
اتيجية 2031دولة اإلمارات العربية المتحدة إستر

المواهبوإستبقاءإلستقطاب



تعريف المواهب

ايدينوشعبيةإهتماممحورالموهبةتعريفكونمنالرغمعىل ز ،مر عىلجدالوأثار مت  ز   معموحدين،ونطاقتعريفإىلالموهبةمصطلحيفتقر السني 
  الموهبةعنواسعنطاقعىلتختلفضمنيةمعانز

.تبنيهايتمالت 

ية،المواردمنعامةمجموعةضمنهمالذينلألشخاصكإشارةالمواهبمصطلحاستخدامويمكن ا أو البشر   حرصيةأكت  بطريقةاستخدامه
ز
ا ويمكن.لمستوىانفسمنبأمثالهممقارنةاألفرادمناألداءعاليةمجموعةإىلاإلشارةف

ً
أيض

اتإىللإلشارةالموهبةمصطلحاستخدام ز ةالمكتسبةالمهاراتأو للفردالفطريةالقدراتمثلاألفراد،لدىمعينةممت  .بالختر

  أدناهالمواهبمفهوماعتمادوتم
ز
اتيجيةهذهف .يةالوطنوتطلعاتها ألهدافها العاموالتوجهالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةالمستقبليةواالقتصاديةاالجتماعيةواالحتياجاتالخططمعليتالءماالست 

  وال
  االقتصاديةالقطاعاتاحتياجاتلتلبيةالمكتسبةالمهنيةأو التعليميةالمؤهالتخاللمنفقطالمواهبعىلالحكمينبغز

ز
 يكونقدقطفاإلعتباراتهذهعىلاإلعتمادكونالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةف

ا
منصفوغت  مضلل

ةالقيمةتقييمعند   لألفرادالحقيقي
ز

اتيجيةهذهتعتمدلماألسبابولهذه.الفعليةوإسهاماتهمالدولةاقتصادف ز االست    العناص هذهتضمي 
ز

،تعريفها ف ةالالمؤهالتأنإىلاإلشارةمعالرئيس  خصائص"عناصجانبإىلوالمهنيةتعليمي

ز أخذها سيتماألخرى"المواهب   وتضمينها اإلعتبار بعي 
ز
.االقتصاديالقطاعمستوىعىلالمطلوبةالمواهبفئاتتحديدف

2

اتأو المعرفةأو الكفاءاتأو المكتسبة،المهاراتذويأو الفطرية،القدراتأصحابهمالموهوبوناألفراد اتأو الختر ز   الشخصيةوالدوافعالممت 
  بارزةنتائجتحقيقمنتمكنهمالت 

ز
.معينةئةبيف

ز والريادية،واإلبداعيةالمبتكرةوالمواهبالمتخصصةالمواهبأصحابهمالموهوبوناألفراد ز العاليةالمهاراتذويوالمهنيي    العاملي 
ز
.القطاعاتمختلفف

والمنافسةالمساهمةعىلالقدرةلديهمالذيناألفرادهمالموهوبوناألفراد  
ز
  المساهمةوبالتاىل  المهن،مختلفف

ز
وتطلعاتها بأهدافها هوضوالنالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةف

.الوطنية

التعريف المعتمد للمواهب 



ي عرص اقتصاد المعرفة 
 
عنرص المواهب ف

يالمالرأسإن   يكمنالموهوبالبشر
ز
  خاصبشكل  هذا ويتضحالتنافسية،والقدرةاالقتصاديالنمو قلبف

ز
،األفرادوسيصبح.المعرفةاقتصادعرص ف ز منها،واالستفادةوتطبيقها لقها وخالمعرفةاكتسابعىلبقدرتهمالموهوبي 

  الرئيس  المساهم
ز
ايدبشكللألممواالقتصاديوالتكنولوجر  االبتكاريالتفوقف ز  .مت 

ً
ز التقليديةسةالمنافعىلالمواهبالستقطابالعالميةالمنافسةتتفوقفسوفالوطنيةاالقتصاداتلنمو ألهميتها ونظرا .المالرأسعىلالدولبي 

  للدولإقتصاديةعوائدا عادةالمواهبوتجلب
كاتفقطوليساليها،تهاجر الت    الجهاتأو للشر

ا الت  المواهبتجلبكما .العاملةىالقو إنتاجيةوزيادةالمعيشةمستوياتوارتفاعالفرددخلزيادةالعوائدهذهتشملبحيثتوظفه

  جديدةأنشطةتطوير تدعمأنها كما الوطنية،والقدراتبالمعرفةدمجها عندواالبتكار اإلبداعزيادةتحفز جديدةوكفاءاتومهاراتأفكاًرا األجنبية
ز
  المعرفة،عىلالمبنيةالصناعاتف

  العملفرصمنالمزيدبالتاىل  قتخلبدورها والت 
ز
ف

.عامبشكلاالقتصاد

المواهبعىلالعالميةالمنافسة

ز المنافسةعنرص إن   التغت  مثلالمنافسة،هذهحدةزيادةإىلالعالميةالتوجهاتمنالعديدوستؤديطويلة،عقودمنذقائمالعالميةالمواهبإلستقطابالبلدانبي 
ز
،الديموغراف وانخفاضالسكانأعمار معدلدةبزياالمتمثلالعالم 

  المطلوبةالمهاراتنقصاىلباإلضافةالخصوبة،معدالت
ز
نظرائها،مواهبواستقطابهبها مواعىلللحفاظالدولجهودزيادةومع.المعرفةعىلالقائمةاالقتصاداتونمو الرابعة،الصناعيةالثورةتقنياتتقدمعنوالناتجالعملسوقف

.منهاكبت  لعددأولويةاألجنبيةالمواهباستقطابملفسيصبح

ز لألفرادجذابةوجهةالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةكانتلطالما  ز الطموحي  قدرةالعالميةالمواهبسيةتنافتقارير صنفتمستمرة،وبصورةاالقتصادي،لنموها األجنبيةالمواهبهذهأهميةالدولةأدركتولطالما األجانبوالموهوبي 

يالمالرأسلزيادةاألجنبيةالمواهبمنمستهدفةفئاتواستبقاءاستقطابملفوسيستمر .عاليةبدرجةالمواهباستقطابعىلالدولة   البشر
ز الوطتز   االقتصادتحولوتمكي 

ز
.المتحدةالعربيةاإلماراتولةدأولوياتضمنالمعرف
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المقدمة



  تحديدهاتمكما،األساسية"المواهبقيمةسلسلة"تتكون
اتيجية،هذهفز .واستبقائهاالمواهبوجذب(الحياةمدىوالتعلمالمهاراتتشكيلوإعادةالتعليم)المواهبتنميةمناالست 

  التعليمنظاميضل
  العناص أهمضمنالدولةفز

  ،المواهبتنميةعمليةفز
 تستهدفالت 

ا
يةالمواردعادة   المحليةالبشر

 كما.المستقبليةالمواهبوتنم  الدولةفز
 
عد

ُ
.المواهبلتنميةاالساسيةالوظائفمنالمهاراتوتنميةوصقلالحياةمدىالتعلمبرامجت

  مدرجةليستالمواهبتنميةووظائفمحور أنبالذكر الجدير ومن
اتيجيةهذهنطاقفز .االست 

يمالبرأسالوطنيةالمواهبقاعدةواستكمالتعزيز هو المواهباستقطابوبرامجسياساتمنرئيس  اللغرضاإن   المواهبعىلالطلبلتلبيةالمهاراتعاىل  دوىل  بشر
ز
اقتصادإىلالتحولودعملمتحدةاالعربيةاإلماراتلدولةاالقتصاديةالقطاعاتف

.أخرىبلداناىلوتحولهاالمواهبفقدانخطر مواجهةإىلالتحديدوجهعىلالمواهباستبقاءجهودتهدفحيثالمعرفة،

  العمللسوقالمواهبوتوفت  توافر لضمانالمبذولةالجهودإن
 
 هو اإلماران

ا
ءكلوقبلأول  

  العملفرصخلقعنالناتجالطلبلتلبيةشر
ز
اتيجيةالمتناميةاالقتصاديةالقطاعاتف المستقبليةالوظائفومتطلباتبخصائصبؤ التنعىلالقدرةأنحيث.واالست 

شاد،المواهبعىلبهاالمرتبطوالطلب افوأنشطةالمدىطويلاالقتصاديبالتخطيطباالست  واستقطابلتنميةفعالةبرامجلتصميمةمهمتعتتر المتحدة،العربيةاإلماراتلدولةالمستقبليةاالقتصاديةالنمو محركاتوتوقعلتوجيهالمصممةاالستشر
  المستوىعىلالمواهبواستبقاء

.الوطتز
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ي نطاق هذه واستبقاءيتم تناول مجاالت استقطاب
 
اتيجيةالمواهب والتنبؤ بالطلب عليها ف اإلستر

ي الدولة
 
وظائف اإلمارات العربية المتحدةمجمع المواهب ف

استبقاء المواهب ز االقتصادي وخلق فرص العملاستقطاب المواهب التحفت 

سوق 
العمل 
ي 
اإلماراتر

يرشد

يعزز المواهب Re-tools Talent

تدفق 
المواهب

تدفق 
الوظائف

الطلب عىل  المواهبتوفتر المواهب

يخلق الوظائف

ف  يوجه ويستشر
يرشد يرشد

اتيجية اإلمارات الستقطا بنطاق استر
واستبقاء المواهب

يحتفظ بالمواهب

تنمية المواهب

التعليم
صقل المهارات

والتعلم مدى الحياة

يعيد تأهيل المواهب ينم  المواهب

يرشد

اف االقتصادي التخطيط واالستشر التنبؤ بالطلب عىل المواهب

اتيجية نطاق اإلستر
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الرؤية

الرسالة

اتيجية
ر

المحاور االست

  تنافسية المواهب من خالل استقطاب المواهب العالمية وخلق بيئة مواتية ل
ز
يز استبقائهاتعز ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كدولة رائدة  ف

ز باقتصاد المعرفةلترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للمواهب العالمية    والتمت 
 
لرف

استقطاب المواهب

تعزيز قدرة دولة اإلمارات عىل
جذب المواهب

استبقاء المواهب

تعزيز قدرة دولة اإلمارات عىل 
استبقاء المواهب

ز  ابطي  ز مت  اتيجية حول نطاقي  تتمحور االست 

اتيجية الرؤية والرسالة والمحاور االستر
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اتيجية عىل مدى السنوات العشر القادمة اتيجية وما يرتبط بها من مستهدفات لتقييم تأثت  اإلست  تم تحديد ثالثة أهداف إست 

  
ز
ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من الدول العشر الرائدة ف

مجال تنافسية المواهب العالمية

أعىل
10

 
ً
حاليا 2031

تيب االجمالي  التر

مؤشر تنافسية المواهب العالمي 

22nd

1

ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة العالمية 
كوجهة مفضلة للمواهب العالمية

أعىل
3

 
ً
حاليا 2031

"كسب العقول"مؤشر 

استطالع الرأي التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي 

6th

أعىل
3

 
ً
حاليا 2031

"سهولة العثور عىل موظفير  من ذوي المهارات العالية"تصنيف 

الرأي التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي استطالع

9th

3

ز اقتص اتيجية لتمكي  اد ضمان توفر المواهب االست 
  الدولة

ز
  ف

ز
المعرف

أعىل
10

 
ً
حاليا 2031

مؤشر المهارات عالية المستوى

مؤشر تنافسية المواهب العالمي 

24th

2

تطوير وإطالق االستبيانسيتم * 

"توافر المواهب"نسبة 

اتيجية* ي القطاعات االستر
 
استبيان المدراء التنفيذين ف

90%

اتيجية لسنة  ات األداء الرئيسية االستر اتيجية ومؤشر 2031األهداف االستر
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اتيجياتمنمجموعةمراجعةتم امجوالخططاالست  .المتحدةالعربيةاإلماراتلدولةالمستقبىل  االقتصادتشكلأنالُمتوقعالقطاعاتلتحديدوالمحليةالوطنيةوالتر

 تر يعتوالذياألعمالريادةنشاطتحديدتمكما .المستقبىل  المستدامةالتنميةونموذجالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةاالقتصاديالنمو لخطةاألساسيةاالقتصاديةالقطاعاتمنمجموعاتتسعةتحديدتم
ا
جميععىلينطبقمجال

،االقتصادمنيتجزأ الو القطاعات  
اتيجيةالقطاعاتمجموعاتتشكيلتموبذلكالوطتز ةاالست  .العشر

  
 
  والمان

 
االمن الغذان

تكنولوجيا المعلومات 
يا واالتصاالت والتكنولوج
المتقدمة والفضاء

الطاقة
  ذلك)

ز
بما ف
(النظيفةالطاقة

الصناعات التقليدية 
والمتقدمة

الصحة

العلوم والتعليم

الصناعات الثقافية 
واإلبداعية

الخدمات المالية
النقل والخدمات
اللوجستية

ريادة األعمال

اتيجية مجموعات القطاعات االست 

اتيجية القطاعات اإلستر
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  والمان 

األمن الغذان 

تكنولوجيا الزراعة

تكنولوجيا علوم الغذاء

خدمة الطعام والتدريب

حلول المياه النظيفة

الصناعات 
التقليدية 
والمتقدمة

صناعة االسمنت والجبس

اميك والزجاج صناعة الست 

صناعة الكيماويات والبالستيك

صناعة األدوية

وبات صناعة األغذية والمشر

تصنيع المعادن األولية

صناعة المعدات واآلالت

صناعة السلع االستهالكية

صناعة معدات الفضاء الجوي

النقل والخدمات 
اللوجستية

تقنيات النقل المستدامة

حلول وخدمات النقل الذكية

النقل البحري وخدمات النقل البحري 

النقل الجوي وخدمات النقل الجوي

التجارة والخدمات اللوجستية

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت 

والتكنولوجيا المتقدمة 
والفضاء

تكنولوجيا المعلومات

التحليالت المتقدمة والذكاء االصطناع  

Blockchainالمعامالت الرقمية، وال

البحث الطتر  

الطاقة

بدائل نظيفة للوقود

تخزين الطاقة

حجز وتخزين الكربون

تقنيات كفاءة الطاقة

وكيماويات النفط والغاز والبت 

الطاقة المتجددة

الخدمات المالية

الخدمات المرصفية

خدمات االستثمار

ز  خدمات التأمي 

ائب والمحاسبة خدمات الرصز

التكنولوجيا المالية

*ريادة األعمال

ينطبق عىل جميع القطاعات* 

الصحة

مرافق وخدمات الرعاية الصحية

التكنولوجيا والمعدات الطبية

ز  والخدمات الطبيةالتأمي 

األدوية والتكنولوجيا الحيوية

البحث الطتر  

العلوم والتعليم

التعليم العاىل  

البحث والتطوير

العلوم المتقدمة

الصناعات الثقافية 
واإلبداعية

اإلعالن والنشر 

الهندسة المعمارية والتصميم

السياحة

ونية األلعاب والرياضة اإللكت 

الفروسية

الفنون البرصية والمعارض

الراديو والتلفاز

اتيجية مرنة وقابلة للتكيف ومواكبةالقطاعات الفرعية ذات األولوية سيتم تحديث  .للتطورات القطاعية المستقبليةبشكل دوري لك  تبق  االست 

اتي جيةتم تحديد القطاعات الفرعية ذات األولوية ضمن كل مجموعة قطاعات استر
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1 2

35

4

الركائز 
اتيجية االستر

افالبيانات المستقبلواستشر

ةالقراراتاتخاذيعتمد اتشاملةوطنيةبياناتقاعدةوجوديعد.القرارلصانغ  الدقيقةالبياناتتوفر عىلالمستنت    المواهبلمؤشر
الدولةلدىالعاملةوىالقفز

ات   الدولةبقدرةالمتعلقةوالمؤشر
اتيجيةلنجاحمفتاًحاالمواهبعىلالتنافسيةمجالفز   للمواهبستقبىل  المبالطلبالتنبؤ فإنذلك،عىلعالوة.االست 

القطاعاتفز

الوظائفخصائصمنابهيرتبطوماالقطاعاتواضطراباتالناشئة،االقتصاديةوالقطاعاتالعالمية،للمواهبالمستقبليةاالتجاهاتتقييمخاللمناالقتصادية
.واستبقائهاالمواهبالستقطابفعالةوبرامجسياساتوضعسيمكنوكفاءات،مهاراتمنالمستقبلية

1

اك كاءإشر الشر
اكيمثل.اقعالو أرضعىلالمواهبتوافر بحالةالملمةالمصادر اهممنهمالخاصالقطاعومؤسساتاألكاديم  والقطاعالعامالقطاعمنالتنفيذيونالمسؤولون إشر

كاءهؤوالء ز الشر اتيجيي   االست 
ا
 عامل

ً
  المتحدةةالعربياإلماراتلدولةاالقتصاديالنمو لدعمالمطلوبةالمواهبفئاتعنواضحةرؤيةلتطوير اساسيا

القطاعاتفز

اتيجية كاءالدوريةالرأيواستطالعاتاالستقصائيةالدراساتستساعد.االست  ز للشر اتيجيي  ز واألفراداالست    الموهوبي 
ز
  المتحدةيةالعرباإلماراتف

ز
عنالكشفف

  المواهبتوافر تحديات
ز
،وستساعد،االقتصادية،القطاعاتف   بالتاىل 

ز
امجالسياساتتطوير ف .لمعالجتهاوالتر

2

المواهبواستبقاءاستقطاب
مستوىعىلكبت  أثت  تلهاوالتوظيف،االجتماع  والضمانالهجرةبنظامالمتعلقةتلكخاصوبشكلالمواهب،واستبقاءالستقطابفّعالةوبرامجسياساتوجود
 وجوديتطلبالغايةهذهوتحقيقاألجنبية،للمواهبالدولةجاذبية

ً
الشكأوجهتزيلورةبصوالشفافيةباالتساقتتسموعادلةواضحةقواعدويحدديشملنظاما

  الدولةتنافسيةعىلتؤثر أنأخرىلعناصويمكنكما.بالدولةاألجنبيةالمواهبعالقةحول
ز
والقدرةيمالتعلوجودةالتحتية،البنيةتطوير مثلالمواهب،مجالف

يعاتوالتبالنظمالخاصةتلكاىلباإلضافةمنها،االستفادةإمكانيةومدىالصحيةالرعايةوجودةالبيئية،والصحةومصاريفه،رسومهتحملعىل التنظيميةشر
.بالدولةالسوقووضعاالجتماعيةالبيئيةوالنظمبالعمالةوالمتعلقة

3

وي    ج والتواصلالتر
وي    ج ز عالميةكوجهةالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةالت  ز للمهنيي  يالمالرأسمنأخرىوفئاتاألعمالوروادواألكاديميي  ةر يشكلالموهوبالبشر ز   أساسيةكت 

ز
ف

اتيجيةنجاح .االست 

4

والتنسيقالحوكمة
ةهذهضمنالجهودتنسيقسيتم ز إىلالعالمية،المواهبؤونشبكافةيتعلقفيماالرئيس  المعلوماتومصدر اإلتصالكنقطةللعملمهامهتحددمكتبإلنشاءالركت 
ز معتنسيقيةوصلكحلقةالعملجانب اتتنفيذالمكتبوسيتوىلكما.العالميةوالمواهبواالكاديم  والحكوم  الخاصالقطاعاتوبي  اإلماراتدولةيجيةاست 

امجلتنفيذالمختصةالسلطاتمعفعالةعملآلياتوتيست  ووضعالمواهبواستبقاءالستقطاب .المواهبهذهتبقاءواسباستقطابالمتعلقةوالمبادراتالتر

5

اتيجية ركائز االستر
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  الكافيةمستوياتوالوالتوظيف،بالعمالةالمتعلقةالفعالةالنظموجودإىلباإلضافةالمناسبة،واالجتماعيةوالسوقيةوالتجاريةالتنظيميةالبيئةتوافر يشكل
المواهبإستقطابعىلالدولةلقدرةاألهميةلغةباعناص التكنولوجيا،لتبتز

ابطةمتداخلةالالعناص،هذهوتوفر .بهاواالحتفاظ   والمت 
ز
ز منصةالحاالت،منكثت  ف .االقتصاديوالنمو للمواهبتمكي 

  االجتماع  
النظام البيت 

نظام األعمال والتوظيف

بيئة سوق العمل

الكفاءة التكنولوجيا

راكوالحوالتسامح،الحياة،جودةمثلاالجتماعيةالعوامل
، بي  ننمالبيئيةوالصحةالشخصية،والسالمةاالجتماعي

أخرىعوامل

مثلاملعونخاللمنالتكنولوجيةالكفاءةمستوىقياسيتم
يناالستثمارندرجة

كنولوجيا،التواستخدامالناشئة،التقنياتف 
نالخدماتتقديمومستوىاألعمال،ريادةونشاط ،ونيةاإللكت 

.أخرىعواملبي  نمن

مارسةموسهولةالسوقية،المنافسةدرجةمثلالسوقيةالبيئةعوامل
كتالتتالتطورنومستوىالتحتية،البنيةوتوافرنالتجارية،األعمال

ياتكنولوجإىلوالوصولوالتطوير،البحثونفقاتاالقتصادية،
لمعلومات .أخرىعواملبي  نمن،واالتصاالتا

نواللوائحالسياسات ي
وأصحابالعمالبي  نالعالقتنظمالت 

نبماالعمل، ي
نالعمالةتنقلمرونةذلكف  ينالوظائفعت 

ف 
وحوافزنالمهنية،اإلدارةممارساتومستوىالعمل،سوق

أخرىعواملبي  نمن،اإلنتاجيةمقابلواألجورن

والبيئة التنظيميةالحوكمة

القانون،ةسيادمثلالتنظيميةوالبيئةبالحوكمةمتعلقةعوامل
،الواالستقرارنالفساد،ودرجةالتنظيمية،الجودةومستوى سياسي
.أخرىعواملبي  نمن،بشفافيةالعدالةوإدارة

اتيجيةُممكنات  اإلستر
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افالبيانات المستقبلواستشر 1

اك كاءإشر الشر 2

المواهبواستبقاءاستقطاب 3

وي    ج والتواصلالت  4

والتنسيقالحوكمة 5

  االجتماع  
النظام البيت 

نظام األعمال والتوظيف

بيئة سوق العمل

الكفاءة التكنولوجيا

ميةوالبيئة التنظيالحوكمة

اتيجية الممكنات االستر

اتيجية الركائز االستر

اتيجية المحاور استر

استبقاء المواهباستقطاب المواهب

  مجال تنافسية المواهب العالمية
ز
ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من الدول العشر الرائدة ف

  الدولة
ز
  ف

ز
ز اقتصاد المعرف اتيجية لتمكي 

ضمان توفر المواهب االست 

ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة العالمية كوجهة مفضلة للمواهب العالمية

اتيجية األهداف االستر

الرسالة

الرؤية

  باقتصاد المعرفة
 
ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للمواهب العالمية للرف

  تنافسية المواهب من خال
ز
ل استقطاب ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كدولة رائدة  ف

المواهب العالمية وخلق بيئة مواتية لتعزيز استبقائها

  
  والمان 

األمن الغذان 
تكنولوجيا المعلومات 
ا واالتصاالت والتكنولوجي
المتقدمة والفضاء

الطاقة
  ذلك)

بما فز

(الطاقة النظيفة

الصناعات التقليدية 
والمتقدمة

الصحة

العلوم والتعليم

الصناعات الثقافية 
واإلبداعية

الخدمات المالية
النقل والخدمات 

اللوجستية

ريادة األعمال

اتيجية القطاعات االستر

1

2

3

اتيجية ملخص اإلستر


