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 الملخص
يعد اعتماد الدول النفطية بشكل كبير على عائدات النفط في التنمية والتطوير من أهم المواضيع التي تم مناقشتها في كثير من 

الدراسات واألبحاث. وتركز هذه الدول مؤخرا  على استراتيجيات التنويع االقتصادي وتقليل االعتماد على النفط؛ وذلك بسبب 

شهدها أسواق النفط العالمية، فضال  عن اختالف وتنوع األطراف والالعبين المؤثرين على هذه األوضاع غير المستقرة التي ت

اإلمارات دولة تناقش الورقة استراتيجية ولتحقيق أهداف البحث ولإلجابة على تساؤالت البحث، السلعة  على مستوى العالم. 

ما بعد النفط وأهم التحديات المحيطة بها، حيث تقع دولة اإلمارات في منطقة غنية بالموارد النفطية مما خولها لتصبح أحد أهم 

الدول المصدرة للنفط إلى جانب الدول الخليجية األخرى. وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على المبادرات التي تبنتها حكومة 

ق بيئة اقتصادية أكثر تنوعا . وتعتمد الورقة على المنهج الكيفي من خالل إجراء مقابالت مع المسؤولين دولة اإلمارات لخل

الحكومين والخبراء واألكاديمين في دولة اإلمارات؛ لجمع اآلراء ووجهات النظر حول هذه االستراتيجية. وتتلخص نتائج 

نحو التنويع االقتصادي وتقليل االعتماد على عائدات النفط من خالل  المقابالت في أن دولة اإلمارات قامت بإعداد رؤية واضحة

وتتضمن استراتيجيات التنويع االقتصادي االستثمار في أنشطة تطبيق القوانين والسياسات التي تساعد على تنفيذ هذه الرؤية. 

ير قطاعات السياحة والطيران والخدمات وتطو البحث والتطوير واالستثمارات األجنبية المباشرة وتنويع صناعة البتروكيماويات

ترتبط في حين اقتصاد المعرفة. المالية وقطاع البنوك والخدمات اللوجستية، باإلضافة إلى االستثمار في االقتصاد الرقمي و

استقرار  والتي تتمثل في األزمات االقتصادية العالمية وعدم االقتصادية بالجوانبالتحديات التي قد تعترض هذه االستراتيجية 

الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة. الجيوسياسية  أسعار النفط وسياسات سعر الصرف. في حين تتضمن التحديات

في الخلل في التركيبة السكانية وقلة إقبال المواطنين للعمل في القطاع الخاص. وتلخص  واالجتماعيةتتلخص التحديات الثقافية 

التحديات الخاصة بتنفيذ استراتيجية التنويع االقتصادي مثل التطبيق الفعال الستراتيجيات الورقة أهم التوصيات لمعالجة 

التوطين وبرامج تطوير المهارات والتدريب المهني وتطوير سياسات زيادة الخصوبة بين المواطنين وتعزيز أدوات القوة 
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