلية.
كــا اطلــع ســموه عــى تطبيــق إلكــروين للســدود والحواجــز
املائيــة يف دولــة اإلمــارات ،قامــت بإعــداده وزارة الطاقــة ،ويتيــح
 ،الوصــول إىل مواقــع الســدود يف األوديــة ،ويوفــر املعلومــات

الهندســية واملائيــة التــي تهــم الــزوار والدارســن والباحثــن.
ويف ختــام الزيــارة أثنــى ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد عــى
جهــود القامئــن عــى مــروع الســد ،الــذي تــم تشــييده وفق ـاً
ألفضــل املعايــر العامليــة.
يذكــر أن ســد وادي شــوكة تــم افتتاحــه يف عــام  2001ويعتــر مــن
أكــر الســدود يف الدولــة ،حيــث تجتمــع فيــه نســب كبــرة جــدا ً

مــن ميــاه األمطــار ،مــا يســاهم يف تعزيــز مخــزون امليــاه الجوفيــة
يف الدولــة ،وتقــدر قدرتــه االســتيعابية بـــ  275ألــف مــر مكعــب،
ويبلــغ ارتفاعــه  13م ـرا ً والطــول  107أمتــار.
رافــق ســموه يف الجولــة معــايل الدكتــور ثــاين بــن أحمــد الزيــودي
وزيــر التغــر املناخــي والبيئــة وســعادة مطــر النيــادي وكيــل وزارة
الطاقــة ،وعــدد مــن املســؤولني.
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الــدويل وهيئــة اإلمــارات للهويــة والهيئــة الوطنيــة للمؤهــات فئــة
الجهــة االتحاديــة األكــر تحســنا يف نتائــج املــوارد البرشيــة.
كــا كــرم ســموه الجهــات الفائــزة بفئــات أفضــل املامرســات وهــي
 ..وزارة تنميــة املجتمــع الفائــزة بفئــة « أفضــل مامرســة عــن بيئــة
عمــل صديقــة ألصحــاب الهمــم « والهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية
واألوقــاف عــن فئــة « أفضــل مامرســة يف الصحــة والســامة املهنيــة يف

منصور بن زايد
يكرم الفائزين في
الدورة الثالثة من
جائزة «اإلمارات
للموارد البشرية
االتحادية»

مجلة وزارة الطاقة

بيئــة العمــل « ووزارة الخارجيــة والتعــاون الــدويل عــن فئــة أفضــل
مامرســة متعلقــة بالرفــاه الوظيفــي يف بيئــة العمــل.
وفــاز عــى مســتوى األفــراد كل مــن  ..الشــيخ مكتــوم بــن بطــي
آل مكتــوم مــن وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدويل عــن فئــة القائــد
املتميــز يف املــوارد البرشية..وســامية محمــد الفضيل مــن وزارة الثقافة
وتنميــة املعرفــة عــن فئــة فــارس املــوارد البرشيــة.

كــرم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة الفائزيــن يف
الــدورة الثالثــة مــن جائــزة « اإلمــارات للمــوارد البرشيــة
يف الحكومــة االتحاديــة « التــي أطلقتهــا الهيئــة االتحاديــة
للمــوارد البرشيــة الحكوميــة منــذ عــام  2014برعايــة
كرميــة مــن ســموه.
وأكــد ســموه أن دولــة اإلمــارات ماضيــة قدمــا يف متكــن
أبنائهــا وتوفــر كل مقومــات النجــاح والتميز لهــم  ..انطالقا
مــن إميانهــا الراســخ بأهميــة العنرص البــري باعتبــاره رأس
املــال الفعــي واألهــم والركيــزة األساســية لتحقيــق التنميــة
الشــاملة املســتدامة  ..موضحــا أنــه الهــدف والوســيلة التي
تحقــق رؤى وتطلعــات الدولــة نحــو الريــادة والتنافســية
العاملية.
وقــد فــازت « هيئــة التأمــن « بفئــة الجهــة االتحاديــة
الرائــدة عــى املســتوى العــام يف إدارة املــوارد البرشيــة ..
كــا فــازت وزارة الطاقــة عــن محــور العمليــات وهيئــة
التأمــن عــن محــور التعلــم والنمــو ووزارة تنميــة املجتمــع
عــن املحــور املــايل ووزارة املــوارد البرشيــة والتوطــن عــن
محــور املتعاملــن  ..فيــا نالــت وزارة الخارجيــة والتعــاون
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دولة اإلمارات تشارك بجناح كبير لتسليط
الضوء على «الطاقة المتجددة»

«أستانا  »2017خطوة جديدة نحو
«إكسبو »2020
يعــد جنــاح دولــة اإلمــارات يف «إكســبو أســتانا  ،»2017األكــر اتســاعاً
يف املعــرض ،إذ يتســع لنحــو  7000زائــر يف اليــوم الواحــد ،ويســلط
الضــوء عــى جهــود اإلمــارات يف مجــال الطاقــة املتجــددة.
وتــم تزويــد املعــرض ،املســتوحى تصميمــه مــن الكثبــان الرمليــة يف
صح ـراء ليــوا ،بخصائــص رقميــة تفاعليــة لتعزيــز تجربــة الــز ّوار إىل
املعــرض ،الــذي يســتقبلهم فيــه مضيــف افـرايض لتقديــم املعلومــات
اإلرشــادية ،كــا ميكــن االطــاع عــى ملخصــات إلكرتونيــة بعــد انتهــاء
الزائــر رحلــة التجــول يف الجنــاح التــي تســتغرق  20دقيقــة.
ويســتند تصميــم جنــاح اإلمــارات يف إكســبو أســتانا إىل رؤية املؤســس
املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،التــي تعتــر مصــدر
إلهــام لتطويــر قطــاع الطاقــة يف الدولــة ،كــا يوفــر للــزوار رؤيــة أفــق
العاصمــة أبوظبــي ،مــن خــال تصميــم ملقولــة املؤســس املغفــور
لــه الشــيخ زايــد« :مهــا أقمنــا مــن مبــانٍ ومنشــآت ومــدارس
ومستشــفيات ،ومهــا مددنــا مــن جســور وأقمنــا مــن زينــات ،فــإن
ذلــك كلــه يظــل كيانـاً ماديـاً ال روح فيــه ،وغــر قــادر عــى االســتمرار،

مجلة وزارة الطاقة

يقــدم الجنــاح محتــوى
غنيــا ومتنوعــا يعكــس
إس ـراتيجية الدولــة القامئــة
عــى التنــوع يف مصــادر
الطاقــة ويــرز التعــاون يف
املشــاريع العامليــة املشــركة
يف مجــال الطاقــة املتجــددة.

أشــاد معالــي ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس المزروعــي وزيــر الطاقــة
بالمشــاركة المتميــزة لدولــة اإلمــارات في «إكســبو  2017أســتانا» الــذي أقيم
تحــت شــعار «طاقــة المســتقبل» والــذي يعبــر عــن التقــدم غيــر المســبوق
الــذي حققتــه اإلمــارات فــي كافــة المجــاالت  .كمــا وبيــن معاليــه أن دولــة
اإلمــارات لديهــا رؤيــة بعيدة المــدى للتنوع في مجــال الطاقة وتلــك الرؤية
هــي جــزء مــن الــرؤى التنموية الشــاملة للقيــادة الرشــيدة لصاحب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة و الهادفــة إلــى مســتقبل
أكثــر ازدهــارا وتطــورا .

إن روح كل ذلــك ،اإلنســان ،اإلنســان القــادر بفكــره القــادر بفنــه
وإمكاناتــه عــى صيانــة كل هــذه املنشــآت ،والتقــدم بهــا والنمــو
معهــا».
ويحمــل «إكســبو أســتانا  »2017أهميــة خاصــة ،كونــه يعــرض
مرشوعــات الدولــة يف مجــاالت الطاقــة املتجــددة ،مثــل مــروع
مجمــع محمــد بــن راشــد للطاقــة الشمســية ،الــذي تنفــذه هيئــة
ميــاه وكهربــاء ديب ،ويعتــر أكــر مــروع للطاقــة الشمســية يف موقــع
واحــد عــى مســتوى العــامل ،وســيتمكن مــن إنتــاج  5000ميغــاواط
مــن الطاقــة الشمســية عنــد انتهائــه يف عــام  ،2030وميهــد الســتضافة
الدولــة «إكســبو ديب  ،»2020الــذي يعــد أول معــرض إكســبو تجــري
فعالياتــه يف منطقــة الــرق األوســط وإفريقيــا وجنــوب آســيا.
وميثــل جنــاح دولــة اإلمــارات منصــة تفاعليــة تتيــح للــزوار التعــرف
عــى ريــادة الدولــة يف مســتقبل قطــاع الطاقــة وحلولــه املتعــددة
ودمــج الــزوار مــع قيــم املجتمــع وأمنــاط الحيــاة الســائدة يف الدولــة
وإظهــار وجههــا الحضــاري املــرق وانفتــاح أبنائهــا عــى العــامل .كــا
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وتركــز الــدورة عــى الفــرص املتاحــة بــن الحكومــات والجهــات
الرائــدة يف عــامل األعــال باإلضافــة إىل اســتقطاب أعــداد قياســية
مــن أوراق العمــل املقدمــة مــن قبــل خــراء القطــاع حــول
مجموعــة واســعة مــن التحديــات والتوجهــات الحديثــة.
وتســتضيف الحــدث رشكــة بــرول أبوظبــي الوطنيــة «أدنــوك»
يف الفــرة مــن  13حتــى  16نوفمــر  2017يف مركــز أبوظبــي
الوطنــي للمعــارض بدعــم مــن وزارة الطاقــة وغرفــة تجــارة
وصناعــة أبوظبــي وهيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة.
وتقــام معــرض ومؤمتــر أبوظبــي الــدويل للبــرول «أديبــك» 2017
تحــت شــعار «بنــاء عالقــات متينــة لدفــع عجلــة النمــو» بغيــة
مواصلــة دوره يف جمــع وزراء الطاقــة وكبــار التنفيذيــن مــن قطــاع
النفــط والغــاز تحــت مظلتــه بوصفــه امللتقــى األبــرز لصانعــي
الق ـرار يف هــذا القطــاع.
وتتضمــن دورة هــذا العــام  45جلســة وزاريــة وتنفيذيــة مقارنــة
بـــ»  « 25جلســة يف دورة العــام املــايض مــا يرســخ موقــع مدينــة
أبوظبــي الريــادي ضمــن قطــاع النفــط والغــاز.
وأكــد عــي خليفــة الشــاميس الرئيــس التنفيــذي لرشكــة الياســات
للعمليــات البرتوليــة املحــدودة رئيــس معــرض ومؤمتــر أديبــك
 2017أن أبوظبــي تظــل دامئــا ملتقــى دوليــا لألفضــل واألملــع يف
قطــاع الطاقــة العاملــي ..مشــرا إىل أن «أديبــك» يقــدم هــذا العــام
تســهيالت مــن شــأنها تقديــم املزيــد مــن فــرص التواصــل بــن
الــوزراء واملســؤولني الحكوميــن مــن جهــة وأبــرز التنفيذيــن يف
كــرى الــركات مــن جهــة أخــرى مــن أجــل الوصــول بالتعــاون
بــن جميــع األط ـراف إىل مســتويات جديــدة.

أدنوك تستضيف معرض ومؤتمر
أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»
 2017في نوفمبر القادم
«يعــد (اديبــك) واحــدا مــن أكــر ثالثــة معــارض ضمــن قطــاع النفــط والغــاز يف العــامل،
واألكــر يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اللــه» تنطلــق بالعاصمــة أبوظبــي يف
نوفمــر املقبــل أعــال دورة عــام  2017مــن معــرض ومؤمتــر أبوظبــي الــدويل للبــرول
«أديبــك» إحــدى الفعاليــات املؤثــرة يف أســواق النفــط والغــاز يف العــامل».
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وقــال « يشــكل هــذا الحــدث الســنوي أرضيــة صلبــة تفتــح
املجــال لوضــع اســراتيجيات الطاقــة العامليــة واالتفــاق بشــأنها
بــن املعنيــن».
ويتوقــع املنظمــون أن يشــهد معــرض ومؤمتــر أديبــك 2017
مشــاركة مــا يزيــد عــى  10آالف موفــد و 2200جهــة عارضــة
و 900متحــدث فضــا عــن أكــر مــن  100ألــف زائــر مــن 135
دولــة مــا يهيئــه لتســجيل مزيــد مــن األرقــام القياســية املتعلقــة
باملشــاركة الدوليــة وجمــع صانعــي القــرار والخــراء مــن أنحــاء
العــامل تحــت ســقف واحــد للتصــدي للقضايــا الســاخنة املحيطــة
مبشــهد قطــاع الطاقــة دائــم التغــر.
ويجــري تنظيــم برنامــج مؤمتــر أديبــك بالتعــاون مــع جمعيــة
مهنــديس البــرول وهــو يــريس معيــارا دوليــا لتبــادل أفضــل
املامرســات وتحقيــق التميــز التشــغييل يف عــامل الطاقــة .وتخضــع
طلبــات املشــاركة بــأوراق عمــل متخصصــة يف املؤمتــر إىل عمليــة
تقييــم صارمــة تتــم عــر اللجنــة املتخصصــة إلدارة برنامــج املؤمتــر
التــي تلقــت هــذا العــام أكــر مــن  3آالف ورقــة عمــل مقرتحــة
أكــر مــن نصفهــا قدمــت مــن خــارج الدولــة.
وتتنــاول جلســات مؤمتــر أديبــك  2017عــدة مجــاالت بينهــا
املالحــة واإلنتــاج البحــري واألمــن فيــا يقــدم برنامــج املؤمتــر هــذا
العــام جلســات يف مجــال تكريــر النفــط وتنقيــة الغــاز ومعالجتــه
عامليــا مــن شــأنها تكويــن منــر للنقــاش البنــاء حــول التوســع
والتنويــع واالبتــكار التقنــي واألبحــاث والتطويــر يف هــذا املجــال.
مــن جانبــه أكــد كريســتوفر هدســون رئيــس قطــاع الطاقــة لــدى
«دي إم جــي للفعاليــات» أن دفــع عجلــة النمــو يف أي قطــاع
صناعــي متقلــب يشــكل تحديــا حتــى يف أفضــل األحــوال ..وقــال
أن أديبــك  2017هــو املعــرض واملؤمتــر األكــر تأثــرا يف قطــاع
النفــط والغــاز يف العــامل وأنــه يتطــور ليجلــب املزيــد مــن
الحضــور الفاعــل يف صناعــة الق ـرار بهــذا القطــاع والتحــول مــن
املشــاركة الســلبية إىل املشــاركة النشــطة ..مضيفــا ان الجلســات
الجديــدة التــي ســيتم إقامتهــا لقــادة األعــال يف مجــال تكريــر
النفــط وتنقيــة الغــاز ومعالجتــه تعــد دليــا عــى نهجنــا الحديــث
املواكــب للتوجهــات العامليــة.
وتســتضيف دورة  2017ملعــرض ومؤمتــر أبوظبــي الــدويل
للبــرول «أديبــك» كل عــام جوائــز أديبــك املرموقــة التــي تحتفــي
باإلنجــازات يف قطــاع الطاقــة ..كذلــك ينعقــد عــى هامشــه مؤمتــر
«املــرأة يف قطــاع الطاقــة» الــذي يواصــل مســاعيه الراميــة إىل
التعريــف مبســألة تحقيــق التــوازن بــن الجنســن يف العمــل بقطــاع
النفــط والغــاز ..فضــا عــن برنامــج «شــباب أديبــك» التعليمــي
الرتفيهــي املكــرس لتشــجيع الطلبــة الشــباب عــى االنخــراط يف
وظائــف بقطــاع الطاقــة وبرنامــج مؤمتــر كبــار الشــخصيات
الخــاص بأعضــاء نــادي الــرق األوســط للبــرول.
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نجاح فعاليات الدورة الثالثة من
ملتقى اإلعالم البترولي الذي
استضافته دولة اإلمارات
اســتضافت وزارة الطاقــة ملتقــى اإلعــام البــرويل لــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة يف دورتــه الثالثــة والــذي جــاء
برعايــة كرميــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اللــه» يومــي  19و 20أبريــل املــايض
بفنــدق روزوود – أبوظبــي .
شــارك يف امللتقــى نخبــة مــن الــوزراء وكبــار املســؤولني الحكوميــن
والخــراء واملتخصصــن يف مجــال النفــط والغــاز ومجموعــة مــن
املستشــارين واإلعالميــن املتميزيــن واملؤثريــن محليــا وخليجيــا
وإقليميــا  ..وتحــدث فيــه عــدد مــن معــايل الــوزراء ومــدراء العمــوم
واملســؤولني املتخصصــن مــن دول مجلــس التعــاون .
وأقيــم امللتقــى تحــت شــعار «اإلعــام البــرويل الخليجــي
واالتجاهــات املســتقبلية للطاقــة» وذلــك يف إطــار الجهــود لتفعيــل
إس ـراتيجية اإلعــام البــرويل لــدول مجلــس التعــاون التــي تســعى
إىل إب ـراز دور قطــاع النفــط وإنجــازات الصناعــة البرتوليــة بــدول
املجلــس ومســاهامتها يف االقتصــاد العاملــي وحرصهــا عــى حاميــة
البيئــة .
وهــدف امللتقــى إىل تأســيس إعــام بــرويل متخصــص يف املنطقــة
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•دمــج وســائل اإلعــام البــرويل الرقميــة مــع أدوات ووســائل اإلعالم
التقليديــة لتحقيــق مفهــوم التكامــل اإلعالمــي البــرويل املعارص.
•تقييــم طبيعــة العالقــة بــن وســائل اإلعــام والقطــاع البــرويل يف
دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
•اســتثامر التطــور االلكــروين يف إبــراز دور العوائــد البرتوليــة يف
عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لــدول املجلــس.
•دور أجهــزة اإلعــام البــرويل بــدول مجلــس يف تحقيــق اسـراتيجية
اإلعــام البرتويل.
•دور اإلعالم البرتويل يف تثقيف املجتمع.
•احتياجــات اإلعــام البــرويل بــدول الخليــج العــريب لتحقيــق
الغايــات واألهــداف املطلوبــة منــه.
•استخدام الوسائل اإلعالمية يف تأمني اإلمدادات البرتولية.
•القــدرة التنافســية لإلعــام البــرويل لتحقيــق التواصــل املجتمعــي
عــر الوســائط االلكرتونيــة يف مجــال التصــدي لإلشــاعات
واألكاذيــب.
•اإلعالم البرتويل ومواكبة التقنيات الحديثة.
•مــؤرشات األداء األساســية الســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي
يف مجــال اإلعــام البــرويل.
•التــوازن بــن الشــفافية واألمــن يف مجــال نــر املعلومــات مــن
خــال وســائل اإلعــام.

«نســعى مــن خــال هــذا الملتقــى
التفاعلــي والحــواري إلــى المســاهمة فــي
تعزيــز قــدرات اإلعالمييــن العامليــن فــي
قطــاع النفــط والغــاز عبــر االســتفادة مــن
التجــارب المتميــزة واالطــاع علــى أفضــل
الممارســات العالميــة وأهــم الخبــرات
الحكوميــة فــي المنطقــة والعالــم فــي
هــذا المجــال حرصــا منــا علــى مواكبــة
المتطلبــات التنمويــة إســتعدادا للمرحلــة
القادمــة».
معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة

•أثــر وســائط التواصــل االجتامعــي عــى وســائل اإلعــام البــرويل
وتشــكيل الــرأي العــام.
•وســائل اإلعــام البــرويل وأســاليب االتصــال ومحــددات املعالجــة
اإلعالميــة للقضايــا البرتوليــة وأســاليب التشــويه اإلعالمــي يف
الــدول الغربيــة.
•مصــادر املعلومــات يف اإلعــام البــرويل وفئاتهــا وأهميــة البيانــات
ودقتهــا يف اإلعــام البــرويل.

يســاهم يف تنفيــذ إســراتيجية اإلعــام البــرويل لــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .
وعــى هامــش امللتقــى كرمــت دولــة اإلمــارات الفائــز بجائــزة
اإلعــام البــرويل يف دورتهــا األوىل البحــث الفائــز بجائــزة اإلعــام
البــرويل يف دورتــه األوىل :دور وســائل اإلعــام الحديثــة يف نــر
وتعزيــز الثقافــة البرتوليــة يف املجتمــع الخليجــي والتــي أعدهــا
كل مــن د .مصعــب بــدر الديــن الربيــدي عميــد كليــة الهندســة
البرتوكيميائيــة بجامعــة الفـرات ،وم .دحــام الكنــدح كبــر املهندســن
بــوزارة الطاقــة اإلماراتيــة.
حيــث أن البحــث عبــارة عــن دراســة بحثيــة معمقة عن دور وســائل
اإلعــام الحديثــة يف نــر وتعزيــز الثقافــة البرتوليــة يف املجتمــع
الخليجــي .بدايــة تــم اتعريــف مبفهــوم اإلعــام البــرويل وأهدافــه
وأهميتــه ،إضافــة إىل خصائصــه ووظائفــه كرســالة إعالميــة كــا تــم
التطــرق إىل أهــم مقومــات اإلعالمــي البــرويل الناجــح ،واملعوقــات
التــي تواجهــه يف أداء دوره عــى الوجــه املطلــوب .أمــا الدراســة
البحثيــة فقــد تضمنــت دراســة مســتفيضة ومعــززة بالشــواهد
واألدلــة للمحــاور األساســية التاليــة للبحــث :
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اإلمارات
تنضم
إلى ميثاق
الطاقة
الدولي بصفة
مراقب

وزارة الطاقة وجامعة زايد
توقعان مذكرة تفاهم

وقــع معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة
عــى انضــام دولــة اإلمــارات املتحــدة لـــ « ميثــاق الطاقــة الــدويل «
بصفــة مراقــب وذلــك خــال مراســم جــرت يف العاصمــة الفرنســية
باريــس خــال مشــاركته يف املؤمتــر الــوزاري العاملــي حــول كفــاءة
الطاقــة الــذي نظمتــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة « .»IEA
وســتتمكن الدولــة  -مبوجــب االنضــام مليثــاق الطاقــة الــدويل
بصفــة مراقــب  -مــن تبــادل املعلومــات والدراســات والتعــرف
عــى الفــرص االســتثامرية يف قطــاع الطاقــة بشــكل عــام والطاقــة
املتجــددة بشــكل خــاص األمــر الــذي يســاعد الــركات املعنيــة يف
الدولــة مثــل « مصــدر ومبادلــة ودراجــون اويــل « عــى استكشــاف

وزارة الطاقة
تنظم لطالبات
جامعة زايد زيارة
الى شركة الريادة

مجلة وزارة الطاقة

فــرص اســتثامرية أكــر يف الــدول األعضــاء يف ميثــاق الطاقــة الــدويل.
وتعــزز هــذه الخطــوة التعــاون بــن دولــة اإلمــارات واألمانــة العامــة
مليثــاق الطاقــة الــدويل إىل جانــب اإلطــاع عــى التقاريــر التــي تعــد
عــن الدولــة يف قطــاع الطاقــة والتعــاون يف إعــداد هــذه التقاريــر
عــى نحــو يســاعد يف تحقيــق مــؤرشات األجنــدة الوطنيــة للدولــة
ويحــول دون صــدور تقاريــر تحتــوي عــى معلومــات وبيانــات غــر
دقيقــة.
جديــر بالذكــر أن عــدد الــدول األعضــاء يف ميثــاق الطاقــة الــدويل
بلــغ  / 80 /دولــة منهــا الصــن وروســيا والواليــات املتحــدة وفرنســا
وبريطانيــا واليابــان وكوريــا والهنــد واألرجنتــن.

نظمــت وزارة الطاقــة زيــارة لوفــد مــن طالبــات جامعــة زايــد إىل رشكــة الريادة
اللتقــاط الكربــون والتــي تعــد أول منشــأة يف املنطقــة اللتقــاط الكربــون
واســتخدامه وذلــك يف إطــار مبادراتهــا التثقيفيــة .
تهــدف الزيــارة إىل اطــاع الطالبــات عــى هــذا املــروع املبتكــر الــذي يعــد
األول مــن نوعــه يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا اللتقــاط الكربــون
واســتخدامه وتخزينــه عــى نطــاق تجــاري مبــا يتــاىش مــع أهــداف تخفيــض
نســبة انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون والبصمــة الكربونيــة لدولــة اإلمــارات.

يف إطــار جهــود وزارة الطاقــة يف تعزيــز التعــاون وتنميــة ال ـراكات
مــع القطــاع األكادميــي والبحــث العلمــي وقعــت مذكــرة تفاهــم مــع
جامعــة زايــد .
وقــع املذكــرة عــن وزارة الطاقــة ســعادة الدكتــور مطــر حامــد
النيــادي وكيــل الــوزارة ،وعــن جامعــة زايــد ســعادة الدكتــور ريــاض
املهيــدب مديــر الجامعــة ،وذلــك بحضــور ســعادة راشــد املطــرويش
الوكيــل املســاعد للخدمــات املســاندة بــوزارة الطاقــة وعــددا ً مــن
مــدراء اإلدارات واألكادمييــن.
وأكــد الدكتــور مطــر النيــادي أن وزارة الطاقــة حريصــة عــى تفعيــل
رشاكاتهــا مــع الكليــات والجامعــات ومراكــز البحث العلمي واالســتفادة
مــن القــدرات البحثيــة لــدى الجامعــات يف الدولــة يف جميــع املجــاالت
املتعلقــة بالطاقــة وامليــاه والتعديــن واالبتــكار واملــوارد البرشيــة .
كــا أكــد ســعادته عــى أن التعاون والتنســيق مــع الجامعــات يف الدولة
ميثــل أهميــة كبــرة لــدى الــوزارة إميانــا منهــا بأهميــة البحــث العلمــي
يف جعــل قطــاع الطاقــة وامليــاه والتعديــن اكــر قــدرة عــى االســتدامة
والتأقلــم مــع املتغـرات والتقنيــات الحديثة.

وســتعمل مذكــره التفاهــم عــى وضــع إطــار عمــل العــداد البحــوث
والدراســات ومشــاريع التخــرج املتخصصة يف مجــال الطاقة واالســتفادة
مــن التقاريــر والدراســات التــي تصدرهــا الــوزارة لغــرض إجـراء جلســات
البحــث وورش العمــل املشــركة و اســتقبال عــدد مــن الطلبــة لتدريــب
العمــي عــى نحــو مــن شــانه يطــور مهاراتهــم املعرفيــة والشــخصية من
خــال إرشاكهــم يف املعــارض واملؤمتـرات التــي تشــارك فيهــا الــوزارة.
وأوضــح وكيــل وزارة الطاقــة بــأن الــوزارة تويل اهتامم كبري بجيل الشــباب
حيــث أطلقــت العديــد مــن املبــادرات والتطبيقــات بهــدف توعية جيل
املســتقبل بأهميــة املحافظــة عــى امل ـوارد الطبيعيــة وتشــجيع جيــل
املســتقبل عــى االقبــال اكــر يف قطــاع الطاقــة وامليــاه والتعديــن.
أكــد ســعادة األســتاذ الدكتــور ريــاض املهيــدب ،مديــر جامعــة زايــد
أهميــة توطيــد التعــاون بــن الجامعــة ووزارة الطاقــة ضمــن رؤيــة
اس ـراتيجية تســتهدف استكشــاف فــرص متناميــة للعمــل املشــرك يف
مســارات تخــدم أهــداف التنميــة ،وخاصــة يف مجــاالت البحــث العلمي
والتدريــب ،وتحقــق املنفعــة املتبادلــة مــا يدعــم بنــاء رشاكــة طويلــة
األمــد بــن الجانبــن.

واطلعــن الطالبــات عــى التكنولوجيــا املســتخدمة يف املــروع ومراحلــه
املختلفــة والتــي تقــوم عــى التقــاط غــاز ثــاين أكســيد الكربــون املنبعث
مــن مصنــع حديــد اإلمــارات  ،مــرورا ً بضغــط الغــاز ونقلــه ضمــن خــط
أنابيــب يصــل طولــه إىل  45كيلوم ـرا ً إىل حقــول النفــط التــي تشــغلها
أدنــوك ومــن ثــم اســتخدامه يف الحقــول لتحســن عمليــة اســتخراج
النفــط وتخزيــن ثــاين أكســيد الكربــون تحــت األرض وشــاهدن أحــدث
أنظمــة الصحــة والســامة والبيئــة املتبعــة يف الرشكــة.
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وزارة الطاقة
تطلق النسخة
الثالثة من تقرير
«حالة الطاقة
لدولة اإلمارات
لعام »2017

أطلقــت وزارة الطاقــة النســخة الثالثــة مــن تقريــر « حالــة الطاقــة
لدولــة اإلمــارات لعــام  « 2017وذلــك خــال فعاليــات حفــل
اإلفطــار الســنوي للــوزارة وســط جمــع إعالمــي غفــر وبحضــور
الــركاء االســراتيجيني والرعــاة.
ويعــد التقريــر مبثابــة مرجــع وطنــي الب ـراز النجاحــات يف مجــال
الطاقــة يف دولــة اإلمــارات والتــي تخــدم اســراتيجية الدولــة
لطاقــة املســتقبل والتــي تــم اإلعــان عنهــا بدايــة هــذا العــام.

مجلة وزارة الطاقة

وذكــرت الــوزارة إن التقريــر يســتعرض جهــود الدولــة يف تنويــع
مصــادر الطاقــة وادراج الطاقــة النظيفــة وحلــول كفــاءة الطاقــة،
بجانــب التــوازن بــن روابــط املــاء والطاقــة والغــذاء يف قالــب
ابتــكاري لتحقيــق رؤيــة اإلمــارات  2021املتعلقــة بالطاقــة
وخفــض انبعاثــات الكربــون ومتاشــيا مــع الثــورة العامليــة يف مجــال
الطاقــة  ،ويضــم التقريــر أبــواب عــدة وهــي « :حالــة الطاقــة
« و»مســتقبل الطاقــة» و»الطاقــة واالبتــكار» و»املــدن الخ ـراء

وإنتــاج الطاقــة» و»الطاقــة والتغــر املناخــي» و»الطاقــة والنقــل»
و»الطاقــة املتجــددة والنظيفــة والبديلــة» و»الفصــل بــن الطاقــة
وامليــاه» ..كــا يحتــوي التقريــر عــى  57مقالــة شــارك يف كتابتهــا
نخبــة مــن صنــاع القــرار والخــراء يف مجــال الطاقــة يف دولــة
اإلمــارات.
وأكــد معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر
الطاقــة  -يف الكلمــة االفتتاحيــة للتقريــر  -ان التقريــر يعــد
امتــدادا للــدور الــذي تلعبــه الدولــة عــى الصعيــد العاملــي يف
إطــار املســاعي الدوليــة للحــد مــن انبعاثــات الكربــون وابــراز
التــزام دولــة اإلمــارات بتحقيــق أهدافهــا يف مجــال الطاقــة
النظيفــة ومــا قامــت بــه وبالتعــاون مــع الــركاء االســراتيجيني
والجهــات املعنيــة يف قطــاع الطاقــة عنــد وضــع االســراتيجية
الوطنيــة للطاقــة  ، 2050حيــث تهــدف إىل زيــادة مســاهمة
ســعات الطاقــة النظيفــة يف إجــايل مزيــج ســعات الطاقــة اىل 50
باملائــة مــا ســيتيح تحقيــق وفــورات بقيمــة  700مليــار درهــم
بحــاول . 2050
وشــكر معاليــه برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ومركــز ديب املتميــز
لضبــط الكربــون عــى جهودهــم خــال  3ســنوات مــن عمــر
التقريــر الكامــل يف اإلعــداد واملراجعــة  ..كــا شــكر معاليــه
الجهــات الراعيــة للتقريــر لحرصهــم عــى دعــم جهــود الــوزارة
إلظهــار محققتــه الدولــة مــن ريــادة يف مجــال الطاقــة ومــا تســعى
لتحقيقــه.
وعــى هامــش حفــل إطــاق تقريــر حالــة الطاقــة  2017كــرم
معــايل وزيــر الطاقــة بحضــور ســعادة الدكتــور مطــر النيــادي
وكيــل وزارة الطاقــة وســعادة م .فاطمــة الفــورة الشــاميس الوكيــل
املســاعد للكهربــاء وطاقــة املســتقبل الرعــاة وذلــك تقديــرا
لجهودهــم يف نــر قصــص نجــاح قطــاع الطاقــة يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة الــذي يشــهد ثــورة يف التطــور نحــو طاقــة
مســتدامة ..وهــم  :هيئــة كهربــاء وميــاه ديب /ديــوا /بصفتهــا
راعيــا رئيســيا للتقريــر وهيئــة الطــرق واملواصــات بــديب بصفتهــا
راعيـاً بالتينيــا ،ورشكــة بــرول اإلمــارات الوطنيــة /اينــوك /بصفتهــا
الراعــي البالتينــي للتقريــر ورشكــة /دولفــن /بصفتهــا الراعــي
الذهبــي للتقريــر  ،ورشكــة /اميرســون /بصفتهــا راعيــا برونزيــاً
ورشكــة /ا َي يب يب /بصفتهــا راعيــا برونزيــاً.
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أخبار الطاقة

«الطاقة» تطلق
برنامج محفزات
استخدام
المركبات
الكهربائية
أطلقــت وزارة الطاقــة خــال مشــاركتها يف برنامــج املرسعــات
الحكوميــة مجموعــة مــن محفــزات اســتخدام املركبــات
الكهربائيــة التــي تهــدف اىل تشــجيع اســتخدام الســيارات
الكهربائيــة للمســاهمة يف تقليــل البصمــة الكربونيــة وتحقيــق
التنميةاملســتدامة.
وشــهد معــايل ســهيل املزروعــي توقيــع عــدة مذكــرات تفاهــم
بــن وزارة الطاقــة ومثلهــا ســعادة د .مطــر النيــادي  ..ومؤسســة
اإلمــارات للمواصــات ومثلهــا ســعادة محمــد الجرمــن املديــر
العــام.
ووقعــت مؤسســة اإلمــارات للمواصــات مذكــرات تهــدف اىل
زيــادة أســطول الســيارات الكهربائيــة يف الحكومــة االتحاديــة مــع
جهــات حكوميــة مــن بينهــا وزارة التغــر املناخــي والبيئــة ووزارة
تطويــر البنيــة التحتيــة ،ووزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع والهيئــة
االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء والهيئــة االتحاديــة للمواصــات
الربيــة والبحريــة .
كــا وقعــت وزارة الطاقــة مذك ـرات تفاهــم مــع كل مــن  :بنــك
اإلمــارات ديب الوطنــي وبنــك  HSBCبهــدف توفــر تســهيالت
لتمويــل رشاء الســيارات الكهربائيــة ،وتــم كذلــك توقيــع مذكـرات

تفاهــم مــع كل مــن :رشكــة الظفــرة للتأمــن ،ورشكــة الصقــر
الوطنيــة للتأمــن ،ورشكــة أبوظبــي الوطنيــة للتكافــل ،لتوفــر
التأمــن الشــامل للســيارات الكهربائيــة.
كــا تــم أيضــاً إطــاق املوقــع االلكــروين للربنامــج وقــد منــح
تهيئــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس» رشكــة تســا اإلمــارات
العربيــة املتحــدة» أول شــهادة مطابقــة للمركبــات الكهربائيــة،
وعرضــت رشطــة ديب أول ســيارة كهربائيــة أمنيــة صديقــة للبيئــة،
كــا أعلنــت وزارة الداخليــة دعمهــا لألفــراد الراغبــن باقتنــاء
الســيارات الكهربائيــة ومنحهــم خصــاً بنســبة  50باملئــة عــى
رســوم تســجيل وتجديــد الســيارة الكهربائيــة وشــهدت الفعاليــة
نقاشـاً بــن الحضــور وعــددا ً مــن مســتخدمي الســيارات الكهربائيــة
حــول كفــاءة هــذه الســيارات وإمكانياتهــا.
وزارة الطاقــة و «العــن للتأمــن» توقعــان مذكــرة تفاهــم وقعــت
وزارة الطاقــة مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة العــن األهليــة للتأمــن
بهــدف توفــر التأمــن الشــامل عــى الســيارات الكهربائيــة وذلــك
لتحفيــز أف ـراد املجتمــع عــى اســتخدام وســائل النقــل الخ ـراء.
يــأيت توقيــع املذكــرة يف إطــار مبــادرات وزارة الطاقــة لتحقيــق
التنميــة املســتدامة والتشــجيع عــى اســتخدام الســيارات الصديقــة

«إن التحــول نحــو اســتخدام الســيارات الكهربائيــة يعــد خيــارًا مناســبًا
لتطلعــات الدولــة المتعلقــة بتنويــع مصــادر الطاقــة وخفــض انبعاثــات غــاز
ثانــي أكســيد الكربــون وتحســين جــودة الهــواء ومؤشــر خفــض انبعاثــات
ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد ..مــا يســاهم فــي تعزيــز تنافســية للدولــة
وتحقيــق مؤشــر ســعادة المجتمــع وانتهــاج مفاهيــم التنميــة المســتدامة».
معالي ســهيل المزروعي وزير الطاقة

مجلة وزارة الطاقة

للبيئــة مــن أجــل اســتدامة املــوارد لألجيــال القادمــة .
إن التحــول نحــو اســتخدام الســيارات الكهربائيــة يعــد خيــارا ً
مناســباً لتطلعــات الدولــة املتعلقــة بتنويــع مصــادر الطاقــة
وخفــض انبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد الكربــون وتحســن جــودة
الهــواء ومــؤرش خفــض انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون للفــرد..
مــا يســاهم يف تعزيــز تنافســية للدولــة وتحقيــق مــؤرش ســعادة
املجتمــع وانتهــاج مفاهيــم التنميــة املســتدامة.
معايل ســهيل املزروعي وزير الطاقة
إن هــذا الربنامــج يتضمــن إطــاق باقــة مــن الحوافــز وبرامــج
التعــاون مــع القطــاع الخــاص لتســهيل اقتنــاء الســيارات الكهربائية
واملســاهمة يف تحقيــق مــؤرش األجنــدة الوطنيــة املتعلــق بخفــض
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون واملســاهمة يف اســتدامة النقــل
واملحافظــة عــى مصادرنــا الطبيعيــة ودعــم تحــول القطاعــات
املســتهلكة للطاقــة إىل اســتخدام الكهربــاء لتعظيــم االســتفادة
مــن الطاقــة النظيفــة.
ســعادة د .مطــر النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة أطلقــت وزارة الطاقة
خــال مشــاركتها يف برنامــج املرسعــات الحكوميــة مجموعــة مــن
محفـزات اســتخدام املركبــات الكهربائيــة التــي تهــدف اىل تشــجيع
اســتخدام الســيارات الكهربائيــة للمســاهمة يف تقليــل البصمــة

الكربونيــة وتحقيــق التنميةاملســتدامة.
وشــهد معــايل ســهيل املزروعــي توقيــع عــدة مذكــرات تفاهــم
بــن وزارة الطاقــة ومثلهــا ســعادة د .مطــر النيــادي  ..ومؤسســة
اإلمــارات للمواصــات ومثلهــا ســعادة محمــد الجرمــن املديــر
العــام.
ووقعــت مؤسســة اإلمــارات للمواصــات مذكــرات تهــدف اىل
زيــادة أســطول الســيارات الكهربائيــة يف الحكومــة االتحاديــة مــع
جهــات حكوميــة مــن بينهــا وزارة التغــر املناخــي والبيئــة ووزارة
تطويــر البنيــة التحتيــة ،ووزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع والهيئــة
االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء والهيئــة االتحاديــة للمواصــات
الربيــة والبحريــة .
كــا وقعــت وزارة الطاقــة مذك ـرات تفاهــم مــع كل مــن  :بنــك
اإلمــارات ديب الوطنــي وبنــك  HSBCبهــدف توفــر تســهيالت
لتمويــل رشاء الســيارات الكهربائيــة ،وتــم كذلــك توقيــع مذكـرات
تفاهــم مــع كل مــن :رشكــة الظفــرة للتأمــن ،ورشكــة الصقــر
الوطنيــة للتأمــن ،ورشكــة أبوظبــي الوطنيــة للتكافــل ،لتوفــر
التأمــن الشــامل للســيارات الكهربائيــة.
كــا تــم أيضــاً إطــاق املوقــع االلكــروين للربنامــج وقــد منــح
تهيئــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس» رشكــة تســا اإلمــارات
العربيــة املتحــدة» أول شــهادة مطابقــة للمركبــات الكهربائيــة،
وعرضــت رشطــة ديب أول ســيارة كهربائيــة أمنيــة صديقــة للبيئــة،
كــا أعلنــت وزارة الداخليــة دعمهــا لألفــراد الراغبــن باقتنــاء
الســيارات الكهربائيــة ومنحهــم خصــاً بنســبة  50باملئــة عــى
رســوم تســجيل وتجديــد الســيارة الكهربائيــة وشــهدت الفعاليــة
نقاشـاً بــن الحضــور وعــددا ً مــن مســتخدمي الســيارات الكهربائيــة
حــول كفــاءة هــذه الســيارات وإمكانياتهــا.
وزارة الطاقــة و «العــن للتأمــن» توقعــان مذكــرة تفاهــم وقعــت
وزارة الطاقــة مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة العــن األهليــة للتأمــن
بهــدف توفــر التأمــن الشــامل عــى الســيارات الكهربائيــة وذلــك
لتحفيــز أف ـراد املجتمــع عــى اســتخدام وســائل النقــل الخ ـراء.
يــأيت توقيــع املذكــرة يف إطــار مبــادرات وزارة الطاقــة لتحقيــق
التنميــة املســتدامة والتشــجيع عــى اســتخدام الســيارات الصديقــة
للبيئــة مــن أجــل اســتدامة املــوارد لألجيــال القادمــة .

«إن هــذا البرنامــج يتضمــن إطــاق باقــة مــن الحوافــز وبرامــج التعــاون مــع
القطــاع الخــاص لتســهيل اقتنــاء الســيارات الكهربائيــة والمســاهمة فــي
تحقيــق مؤشــر األجنــدة الوطنيــة المتعلــق بخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون والمســاهمة فــي اســتدامة النقــل والمحافظــة علــى مصادرنــا
الطبيعيــة ودعــم تحــول القطاعــات المســتهلكة للطاقــة إلــى اســتخدام
الكهربــاء لتعظيــم االســتفادة مــن الطاقــة النظيفــة».
ســعادة د .مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة
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القانون االتحادي رقم  14لسنة
 2017بشأن تداول المواد البترولية:

أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري
الدولي للطاقة النووية للقرن الحادي
والعشرين لوكالة الطاقة الذرية

·يهــدف إلــى تنظيــم تــداول المــواد البتروليــة فــي الدولــة ،كمــا يحــدد الشــروط
واإلجــراءات لتــداول المــواد البتروليــة ،ويكافــح الممارســات الضــارة باالقتصــاد
الوطنــي ،ويحافــظ علــى األمــن والســامة والبيئــة.
·ســتقوم كل إمــارة بتشــكيل لجنــة تســمى ( لجنــة تــداول المــواد البتروليــة)
تهــدف لدراســة الطلبــات المقدمــة إليهــا وذلــك لتقديــم توصيــة فنيــة لجهــة
إصــدار التراخيــص.
·كل مــن يخالــف أحــكام قانــون تــداول المــواد البتروليــة يعاقــب بالحبــس
والغرامــة التــي تصــل إلــى  500.000خمســمائة ألــف درهــم وفــي حــال
تكرارالمخالفــة قــد تصــل الغرامــة إلــى  5.000.000خمســة مالييــن درهــم
وباإلضافــة لمصــادرة المــواد البتروليــة.
·يلــزم كل مــن خالــف أحــكام قانــون تــداول المــواد البتروليــة بإزالــة أســباب
المخالفــة.
·ســوف يتــم إعطــاء الشــركات القائمــة مــدة ( )2ســنتين لتوفيــق أوضاعهــا تبــدأ
مــن تاريــخ العمــل بالقانــون .

مجلة وزارة الطاقة

أعلنــت وزارة الطاقــة بــأن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
ستســتضيف املؤمتــر الــوزاري الــدويل املقبــل للطاقــة النوويــة للقــرن
الحــادي والعرشيــن ،والــذي ســيعقد يف الفــرة مــا بــن  30أكتوبــر
إىل  1نوفمــر يف أبوظبــي .وينظــم املؤمتــر مــن قبــل الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة ( )IAEAبالتعــاون مــع وكالــة الطاقــة النوويــة
( )OECD/NEAويســتضاف املؤمتــر تحــت رعايــة وزارة الطاقــة
اإلماراتيــة بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة.
ويهــدف املؤمتــر الــذي سيشــارك فيــه وزراء وخـراء دوليــن رفيعــي
املســتوى إىل تعزيــز الحــوار التفاعــي وتبــادل األفــكار بشــأن دور
الطاقــة النوويــة يف تلبيــة الطلــب املســتقبيل للطاقــة ،واملســاهمة يف
التنميــة املســتدامة والتخفيــف مــن آثــار تغــر املنــاخ ،عــاوة عــى
املناقشــة وتبــادل اآلراء بشــأن القضايــا الرئيســية التــي تعــد املفتــاح
لتطويــر الطاقــة النوويــة.
وخــال أربــع حلقــات نقــاش رئيســية ،ســيتبادل املتحدثــون اآلراء
والحلــول املختلفــة ،تليهــا جلســة أســئلة وأجوبــة .وعــاوة عــى
ذلــك ،ســيتم تقديــم إثنــن مــن العــروض التقدمييــة الخاصــة والتــي

تركــز عــى «دور املــرأة يف مجــال الطاقــة النوويــة» و «االســتثامر يف
تكنولوجيــا الطاقــة النوويــة».
ان النمــو الرسيــع لإلقتصــاد وارتفــاع الطلــب عــى الكهربــاء شــجع
دولــة اإلمــارات عــى العمــل لتنويــع مصــادر الطاقــة فيهــا لتشــمل
انتــاج الكهربــاء مــن خــال برنامــج ســلمي للطاقــه النوويــة ،كــا
أن الظــروف املحيطــة باســتخدام الطاقــة النوويــة ال ت ـزال تتطــور
عــى الصعيــد الــدويل .ويــرى عــدد متزايــد مــن البلــدان أن الطاقــة
النوويــة تــؤدي دورا أساســيا يف التصــدي لتغــر املنــاخ واملســاهمة يف
التنميــة املســتدامة .وهنــاك بالفعــل ثالثــن بلــدا ً يقومــون بتشــغيل
محطــات للطاقــة النوويــة ،وثالثــن بلــدا ً آخــر يفكرون أو يســتعدون
إلدخــال الطاقــة النوويــة.
ومــن املتوقــع أن يشــارك  500مــن الخ ـراء الدوليــن مــن الــدول
األعضــاء يف الوكالــة ،وكذلــك الهيئــات املختلفــة املهتمــة بالطاقــة
النوويــة ،الذيــن يرشعــون يف اســتخدام الطاقــة النوويــة ،يف هــذا
املؤمتــر الــذي ســيعقد يف فنــدق ســانت ريجيــس يف جزيــرة
الســعديات مبدينــة أبوظبــي.
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المزروعي يحضر منتدى اإلمارات للبحث
والتطوير واالبتكار في مجال الطاقة
والمياه
أكــد معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة
أهميــة التعــاون بــن جميــع الجهــات والقطاعــات لضــان التنميــة
املســتدامة .واملحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة لألجيــال القادمــة جــاء
ذلــك خــال حضــور معاليــه جانبــا مــن منتــدى اإلمــارات للبحــث
والتطويــر واالبتــكار يف مجــال الطاقــة وامليــاه الــذي نظمتــه وزارة
الطاقــة بالتعــاون مــع مجلــس علــاء اإلمــارات.
ولفــت معاليــه يف كلمــة ألقاهــا خــال املنتــدى إىل أهميــة البحــث
واالبتــكار والتعليــم والعمــل بــروح الفريــق الواحــد لالســتفادة مــن
التجــارب واالطــاع عــى أفضــل املامرســات واقـراح افضــل الحلــول .
واســتعرض االسـراتيجية الوطنيــة للطاقــة  2050التــي أطلقها صاحب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب «رعــاه اللــه» يف ينايــر املــايض ..
مشـرا إىل مقولــة ســموه «مــن ال يفكــر بالطاقــة ال يفكر باملســتقبل».
وتتطلــع وزارة الطاقــة ألن يكــون هــذا املنتــدى منصــة للموامئــة
بــن احتياجــات ســوق الطاقــة وامليــاه وخطــط الجامعــات ومراكــز
البحــوث ولتفعيــل االســتفادة مــن القــدرات املحليــة ملؤسســات
البحــث العلمــي لتحقيــق متطلبــات الســوق املحــي مبــا يســهم يف
تحقيــق مســتهدفات الدولــة لرؤية  2021واسـراتيجية الطاقــة 2050
التــي أعلنــت بدايــة العــام الجــاري.

مجلة وزارة الطاقة

مــن جانبــه أكــد ســعادة الدكتــور مطــر حامــد النيــادي وكيــل وزارة
الطاقــة يف كلمتــه أهميــة تعزيــز البحــث العلمــي يف الدولــة والــذي
يعــد مــن الركائــز األساســية للتنميــة الشــاملة التــي يرتبــط نجاحهــا
بشــكل وثيــق مــع العلــم واالبتــكار والتكنولوجيــا الحديثــة ويُتطلــع
إىل أن تلعــب الجامعــات واملؤسســات البحثيــة دورا ً جوهريـاً يف هــذا
املجــال لتلبيــة احتياجــات الســوق مــن البحــوث والدراســات.
ونــوه إىل إن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تحتضــن الكثــر مــن
الجامعــات واملؤسســات البحثيــة  ..مش ـرا إىل أن إقامــة رشاكات بــن
املؤسســات البحثيــة واملؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص تعتــر
فرصــة قيمــة لــإرساع بجهــود التنميــة وربطهــا باالبتــكار يف كافــة
املجــاالت املتعلقــة بالطاقــة وامليــاه واملعــادن.
ويف ذات الســياق شــدد ســعادته عــى أهمية جمــع البيانــات وتحديد
املنهجيــات املتبعــة يف هــذا املجــال  ..منوهــا اىل تدشــن وزارة الطاقــة
لنظــام األمتتــة عــام  2015الــذي يســمح بتبــادل البيانــات بطريقــة
إلكرتونيــة بــن الجهــات املعنيــة بقطــاع الطاقــة وامليــاه يف الدولــة .
ولفــت النيــادي إىل أهميــة دعــم أنشــطة البحــث العلمــي وتحفيــز
مصــادر متويلــه بطريقــة مبتكــرة وحامية الحقــوق الفكريــة للمبدعني
واملبتكريــن وفقــا لالنظمــة املعمــول بهــا يف الدولــة وإبـراز انجازاتهــم
يف مختلــف املناســبات.

وقــال «لقــد وضعــت لنــا جميعــاً رؤيــة اإلمــارات  2021املســار
للســعي بــأن تصبــح دولتنــا واحــدة مــن أفضــل دول العــامل بحلــول
اليوبيــل الذهبــي لالتحــاد ومــن أجــل ترجمــة هــذه الرؤيــة إىل واقــع
ملمــوس تــم تعيــن الركائــز يف ســت أولويــات وطنيــة متثــل القطاعات
الرئيســية التــي ت ُركِّــز عليهــا الحكومــة يف الســنوات املقبلــة وتشــمل
اقتصــاد املعرفــة التنافســية والبيئــة املســتدامة والبنيــة التحتية بهدف
دفــع عجلــة االبتــكار والبحــث والتطويــر وتعزيــز اإلطــار التنظيمــي
للقطاعــات الرئيســية وتشــجيع القطاعــات ذات القيمــة املضافــة
العاليــة للناتــج املحــي اإلجــايل لدولــة اإلمــارات» .
وأضــاف « إنــه ويف إطــار دعــم هــذه الرؤيــة أطلقــت دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة يف عــام  2014اس ـراتيجية وطنيــة لالبتــكار تعمــل
ضمــن  4مســارات وطنيــة لتأســيس بيئــه محفــزة لالبتــكار وتطويــر
االبتــكار الحكومــي ليكــون عمــا مؤسســيا لدفــع القطــاع الخــاص
نحــو مزيــد مــن االبتــكار وبنــاء أف ـراد ميتلكــون مهــارات عاليــة يف
االبتــكار».
وتابــع « يف نوفمــر عــام  2015اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اللــه» السياســة
العليــا لدولــة االمــارات يف العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار والتــي
تتضمــن  100مبــادرة وطنيــة يف قطاعــات التعليــم والصحــة والفضــاء
والتكنلوجيــا والطاقــة املتجــددة والنظيفــة وامليــاه والنقــل» .
وذكــر أن مبــادرات واهتاممــات دولــة اإلمــارات تتوافــق مــع الجهــود
الدوليــة يف الداعمــة لالبتــكار ومــن بــن املبــادرات الدوليــة هنــاك
مبــادرة مهمــة االبتــكار التــي أطلقــت عــى هامــش اجتــاع باريــس
لتغــر املناخــي  COP21 2015وتتضمــن هــذه املبــادرة التـزام الدول
األعضــاء مبضاعفــة اســتثامراتها يف مجــال البحــث والتطويــر يف الطاقــة

النظيفــة عــى مــدى خمــس ســنوات وتشــجيع القطــاع الخــاص عــى
االســتثامر اكــر يف تكنولجيــات الطاقــة النظيفــة النتــاج طاقــة نظيفــة
بأســعار معقولــة وموثــوق بهــا عــى نحــو مــن شــانه ان ميكنهــا مــن
املســاهمة اكــر يف املزيــج العاملــي مــن الطاقــة يف املســتقبل حيــث
كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن أوائــل الــدول التــي
انضمــت إىل هــذه املبــادرة.
وف ســياق متصــل أطلقــت وزارة الطاقــة يف عــام  2015نهــج ثالثيــة
ِ
االبتــكار «  »triple helixألول مــرة يف دولــة اإلمــارات العربية املتحدة
وهــو اإلطــار لبنــاء رشاكات بحثيــة بــن كل مــن الصناعــة والحكومــة
واألوســاط األكادمييــة والــذي يعــد منوذجــاً مبتكــرا ً للوصــول نحــو
النتيجــة واملــروع األول الــذي وقعتــه وزارة الطاقــة كان مــع رشكــة
حديــد اإلمــارات ومعهــد مصــدر .
واختتــم النيــادي كلمتــه مبقولــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم «العلــاء واألكادمييــون هــم رشكاء يف الحكومــة
ملواجهــة التحديــات وتوفــر التكاليــف وجعــل النــاس ســعداء» .
وتقــدم بالشــكر ملجلــس علــاء االمــارات لتعاونــه الكبــر لجعــل
هــذا املنتــدى حقيقــة واقعــة اليــوم  ..منوهــا إىل أن مجلــس علــاء
اإلمــارات جــاء ليكــون منطلــق البحــث والتطويــر لتعزيــز االبتــكار
واملســاهمة يف بنــاء جيــل جديــد مــن العلــاء اإلماراتيــن يف جميــع
املجــاالت.
يذكــر أن وزارة الطاقــة تشــارك ممثلــة للدولــة يف مبــادرة مهمــة
االبتــكار العامليــة التــي تهــدف إىل ترسيــع وتــرة االبتــكار يف مجــال
الطاقــة النظيفــة عــى املســتويني العــام والخــاص مــن خــال
االســتثامر العاملــي يف أنشــطة البحــث والتطويــر املتعلقــة بالطاقــة
النظيفــة للتقليــل مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون .
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وزارة الطاقة تحتفل مع موظفيها
باليوم العالمي للسعادة
احتفلــت وزارة الطاقــة مــع موظفيهــا يف كل مــن أبوظبــي وديب باليــوم العاملــي للســعادة ..وقــال ســعادة راشــد
املطــرويش وكيــل الــوزارة املســاعد للخدمــات املســاندة خــال االحتفــال“ :نحــن يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
وهبنــا اللــه بفضلــه حكوم ـ ًة رشــيدة أولــت اهتامم ـاً كب ـرا ً بالســعي لتحقيــق الســعادة ملواطنيهــا ولــكل مــن يســكن
أراضيهــا تحقيق ـاً لتعاليــم ديننــا اإلســامي الحنيــف ،وإن ترســيخ الســعادة واإليجابيــة كأســلوب حيــاة يومــي لــكل
رشائــح املجتمــع هــو أحــد األهــداف الرئيســية لعمــل حكومــة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة  ،وإن القيــادة تشــجع
عــى تبنــي اإليجابيــة تفكـرا ً وســلوكاً ،كــا يتجســد يف قــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه  ،عندمــا قــال «الطاقــة اإليجابيــة تعطيــك منظــورا ً جميـاً
للحيــاة  ،وتــزودك بالدافــع والتحفيــز والطمــوح الــذي تحتاجــه للنجــاح».
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ومتاشــياً مــع يــوم الــدويل للســعادة أطلقــت وزارة الطاقــة تطبيــق
“إعمــل بســعادة” وهــو تطبيــق ذيك يعمــل عــى تســهيل وترسيــع
اإلجـراءات ملوظفــي وزارة الطاقــة لطلــب الخدمــات ( طلــب ســيارة
 ،قاعــة إجتــاع  ،ضيافــة و فنــدق ) بطريقــة بســيطة وســهلة بعــدد
خطــوات أقــل مــن أجــل تحقيــق الســعادة و اإليجابيــة يف بيئــة
العمــل الداخليــة يف الــوزارة.
وأشــادت املهندســة مشــاعل عمــران لحســوين الرئيــس التنفيــذي
للســعادة إن تطبيــق إطلــب بســعادة يعــد إحــدى املجــاالت
الرئيســية املنبثقــة مــن الربنامــج الوطنــي للســعادة و اإليجابيــة
حيــث التطبيــق مينــح للموظفــن :إمكانيــة الطلــب ومتابعتــه يف

أي وقــت ومــن أي مــكان بواســطة الهواتــف املحمولــة أو الجهــاز
الحاســب األىل غــر إن مــن خــال التطبيــق ميككنــا قيــاس مــؤرش
الســعادة للموظــف.
وتخلــل االحتفــال العديــد مــن الفقــرات الرتفيهيــة والتثقيفيــة
منهــا محــارضة بعنــوان“ :التغذيــة واالبتكار..مفرداتــك الغذائيــة
للســعادة” قدمتهــا الدكتــورة نــدى زهــر أديــب مديــر إدارة التغذية
املجتمعيــة مبستشــفى تــوام -رشكــة صحــة أبوظبــي.
وقدمــت الدكتــورة أمينــة املاجــد محــارضة أخــرى بعنــوان” اخــر أن
تكــون ســعيدا” ضمــن ورش عمــل ونــدوات داخليــة حــول الســعادة
املؤسســية واملجتمعية.
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هيئة مياه
وكهرباء أبوظبي
في أرقام
 15,360ميغاوات
بلغــت الســعة الكهربائيــة المركبــة القصــوى التــي وفرتهــا هيئــة ميــاه
وكهربــاء أبوظبــي فــي عــام  )15,360(2015ميغــاوات

 67,340كيلومترا مربعا

«مصباح دبي» يوفر  400مليون
درهم من الطاقة
أن مــروع «مصبــاح ديب» ،الــذي أطلقــه صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،مــن خــال «مرسعــات ديب
للمســتقبل» ،ســيوفر نحــو  400مليــون درهــم مــن الطاقــة
ســنوياً ،فــور تطبيقــه يف ديب.
وتســتهدف خطــة إمــارة ديب  ،2030إىل تخفيــض الطاقــة غــر
النظيفــة بنســبة  ،%30مبــا يوفــر نحــو  1000غيغــاوات يف
العــام ،ويقلــل نســبة الكربــون يف الجــو بحلــول عــام ،2021
وحاميــة البيئــة باســتخدام الطاقــة النظيفــة.
واســتعرضت رشكــة «فيليبــس» املنتجــة لـ«مصبــاح ديب»،
مواصفــات املصبــاح ،وقدرتــه عــى تقليــل اســتهالك الطاقــة،
موضحــاً أنــه يــأيت بثالثــة أنــواع ،هــي :مصبــاح يعمــل بطاقــة
( 1واط) و(  2واط) ،و(  3واط) ،بــدالً مــن املصابيــح التــي تعمــل
بطاقــة تــراوح بــن  20و 60واط ،التــي تســتهلك طاقــة عاليــة
لإلنــارة.
وســيعمل املصبــاح بالكفــاءة ذاتهــا ،إال أنــه ســيقلل اســتهالك
الطاقــة بحســب الحجــم املتــاح ،مضيف ـاً أن املصبــاح غــر مولــد
للحــرارة ،وتاليــاً فهــو لــن يؤثــر يف املحيــط الهــوايئ بالغــرف،
ويقلــل االعتــاد عــى التكييــف للتربيــد ،واملصبــاح أقــل كلفــة
مــن املصابيــح األخــرى ،وأكــر كفــاءة منهــا ،إضافــة إىل أن عمــره
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االفــرايض يصــل إىل  12عام ـاً.
ويــأيت «مصبــاح ديب» ضمــن جهــود بلديــة ديب مــع رشكــة
«فيليبــس» ،للوصــول إىل املصبــاح األكــر فاعليــة يف العــامل
لالســتخدام التجــاري ،وهــو املصبــاح األول يف األســواق الــذي
يتخطــى حاجــز  200شــمعة يف الــواط ،مــن حيــث الكفــاءة
باســتهالك الطاقــة ،وســيكون متوافــرا ً يف أســواق ديب قبــل نهايــة
العــام الجــاري ،مــع خطــط الســتبدال  %80مــن املصابيــح
املســتخدمة يف ديب بــه ،حيــث تســتعد البلديــة و«فيليبــس»
لتزويــد ســكان ديب مبليــوين مصبــاح يف العــام الجــاري ،وهــو
الرقــم الــذي مــن املتوقــع أن يرتفــع ليصــل إىل  10ماليــن يف
العــام .2021
وتوفــر مبــادرة «مصبــاح ديب» العديــد مــن الفوائــد امللموســة،
وأبرزهــا التوفــر يف فاتــورة اإلضــاءة ،بنســبة تصــل حتــى ،%90
وســيكون مقــدار التوفــر  3985درهــاً ســنوياً ،وتكــون نســبة
التوفــر للعمــر االفــرايض لهــذه املصابيــح الجديــدة  984دره ـاً
ســنوياً ،مقارنـ ًة مــع املصابيــح القدميــة التــي كانــت كلفــة العمــر
االفــرايض لهــا نحــو  3000درهــم ســنوياً.
كــا يتميــز املصبــاح بأنــه صديــق للبيئــة ،وال يحتــوي عــى زئبــق
أو ســموم ثقيلــة ،ومنخفــض الحــرارة ،وبالتــايل يوفــر يف تكاليــف
التربيــد ،وال تصــدر عنــه أشــعة فــوق البنفســجية.

تقــوم هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي علــى خدمــة مســاحة تزيــد علــى
 %80مــن إجمالــي مســاحة الدولــة.

%60
تمتلـ ُ
حصــة أســهم قد ُرهــا  %60ضمــن
ـك هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي َّ
عشــرة مشــاريع مســتقلة للكهربــاء والميــاه فــي أنحــاء أبوظبــي
والفجيــرة مــا عــدا مشــروع المرفــأ حيــث تمتلــك الهيئــة  %80منــه.
وتمتلــك شــركة طاقــة  %90مــن حصــة الهيئــة فــي  8من هذه المشــاريع
ســتخدم لــري المحاصيــل.
العالمــي للميــاه ُي
االســتهالك
 %70مــن
ِ
َ
ِّ

 431مليــون غالون من المياهِ
اســتهالك إمــارة أبوظبــي مــن الميــاه فــي العــام  2011ومــن المتوقــع
أن يتضاعـ َ
عامــا القادمــة.
ـف معـ َّ
ـدل الطلــب علــى مــدار العشــرين ً
 1,029مليون غالون يوم ًّيا
َ
معــدل الطلــب علــى
تتوقــع هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي وصــول
َّ
الميــاه إلــى ذروتــه فــي العــام 2030
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التنمية المستدامة
والمسؤولية االجتماعية
في قطاع التعدين
التنميــة املســتدامة هــي عمليــة تطويــر األرض واملــدن واملجتمعــات
واألعــال التجاريــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار تلبيــة احتياجــات
الحــارض بــدون املســاس بقــدرة األجيــال القادمــة عــى تلبيــة حاجاتها
والحفــاظ عــى االنظمــة البيولوجيــة والفيزيائيــة لكوكــب األرض.
وتتضمــن التنميــة مختلــف املــوارد الطبيعيــة مثــل الوقــود االحفوري،
امليــاه والــروات املعدنيــة.
وللربط ما بني املسؤولية املجتمعية والتنمية املستدامة ،ينبغي:

التعديــن تبنــي اسـراتيجيات للمســؤولية املجتمعيــة واالســتدامة ،كام
يتوجــب وضــع معايــر وآليــات لتقييــم أدائهــا يف هــذا املجــال وإرشاك
املجتمــع يف عمليــات التقييــم.
وفيــا يــي بعــض األمثلــة حــول اآلليــات التــي ميكــن اســتخدامها
لتنفيــذ اس ـراتيجيات املســؤولية املجتمعيــة واالســتدامة:
.1تحديــث القوانــن والترشيعــات القامئــة وذلــك بــإدراج متطلبــات
التنميــة املســتدامة واملســؤولية املجتمعيــة بحيــث تصبــح إلزاميــة
لكافــة الــركات والجهــات العاملــة يف هــذا املجــال.

.1تســليط الضــوء عــى الضوابــط البيئيــة واملســؤولية املجتمعيــة
الالزمــة يف عمليــات اســتغالل الــروة املعدنيــة.
.2الربــط بــن أهــداف التنميــة املســتدامة ومتطلبــات حاميــة
البيئــة واملســؤولية املجتمعيــة مــن جهــة وبــن متطلبــات التنميــة
واالســتثامر يف قطــاع الــروة املعدنيــة مــن جهــة أخــرى.

.2اســتخدام الوســائل والتقنيــات الحديثــة مثــل اإلنتــاج األنظــف،
الفــرز مــن املصــدر ،التدويــر وإعــادة االســتخدام حيــث ان
اســتخدام هــذه التقنيــات والوســائل يســاهم يف اســتدامة مــوارد
الــروة املعدنيــة والحــد مــن التلــوث البيئــي.

.3الرتكيــز عــى أهميــة وضــع برامــج لــإدارة الســليمة ألنشــطة
اســتغالل الــروات املعدنيــة بحيــث يتــم دمــج متطلبــات التنميــة
مبتطلبــات االســتدامة وحاميــة البيئــة.
ويتوجــب عــى الجهــات الرســمية والــركات العاملــة يف قطــاع

.3إطــاق حمــات توعويــة للمجتمعات املحليــة يف املناطــق املجاورة
للتجمعــات الصناعيــة وارشاكهــا بشــكل فاعــل يف تقييــم الــركات
العاملــة ضمــن آليــات واضحــة ومحــددة؛ ويجــب أن تتضمــن
حمــات التوعيــة إبــراز الجوانــب اإليجابيــة ألعــال الــركات
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ودورهــا يف دعــم االقتصــاد املحــي ومســاهامتها يف تنميــة
املجتمعــات املجــاورة.
.4رأس املــال البــري /املوظــف :حيــث أن رأس املــال البــري هــو
أحــد عوامــل االنتــاج األربعــة ،فأنــه مــن الــروري العمــل عــى
تطويــره وتدريبــه مــن خــال وضــع برامــج للتطويــر الوظيفــي،
ونقــل املهــارات والتدريــب وهــو مــا ينعكــس باإليجــاب عــى أداء
الــركات العاملــة يف هــذا القطــاع وترســيخ مفاهيــم االســتدامة
واملســؤولية املجتمعيــة لــدى رأس املــال هــذا .كــا ينبغــي تطويــر
اس ـراتيجية للتطويــر الوظيفــي مــن أجــل تحقيــق هــذا الغــرض
بحيــث تضــم مبــادرات مبتكــرة للتوظيــف واملحافظــة عــى
أفضــل املواهــب وضــع برامــج لتعزيــز مهــارات العــال املحليــن
والتدريــب املهنــي يف هــذا املجــال.

.5باإلضافــة إىل مــا ســبق ،ينبغــي عــى الــركات العاملــة يف هــذا
القطــاع توفــر فــرص العمــل املبــارشة للمجتمــع املحــي مــن
خــال إتاحــة الفرصــة لهــم بااللتحــاق بالوظائــف التــي تتناســب
ومؤهالتهــم.

.6الصحــة والســامة :يجــب أن يكــون الرتكيــز يف هــذا النهــج عــى
تحديــد ومراقبــة املخاطــر ،والحــد مــن التعــرض للمخاطــر ،ودعــم
الصحــة العامــة والرفــاه لجميــع املوظفــن .ومــن منظــور الســامة،
يجــب غــرس مفاهيــم ومبــادئ أن الســامة يف مــكان العمــل هــي
مســؤولية الجميــع ،كــا تســاهم سياســة الجــودة والبيئــة والصحة
والســامة بتحديــد املســؤوليات وااللتـزام بالعمــل مــن أجل ســامة
وصحــة املوظفــن.

.7الدعــم املجتمعــي :عــى الــركات الرتكيــز عــى تحســن الصــورة
الذهنيــة املرتبطــة باآلثــار االجتامعيــة والبيئيــة عــى املجتمعــات
التــي تعمــل فيهــا ،ويف ضــوء هــذا ،ينبغــي العمــل بشــكل وثيــق
مــع املجتمعــات املحليــة باعتبارهــا أصــا مــن األصــول املجتمعيــة
مــع التــزام الــركات بالتنميــة املســتدامة ملصلحــة جميــع
املتعاملــن .وميكــن ان يشــمل الدعــم املجتمعــي  :تطويــر البنيــة
التحتيــة ،إطــاق مبــادرات تعنــى بصحــة املجتمــع مثــل بنــاء
املراكــز الصحيــة ،متويــل املشــاريع واألنشــطة املجتمعيــة ،دعــم
مشــاريع األعــال وخاصــة الصغــرة منهــا يف هــذه املجتمعــات،
بنــاء مشــاريع أعــال مســتدامة بهــدف تقليــل االعتــاد عــى
مســاعدات الــركات العاملــة.
كــا ينبغــي االســتثامر يف الربامــج االجتامعيــة والبيئيــة واملجتمعيــة
التــي تســاهم يف دعــم مســرة التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة لهذه
املجتمعــات ،وينبغــي التعــاون مــع الهيئــات الحكوميــة واملجتمــع
املــدين (حيثــا أمكــن) لتحديــد متطلبات التنميــة االجتامعيــة إلطالق
املبــادرات الخاصــة بذلــك.
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الشاحن األخضر
محطات شحن السيارات الكهربائية
مبــادرة الشــاحن األخــر إلنشــاء بنيــة تحتيــة ومحطــات شــحن
الســيارات الكهربائيــة:
يف إطــار تحقيــق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب،
رعــاه اللــه ،لتحويــل ديب إىل املدينــة األذىك واألســعد عامليـاً ،وتعزيــز
مفهــوم التنقــل األخــر يف اإلمــارة ،قامــت هيئــة كهربــاء وميــاه
ديب بإطــاق مبــادرة (الشــاحن األخــر) إلنشــاء البنيــة التحتيــة
ومحطــات شــحن الســيارات الكهربائيــة .حيــث تعمــل هــذه
الســيارات باســتخدام الكهربــاء كبديــل للوقــود التقليــدي ،ويســهم
ذلــك يف الحفــاظ عــى البيئــة والحــد مــن االنبعاثــات .يف الوقــت
الــذي اعتزمــت فيــه الهيئــة إطــاق هــذه املبــادرة الرائــدة ،مل يكــن
يف ديب ســوى عــدد محــدود مــن الســيارات الكهربائيــة نظـرا ً لعــدم
توفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لذلــك .ومــن هــذا املنطلــق ،أخــذت

الهيئــة زمــام املبــادرة بصفتهــا املــزود الحــري للكهربــاء يف ديب،
إلنشــاء أول بنيــة تحتيــة ملحطــات شــحن الســيارات الكهربائيــة
لتشــجيع الجمهــور عــى اقتنــاء هــذا النــوع مــن الســيارات الصديقة
للبيئــة.
وقــد تــم االنتهــاء مــن تركيــب  100محطــة شــحن كهربائيــة بنجاح
يف مواقــع مختلفــة يف ديب مثــل الهيئــات الحكوميــة و مطــوري
العقــارات واملطــارات ومحطــات الوقــود و مراكــز التســوق و
بعــض العيــادات و املستشــفيات والعديــد مــن املكاتــب التجاريــة
واملجمعــات الســكنية يف اإلمــارة ضمــن مبــادرة «الشــاحن
األخــر» يف نهايــة عــام  2015بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة
يف إمــارة ديب ضمــن مبــادرة «الشــاحن األخــر» .وقــد أعلنــت
الهيئــة عــن عزمهــا ملضاعفــة العــدد ليصــل إىل  200محطــة يف
.2018

الشاحن الجداري
الشاحن
السريع
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الشاحن
العادي
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المسرعات الحكومية
ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻲﻓ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2016ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻤﻟﺮﺴﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ تهــدف إىل ترسيــع
تحقيــق األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات .2021
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺁﻝ ﻣﻜﺘﻮﻡ« :ﻭﺟﻬﻨﺎ
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺴﻋﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻰﻠ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ،ﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﺮﻴﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ..ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺗﺮﺴﻳﻊ ﺍﻟﺨﻄﻰ
ﻧﺤﻮ ﺍﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ..ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺜﺮﻴﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﺮﺒ ..ﻢﻟ
ﻳﺒﻖ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺳﻮﻯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻰﻠ ﻋﺎﻡ .»2021
وتشــكل املرسعــات الحكوميــة منصــة عمــل للفــرق الحكوميــة مــن
مختلــف الجهــات يف الدولــة ملعالجــة التحديــات وإنجــاز األهــداف
الطموحــة خــال مــدد زمنيــة قصــرة ،يف أربعــة مجــاالت رئيســية
هــي املــؤرشات الوطنيــة ،والسياســات ،والربامــج ،والخدمــات،
ستســاهم املرسعــات الحكوميــة يف ترسيــع إنجــاز املشــاريع
والقوانــن والسياســات ،وترســيخ ثقافــة الريــادة واالبتــكار يف القطــاع
الحكومــي ،وتشــجيع التكامــل مــا بــن الجهــات الحكوميــة املختلفــة
والقطــاع الخــاص.

مجاالت عمل المسرعات الحكومية
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

السياسات

البرامج

مجلة وزارة الطاقة

-نظام صحي مبعايري عاملية.

أهم خصائص المسرعات الحكومية

-نظام تعليمي رفيع املستوى.

• ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة

-اقتصاد معريف تنافيس مبني عىل االبتكار.

• ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ

 -مجتمع متالحم محافظ عىل هويته.

• ﻣﺪﺭﺑﻮﻥ ﻭﻣﺸﺮﻓﻮﻥ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

 -بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

• ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺩ ﻗﺼﻴﺮﺓ

 -مجتمع آمن وقضاء عادل

• ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
•ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺭﻳﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

مراحل عمل المسرعات الحكومية
 .1اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

%100

يــرف صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مبــارشة عــى الفــرق التنفيذية
للوصــول لـــ %100من مســتهدفات األجندة الوطنيــة بحلول .2021

100

تتصــدر دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة اليــوم دول املنطقــة يف أكــر مــن  100مــؤرش
تنمــوي رئييس.

%38

بلغــت نســبة املــؤرشات التــي حققــت تطــورا ً  .. %62أي أن  %38مــن املــؤرشات مل يتــم
تحقيــق اخ ـراق حقيقــي فيهــا.

ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻤﻟﺮﺴﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ األهــداف ﻭﺍﻤﻟﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺸﻭﻉ

52

تضمنــت مــؤرشات األجنــدة الوطنيــة  52هدفــاً رقميــاً يف التعليــم والصحــة واإلســكان
واملجتمــع والبنيــة التحتيــة واالقتصــاد والبيئــة واألمــن والعــدل والســامة.

ﺗﻌﻤﻞ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻤﻟﺮﺴﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻰﻠ ﺗﺤﻘﻴﻖ األهــداف ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻬﺎ

50

طمــوح اإلمــارات أن تكــون مــن أفضــل الــدول عاملي ـاً يف  2021التاريــخ الــذي يصــادف
ذكــرى مــرور  50عامــا عــى قيــام دولتنــا.

 .2اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ

 .3اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
الخدمات

74

 74مــؤرش وطنــي يقيــس انجــازات الدولــة يف تحقيــق تطلعــات وطموحــات القيــادة
لتعزيــز ريــادة الدولــة ورفاهيــة وســعادة مواطنيهــا ضمــن  6أولويــات وطنيــة.

ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻤﻟﺮﺴﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺿﺎﻤﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ

550

تشــكيل فــرق عمــل عــى مســتوى الحكومــة اســمها «الفــرق التنفيذيــة لألجنــدة الوطنيــة»
تتكــون مــن  550مســؤوال عــى مســتوى الحكومــة اتحاديـاً ومحليـاً.

العدد 2017-5

39

40

الطاقة واإلستدامة

التطور
الديناميكي
للمواهب في
«اينوك»
مــا مــن حلــول ســحرية عندمــا يتعلــق األمــر
بخلــق وتطويــر رأس املــال البــري ،فمــن
األفضــل اتبــاع نهــج شــامل يراعــي قــدرات
الفــرد الفكريــة وشــخصيته ،ومواكبــة معــدل
النمــو املرتفــع يف ديب يف الوقــت ذاتــه .وهنــا
تكمــن قيمــة النهــج االســتباقي الــذي تتبعــه
«اينــوك» يف مســألة تطويــر القــوى العاملــة
املاهــرة واملتخصصــة ،والتــي مــن شــأنها أن
تدعــم تطلعــات ديب التجاريــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة ،وذلــك وفق ـاً لخطــة
ديب  2021واســراتيجية الطاقــة يف دولــة
اإلمــارات .2050

مجلة وزارة الطاقة

تركــز «اينــوك» عــى نهــج للنمــو املهنــي ،مــا يســاعد يف تعزيــز
املســاءلة والتحفيــز .ويكتســب هــذان العامــان أهميــة خاصــة،
ليــس يف العمليــات الحاليــة فحســب ،بــل مــن أجــل ضــان وجــود
سلســلة راســخة مــن التعاقــب الوظيفــي يف قيــادة «اينــوك» ،ومــا
يعــزز اعتــاد املجموعــة لــروح «األرسة» تنميتهــا لــرأس املــال
البــري ،ودعمهــا للنمــو املعــريف للموظفــن عــى املــدى الطويــل،
إذ يتيــح ذلــك فرصــة التنقــل عــر األقســام املختلفــة يف املجموعــة.
ويف معــرض حديثــه عــن تنميــة رأس املــال البــري ،قــال ســعادة
ســيف حميــد الفــايس ،الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة «اينــوك»:
«يعـ ُّد بنــاء قاعــدة مــن املوظفــن املؤهلــن واملدربــن عنـرا ً مهـاً
يف مســرة تطويــر االقتصــاد القائــم عــى املعرفــة ،وركيــزة مــن ركائــز
أجنــدة اإلمــارات الوطنيــة  .2021ونلتزم بدعــم ديب ودولــة اإلمارات من
أجــل تحقيــق هــذه الرؤيــة ،وذلــك من خــال املســاعدة يف تطوير جيل
مــن املواهــب التــي تلبــي املعايــر الدولية .إذ أصبــح قطاع الطاقــة جزءا ً
أصي ـ ًا مــن اقتصــاد الدولــة ،وتع ـ ُّد مشــاركاتنا يف املعــارض واملنصــات
الرئيســية ،مثــل معــرض الوظائــف وبرنامجنــا الوطنــي للتنميــة وغريها
مــن املبــادرات ،شــاهدا ً عــى الجهــود التــي تبذلهــا «اينــوك» بغيــة
تحقيــق أهــداف التوطــن وأهــداف خطــة .»2021
وكانــت قــد اســتقبلت «اينــوك» أكــر مــن  2,500زائــر يف جناحهــا
يف معــرض اإلمــارات للوظائــف هــذا العــام ،بزيــادة  %15مــن عــدد
زوار الجنــاح للعــام الــذي ســبقه ،منهــم  %94مواطنــون إماراتيــون،
فيــا شــكلت النســاء أكــر مــن نصــف العــدد الــكيل ،مــا يعــد مؤرشا ً
إيجابي ـاً لجهــود التوطــن التــي بدأتهــا «اينــوك» عــام  2016والتــي
ســتتواصل بالزخــم نفســه هــذا العــام .ومــن بــن  114موظفــاً
إماراتيــاً انضمــوا إىل أرسة «اينــوك» العــام املــايضُ ،وظــف منهــم
 %32مــن خــال معــرض الوظائــف يف تخصصــات النفــط والغــاز
األساســية مــن أجــل دعــم اسـراتيجية النمــو يف املجموعــة ،وتشــمل
هــذه التخصصــات التمويــل ،والتســويق ،واملــوارد البرشيــة ،واإلدارة،
والعمليــات والصيانــة ،والهندســة ،والبيئــة ،والصحــة والســامة،
والجــودة والتدقيــق ،وخدمــة العمــاء ،واالتصــال املؤســي.

ويف هــذا العــام ،أدار موظفــو «اينــوك» ،املعينــون مــن معــرض
اإلمــارات للوظائــف يف الســنوات الســابقة ،جنــاح املجموعــة يف
املعــرض ،للتعامــل مــع الــزوار مــن املتقدمــن واملوظفــن املحتملــن،
وقدمــت قصــص املوظفــن للــزوار فكــرة وافيــة عــن كيفيــة العمــل
يف «اينــوك» ،والتــي ال توفــر مســارا ً وظيفي ـاً ومله ـاً فحســب ،بــل
تعمــل أيض ـاً عــى متكــن املواهــب مــن لعــب دور فاعــل يف قصــة
نجــاح ديب.
كــا نظمــت «اينــوك» مثانيــة عــروض ودورات تدريبيــة يف معــرض
الوظائــف بالتعــاون مــع ضيــف متحــدث مــن كليــة التقنيــة
العليــا ،مــن أجــل تدريــب وإرشــاد املوظفــن املحتملــن وصقــل
أفكارهــم حــول التخطيــط للمســتقبل عــى النحــو األمثــل .وركــزت
املحــارضات عــى عــدد مــن العوامــل األساســية ،مثــل إدارة الوقــت،
والقيــم الشــخصية واملهنيــة ،والقيــادة ،والســعادة يف موقــع العمــل.
وركــزت محــارضة «قيمــي ،مهنتــي» عــى مســاعدة املشــاركني يف
تحديــد القيــم األكــر أهميــة بالنســبة إليهــم وربطهــا بالخيــارات
الوظيفيــة .بينــا ركــزت محــارضة «حلقــة الســعادة» عــى تحديــد
مــدى «ســعادة» املشــاركني يف مختلــف جوانــب حياتهــم ،وعــى
التغي ـرات التــي قــد يرغبــون فيهــا .وقدمــت محــارضة «قيــاديت»
مثــال الســيارة ملســاعدة املشــاركني عــى رشح كيفيــة ارتبــاط عنــارص
الســيارة بشــكل مبــارش مــع عنــارص القيــادة.
تقــدم «اينــوك» برنامج ـاً جديــدا ً لتطويــر الخريجــن يتضمــن دورة
ملــدة  12شــهرا ً ملســاعدة الخريجــن يف التعــرف عــى الجوانــب
املختلفــة لسلســلة القيمــة يف قطــاع الطاقــة ،وتحديــد املســار
الوظيفــي األفضــل بالنســبة إليهــم ضمــن الــركات املختلفــة
يف مجموعــة «اينــوك» ،مــا يســاعد «اينــوك» يف الحفــاظ عــى
املواهــب ،فيجــد املوظــف وظيفــة تحفــزه وتدفعــه قدم ـاً ،يف حــن
تحظــى اإلدارة بنظــرة واضحــة ومتفحصــة عــى أبــرز الســات
املهنيــة للموظــف.

ومــن جهتــه ،قــال عبــد اللــه الصالــح ،مديــر التوطــن يف قســم املــوارد
البرشيــة يف «اينــوك»« :ال يقتــر مفهــوم التوطــن عــى األرقــام فقــط،
بــل يتعداهــا إىل عمليــة إدارة املواهــب أيضـاً .فنحــن نســعى دامئـاً إىل
اســتقطاب أفضــل املواهــب املتاحــة يف الســوق .وتؤكــد «اينــوك» عــى
التزامهــا بدعــم الشــباب اإلماراتيــن ومتكينهــم من خــال توفــر العديد
مــن فــرص العمــل ســنوياً ،إىل جانب برامــج التدريب العمــي من خالل
معــرض الوظائــف .ونســعى إىل تعميــق وعــي املجتمع حــول املجموعة
مــن كونهــا رشكــة رائــدة يف قطــاع الطاقــة ،لتشــمل أيضاً دعمهــا لتعليم
وتطويــر العقــول اإلماراتيــة وأكرثهــا عزمـاً وتصميامً».
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الطاقة واإلستدامة

•مــا قيمــي العمليــة والحياتيــة؟ وكيــف تتداخــل مــع قيــم
وأولويــات قســمي ورؤســايئ؟

مــن جانبــه ،قــال جــال الخالــدي ،مديــر قســم املــوارد البرشيــة
يف «اينــوك»« :نســعى إىل مواصلــة تعزيــز قــدرات موظفينــا
والشــباب اإلماراتيــن .فلدينــا عــدد مــن املشــاريع الكــرى قيــد
التحضــر ،والتــي تتطلــب وجــود موظفــن مــن ذوي املهــارات،
مثــل مــروع توســعة مصفــاة جبــل عــي ،ومتديــد خــط أنابيــب
ملــروع فالكــون ،ومــروع إقامــة  54محطــة خدمــات إضافيــة
بحلــول عــام ».2020
وأضــاف« :إن توفــر املواهــب القــادرة عــى التفكــر املبــدع
والخــاق أمــر رضوري مــن أجــل تعزيــز ســمعة «اينــوك» فيــا
يتعلــق باالبتــكار البيئــي ،األمــر الــذي أبرزتــه املجموعــة مــن
خــال إنجازاتهــا املتعــددة ،مثــل خطتهــا املتمثلــة يف توســيع شــبكة
املتاجــر التابعــة لهــا ،وإطــاق أول محطــة خدمــة تعمــل بالطاقــة
الشمســية يف دولــة اإلمــارات يف شــهر أبريــل املــايض ،عــى ســبيل
املثــال ال الحــر .كــا تبــذل «اينــوك» جهــودا ً حثيثــة مــن أجــل
إرســاء األســس الرضوريــة لتنميــة املواهــب يف ديب ،ويشــمل ذلــك
استكشــاف الربامــج الداخليــة والتواصــل مــع الــركاء الخارجيــن
الذيــن يشــاطروننا األهــداف ذاتهــا مــن حيــث تنميــة املواهــب».
كــا وقعــت «اينــوك» مذكــرة تفاهــم مــع معهــد أبوظبــي للتعليــم
والتدريــب املهنــي يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام بهــدف دعــم
جهودهــا الراميــة إىل تقديــم برامــج للتدريــب الفنــي .وانضــم 15
طالب ـاً إىل برنامــج التوظيــف ملــدة خمســة أســابيعُ ،د ِربُــوا خاللهــا
عــى العمــل يف «اينــوك» يف إطــار جهــود املؤسســتني الراميــة إىل
تعزيــز تبــادل املعرفــة يف مجــاالت الدعــم الفنــي .كــا يدعــم هــذا
التعــاون التطويــر املؤســي يف مجــال التعليــم املهنــي ،ويعمــل عــى
خدمــة األجنــدة الوطنيــة مــن أجــل تعزيــز تبــادل املعــارف بــن
املؤسســات الحكوميــة.
وتعـ ُّد املرونــة الفكريــة واالنفتــاح عــى التغيــر أمريــن مهمــن لــدى
موظفــي «اينــوك» واملوظفــن املحتملــن ،إذ تشــر تقديـرات املنتدى

مجلة وزارة الطاقة

االقتصــادي العاملــي العــام املــايض إىل أن  %65مــن األطفــال الذيــن
يلتحقــون باملــدارس االبتدائيــة حاليــاً ســينتهي بهــم املطــاف إىل
العمــل يف أنــواع جديــدة كليـاً مــن الوظائــف غــر املوجــودة حاليـاً.
وعــى الرغــم مــن أن هــذا التعميــم ذو طابــع عاملــي ،إال أنــه يوضــح
كيــف يغــر التقــدم التكنولوجــي غــر املســبوق ســوق العمــل يف ديب
وخارجهــا .عــى ســبيل املثــال ،ظهــر مجــال هنــديس جديــد يســمى
«ميكاترونيكــس» ،ميثــل هندســة هجينــة مــن الهندســة الكهربائيــة
والهندســة امليكانيكيــة واألمتتــة.
وبنــاء عــى ذلــك ،تعمــل «اينــوك» عــى تحديــث برامجهــا
التدريبيــة ،متكــن مــن خاللهــا املواهــب يف الرشكــة مــن مواكبــة
ديناميكيــة ديب املتغــرة باســتمرار .وينطبــق الــيء نفســه عــى
الخدمــات الذكيــة يف محطــات الخدمــات يف «اينــوك» والتــي يبلــغ
عددهــا  118محطــة ،والتــي تعـ ُّد يف صلــب خطــة ديب  2021التــي
تطمــح إىل أن تصبــح ديب مدينــة ذكيــة ومســتدامة.
إنــه جهــد جامعــي ،ويتعــن عــى كل موظــف يف «اينــوك» مهــا
كان موقعــه يف التسلســل الهرمــي أن يلعــب دورا ً إيجابيــاً وب ّنــا ًء
ـر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
يف «اينــوك» .و َعـ َ َ
مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب
«رعــاه اللــه» ،بأفضــل وجــه عــن قيمــة الجهــود الجامعيــة يف قولــه:
«الفريــق الجيــد هــو الــذي يجعــل مــن .»11 = 1+1

ذهنية جديدة
برنامج التنمية الوطنية يف «اينوك»
يشــجع برنامــج التنميــة الوطنيــة ،الــذي ح َدثَتُــه «اينــوك» ،عــى
خــوض رحلــة تعليميــة مخصصــة تتكيــف مبــا يتناســب مــع
احتياجــات الفــرد ،ســوا ًء يف مســرته املهنيــة اليــوم أو عــى املــدى
البعيــد ،ويدعــم املواهــب ،التــي يجــب ترشــيحها إىل الربنامــج ،مــن
قبــل قســم املــوارد البرشيــة واإلدارة يف «اينــوك» .ولكــن يجــب عــى
جميــع املشــركني اســتثامر وقتهــم وجهودهــم لتعزيــز تطورهــم
املهنــي.
وقَبِلــت «اينــوك» حتــى اآلن  20مشــاركاً يف مســتويات «مواهــب»
و»امتيــاز» ،وتخطــط الســتقبال مــا ال يقــل عــن  30مشــاركاً خــال
العــام الحــايل ،مــا يلعــب دورا ً رئيســياً يف جهودهــا التــي تبذلهــا مــن
أجــل التوطــن وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي بغيــة بنــاء وتعزيــز
قدراتهــا القياديــة.
تحديث برنامج التنمية الوطنية
كشــفت نتائــج اســتطالع أجرتــه «اينــوك» عــام  2015أن  %57مــن
املشــاركني كانــوا راضــن عــن برنامــج تطويــر املواهب الحــايل ،والذي
اعتمــد نظــام «الدفعــة» ،إذ خضعــت جميــع املواهــب لإلج ـراءات
ذاتهــا .وأعــرب  %43مــن املشــركني عــن رغبتهــم يف التغيــر.
ومتاشــياً مــع املرونــة التــي تتمتــع بهــا «اينــوك»َ ،ح َدثّــت برنامــج
التنميــة الوطنيــة لتلبيــة التوقعــات الثالثــة الرئيســية التــي كشــفها
االســتطالع:
• ضامن التطوير الوظيفي
• مواصلة تعزيز القدرات القيادية
• مواصلة تعزيز األداء يف الوظائف الحالية

مقاربة شخصية
ميكــن لجميــع املشــاركني يف برنامــج التنميــة الوطنيــة ،يف مســتويي
«مواهــب» و»امتيــاز» ،وضــع خطــة للتنميــة الشــخصية ،والتــي
تحــدد أهــداف النمــو الوظيفــي ومتكــن األف ـراد مــن فهــم وإدراك
طموحاتهــم ونقــاط القــوة لديهــم بشــكل أفضــل .كــا تنظــر الخطة
يف االحتياجــات اإلداريــة واملؤسســية ضمــن «اينــوك» مــن أجــل
ضــان تحقيــق جميــع الجهــود املبذولــة النتيجــة نفســها ،وهــي
تلبيــة احتياجــات ديب مــن الطاقــة .كــا ُينــح جميــع املشــاركني
يف هذيــن املســتويني فرصــة حرصيــة للتدريــب التنفيــذي ،والــذي
يدعــم تطويــر املوظــف مــن خــال  12جلســة عــى مــدى عامــن.
كــا وضعــت «اينــوك» اســتبيان  ،360والــذي يقيــس الكفــاءات
القياديــة مــن خــال التعليقــات واآلراء مــن مختلــف وجهــات
النظــر ،مثــل املرشفــن واملديريــن والنظــراء والزمــاء .كــا يُ َقيِّــم
األف ـراد قدراتهــم الخاصــة ،مــا يكشــف بشــكل شــامل عــن نقــاط
القــوة ومجــاالت التطويــر لــدى املواهــب ،كــا يوفــر لـــ «اينــوك»
فكــرة واضحــة عــن املــكان األنســب ملهاراتهــم مبــا يتناســب مــع
البيئــة العامــة للرشكــة.
استراتيجية ثالثية المستويات
يتألــف برنامــج التنميــة الوطنيــة مــن ثالثــة مســتويات ،يهــدف كل
منهــا إىل تطويــر الكفــاءات الوظيفيــة والســلوكية والفنيــة واإلداريــة:
•تطويــر :برنامــج عــى املســتوى األســايس لبنــاء املهــارات ،قائــم
عــى الكفــاءة الوظيفيــة للموظفــن الجــدد مــن فنيــن وخريجــن
وموظفــن غــر فنيــن (الدرجــات .)7-4
•مواهــب :برنامــج لتطويــر املواهــب يركــز عــى تطويــر الكفــاءات
الوظيفيــة والســلوكية (الدرجــات .)10-8
•امتيــاز :برنامــج قــادة املســتقبلُ ،وضــع لتطويــر الكفــاءات
والقــدرات القياديــة (الدرجــات .)13-11

األسئلة الرئيسية لتحديد مسارك الوظيفي:
• ما أفضل مهارايت ومواهبي؟
• ما الجوانب التي أجدها مثرية لالهتامم يف وظيفتي؟
•كيــف أوســع معــاريف وقــدرايت ألمتكــن مــن املســاهمة يف نجــاح
املؤسســة؟
•مــا الــيء الــذي أســتمتع بتعلمــه ،والــذي ميكنــه أن يحقــق قيمــة
إضافية لقســمي ورؤســايئ؟
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