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أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

التقـريـر الثــاني ألعمال حكـومـة دولـة اإلمارات العربـيـة الـمتحـدة 2013–2010

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء،
حاكم دبي  -رعاه ال ّله

رئيس الدولة  -حفظه ال ّله

كلمة رئيس مجلس الوزراء
الأخوات والأخوة الكرام ...
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وا�صلن�ا العم�ل يف ال�س�نوات الأرب�ع املا�ضي�ة عل�ى م�ضاعف�ة �إجن�ازات احلكوم�ة
االحتادي�ة الت�ي حتقق�ت يف الفترة الت�ي �س�بقتها ،من�ذ �أن تولين�ا رئا�س�ة حكوم�ة
دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة يف  .2006وه�ا ه�ي حقب�ة �أخ�رى ق�د طوين�ا
�صفحاته�ا لن�ض�ع بين �أيديك�م �أب�رز م�ا نفذت�ه احلكوم�ة االحتادي�ة خلال الفترة
 2013‒2010لتوفير احلي�اة الكرمي�ة للمواطنين واملقيمين عل�ى �أر��ض الإم�ارات.

يعر��ض ه�ذا الكت�اب �ص�ورة توثيقي�ة ع�ن ال�س�نوات الأرب�ع املا�ضي�ة ،الت�ي حر�ص�ت
احلكوم�ة االحتادي�ة فيه�ا عل�ى االرتق�اء مب�س�توى معي�ش�ة املواطنين �إىل م�س�تويات
جدي�دة م�ن التخطي�ط والعم�ل اال�ستراتيجي .ونتيج�ة لذل�ك فق�د �ش�هدت جه�ات
ً
وعملا د�ؤوب� ًا لتحقي�ق م�ا ر�س�مناه وخططن�ا
احلكوم�ة االحتادي�ة ن�ش�اط ًا مكثف� ًا
ل�ه عل�ى �أر��ض الواق�ع.

من�ذ �أن بد�أن�ا ومتابع�ة �أخ�ي �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان ونح�ن حين ن�سترجع منج�زات احلكوم�ة االحتادي�ة ،ف�إمن�ا نفع�ل ذل�ك م�ن ب�اب
رئي��س الدول�ة حفظ�ه اهلل ،م�س�تمرة .و�أولوياتن�ا يف �إ�س�عاد املواطنين وحتقي�ق التعل�م م�ن جتاربن�ا ،و�ش�حذ الهم�م ملزي�د م�ن العط�اء للوط�ن .وق�د تعلمن�ا م�ن
رفاهيته�م مل تتغير ،فمواطنون�ا ه�م و�س�يلة حتقي�ق التنمي�ة وغايته�ا ،كم�ا �أن جتربتن�ا ال�س�ابقة ب��أن ا�ستراتيجيات واخلط�ط احلكومي�ة حتت�اج لر�ؤي�ة وا�ضح�ة
املالم�ح لفري�ق العم�ل ،وم�ن هن�ا وجهن�ا بو�ض�ع ر�ؤي�ة لدول�ة الإم�ارات ك�ي تك�ون
�س�بل االب�داع يف تطوي�ر العم�ل احلكوم�ي ال ح�دود له�ا..
م�ن �أف�ض�ل دول الع�امل بحل�ول يوبيله�ا الذهب�ي ع�ام .2021

ومل تك�ن ال�س�نوات الأرب�ع املا�ضي�ة حافل�ة بالإجن�ازات ،ب�ل �أي�ض�ا مليئ�ة
بالتحدي�ات .وق�د ا�س�تطاعت احلكوم�ة بف�ض�ل اهلل ث�م بتوجيه�ات ودع�م قي�ادة
الدول�ة التعام�ل معه�ا بكف�اءة واقت�دار ،وبرهن�ت دول�ة الإم�ارات جم�دد ًا يف
تعامله�ا م�ع ه�ذا التح�دي وكاف�ة التحدي�ات� ،أن العم�ل اجل�اد والني�ة املخل�ص�ة ال
ب�د م�ن �أن تع�ود باخلير عل�ى الوط�ن واملواط�ن.

عاملي� ًا للتنمي�ة ين�ش�دها خمتل�ف حكوم�ات و�ش�عوب الع�امل .كم�ا �أن حكوم�ة الدول�ة
عازم�ة عل�ى حتقي�ق ال�س�عادة للمواطنين واملقيمين يف كل مبادراته�ا وخدماته�ا،
وم�ن خلال �س�عادتهم نقي��س �إجنازاتن�ا ونكم�ل بن�اء الطري�ق نح�و م�س�تقبل
�أ ف�ض�ل .

ل�ن نكثر احلدي�ث ع�ن م�ا حتق�ق خلال الفترة ال�س�ابقة ،فنح�ن نفك�ر دائم� ًا
نح�ن من�ض�ي الي�وم بخط�ى �أوث�ق و�أ�س�رع نح�و التنمي�ة والرف�اه الت�ي �أر�س�ى يف م�ا �س�ننجزه يف امل�س�تقبل ،ونفك�ر يف م�ا �س�نقدمه للوط�ن وللمواط�ن م�ن
دعائمهم�ا الآب�اء امل�ؤ�س�سين ،فحكوم�ة دول�ة االم�ارات العربي�ة املتح�دة ترك�ز الي�وم اجلي�ل الق�ادم .ولك�ن ه�ذه الوقف�ة �ضروري�ة لتقيي�م م�ا �أجن�ز ،ولال�س�تفادة م�ن
ج�ل طاقاته�ا لتحقي�ق الري�ادة عاملي� ًا يف خمتل�ف املج�االت ،و�أن تك�ون منوذج� ًا الدرو��س والعبر يف التخطي�ط مل�س�تقبل �أف�ض�ل.

محمد بن راشد آل مكتوم

صفحة المحتويات
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الرعاية االجتماعية وتنمية املجتمع
الثقافة والهوية الوطنية
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تعزيز �أداء االقت�صاد الإماراتي
التنويع االقت�صادي
التناف�سية
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امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
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تطوير القطاع الحكومي
التخطيط اال�سرتاتيجي
التميز وتطوير الأداء احلكومي
تطوير اخلدمات احلكومية
االت�صال احلكومي
دعم وتنمية الكوادر احلكومية
الإدارة الر�شيدة للمال العام
القمة احلكومية

البنية التحتية

م�شاريع تطويرية �شاملة
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البيئة البحرية
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المواطن والتنمية
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مبادرة “�أب�شر”

�صندوق معاجلة قرو�ض املواطنني املتعرثين
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التنمية
االجتماعية
ويتضمن هذا القطاع ٫المحاور التالية:

•

التعليم قبل الجامعي

•

التعليم العالي

•

الرعاية الصحية

•

المرأة

•

السكان والقوى العاملة

•

الرعاية االجتماعية وتنمية المجتمع

•

الثقافة والهوية الوطنية

•

الرياضة
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ترك�ز حكوم�ة دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة جهوده�ا وطاقاته�ا يف بن�اء
الإن�س�ان ،حي�ث �أنه�ا تنف�ذ م�ش�اريعها بقناع�ة را�س�خة �أن الإن�س�ان ه�و �أداة
التنمي�ة ،وه�و �إىل جان�ب ذل�ك هدفه�ا وغايته�ا ،وت�ؤك�د توجيه�ات �صاح�ب
ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان رئي��س الدول�ة ،و�أخي�ه �صاح�ب
ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم نائ�ب رئي��س الدول�ة ،رئي��س
جمل��س ال�وزراء ،حاك�م دب�ي ،عل�ى �ض�رورة متي�ز دول�ة الإم�ارات يف توظي�ف
خمتل�ف �أ�س�اليب وو�س�ائل التنمي�ة االجتماعي�ة يف توفير احلي�اة الكرمي�ة
للف�رد واملجتم�ع.

 8 | 11أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

 8أعــــوام مــــن اإلنجــــازات | 12

التعليم قبل الجامعي
احت�ل التعلي�م الع�ام مكان� ًة مهم� ًة يف �أجن�دة احلكوم�ة االحتادي�ة يف ال�س�نوات الأرب�ع
املا�ضي�ة ،ورك�زت توجه�ات ال�سيا�س�ات العام�ة يف ه�ذا املج�ال عل�ى ت�ش�جيع وم�أ�س�س�ة
اجل�ودة ،وتوظي�ف التكنولوجي�ا ،واعتم�اد نظ�رة ا�ستراتيجية بعي�دة امل�دى تنا�س�ب
متطلب�ات ه�ذا القط�اع يف الوق�ت احلا�ض�ر واحتياجات�ه م�س�تقب ًال .ويحظ�ى التعلي�م
الع�ام باهتم�ام خا��ص نظ�ر ًا لكون�ه اللبن�ة الأ�سا�س�ية يف منظوم�ة التعلي�م احلكوم�ي،
ً
ف�ضلا ع�ن دوره يف ت�أ�سي��س جي�ل �إمارات�ي مت�س�لح باملعرف�ة والعل�م.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

استراتيجية التعليم 2020‒2010

•

برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

•

التميز التربوي

 8 | 13أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

 8أعــــوام مــــن اإلنجــــازات | 14

استراتيجية وزارة التربية
والتعليم 2020‒2010
جاءت استراتيجية وزارة التربية والتعليم 2020‒2010

شاملة وهادفة إلى إحراز تحول إيجابي في النموذج
التربوي ،ومتضمنة لكل عناصر العمليات التربوية
والنظم ،ومخرجات التعلم ،ونموذج المعلم
والقيادة التربوية ،والتحصيل العلمي للطالب،
والبيئة المدرسية للطالب ،والمواطنة عند الطالب،
والكفاءة والفعالية اإلدارية وغيرها من عناصر
ومكونات النظام التعليمي المهمة.

تقوم استراتيجية  2020‒2010على تسعة أهداف استراتيجية:

�أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ب�إدراج
ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم على املوقع
االلكرتوين لرئي�س جمل�س الوزراء .كما دعا �سموه �أفراد
و�شرائح املجتمع لالطالع على مكونات هذه اال�سرتاتيجية
ومناق�شتها عرب االنرتنت ،وطرح االفكار والآراء البناءة
التي تفيد يف تطوير اال�سرتاتيجية بحيث تلبي تطلعات
كل املواطنني خا�صة الطلبة ب�صفتهم املعنيني
مبا�شرة بهذه اال�سرتاتيجية.

بلغ �إجمايل زائري املوقع
الإلكرتوين لرئي�س الوزراء �أكرث
من � 27ألف ًا و 300زائر مع نهاية مدة
ا�ستطالع الر�أي حول ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية
والتعليم  ،2020‒2010فيما بد�أت الوزارة
ت�شكيل فريق متخ�ص�ص لدرا�سة وحتليل نتائج
ا�ستطالع الر�أي ،و�إعداد تقرير علمي ُي�ستند
�إليه لتعديل وتنقيح اال�سرتاتيجية قبل
اعتمادها.
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تطوير المناهج
وتحقيقها جودة عالية،
لتهيئة الطلبة لمجتمع
المعرفة.

تحسين
مستوى أداء
الهيئات التعليمية،
وتنمية قدرات متخصصة
في مجال التعليم
لضمان تلقي جميع
الطلبة نوعية تعليم
عالية الجودة.

الحد من تسرب الطلبة
من النظام التعليمي.

تهيئة بيئة تعليمية
تربوية محفزة تتالءم مع
احتياجات المتعلمين.

توحيد المعايير
وتوفير فرص التعليم
للطلبة من ذوي
االحتياجات الخاصة،
لتحقيق مستوى عال
من تكافؤ الفرص.

ضمان جودة األداء
التعليمي والتربوي
في المدارس الحكومية
والخاصة.

تفعيل الشراكة
المجتمعية في العملية
التربوية والتعليمية.

تعزيز الهوية الوطنية،
وتنمية روح المواطنة عند
الطلبة.

ضمان أن جميع
الخدمات اإلدارية
الالمركزية تؤدى بجودة
عالية ،وكفاءة وشفافية،
وتتم بالوقت المحدد.
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برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
ج�اء �إطلاق برنام�ج حمم�د ب�ن را�ش�د للتعل�م الذك�ي يف  ،2011به�دف حتوي�ل التعلي�م �إىل جترب�ة تفاعلي�ة
بين املعل�م والطال�ب .ويعتم�د الربنام�ج ،وال�ذي يع�د الأول م�ن نوع�ه يف منطق�ة ال�ش�رق الأو�س�ط عل�ى م�س�اندة
االجه�زة اللوحي�ة و�أجه�زة الكومبيوت�ر والأل�واح الإلكرتوني�ة لنظ�ام التدري��س احل�ايل.
ت�درك القي�ادة الر�ش�يدة يف دول�ة الإم�ارات �أن اال�س�تخدام الأمث�ل للتقني�ات احلديث�ة يف العملي�ة التعليمي�ة ي�س�اهم
يف �إح�داث نقل�ة نوعي�ة يف تقالي�د طل�ب العل�م واملعرف�ة ،و�إع�داد وت�أهي�ل بن�ات و�أبن�اء الوط�ن ملواجه�ة امل�س�تقبل
ب�كل حتديات�ه ومتطلبات�ه.
يت�أل�ف الربنام�ج م�ن ثلاث مراح�ل وه�ي :املرحل�ة التمهيدي�ة ،وت�ش�مل املراح�ل التعليمي�ة الدني�ا .ث�م املرحل�ة
التطبيقي�ة ،وه�ي املرحل�ة الت�ي ت�ش�هد تطبي�ق الربنام�ج يف خمتل�ف املدار��س واجلامع�ات والكلي�ات احلكومي�ة .ث�م
مرحل�ة التطوي�ر واملتابع�ة ،وتت�ضم�ن التحدي�ث املتوا�ص�ل لكاف�ة عنا�ص�ر الربنام�ج.

11,402
اللوائح اإللكترونية

1,343

أجهزة الكومبيوتر
المحمولة

434

الصفوف المجهزة

شاهد فيديو إطالق رئيس الوزراء
لمبادرة التعلم الذكي
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التميز التربوي

تنقسم
الجائزة إلى
خمسة فئات
وهي:

جائزة اإلمارات لألداء التربوي
المتميز

برنامج تطوير القيادات
المدرسية

بهدف ت�شجيع ثقافة التميز واجلودة يف القطاع التعليمي
والرتبوي قامت وزارة الرتبية والتعليم ب�إطالق "جائزة الإمارات
للأداء الرتبوي املتميز" يف العام  ،2012وتعترب هذه اجلائزة �إحدى
املحطات املهمة يف �سعي احلكومة االحتادية احلثيث لرت�سيخ ثقافة
االجناز واجلودة داخل وزارة الرتبية والتعليم التي تعترب �أكرب
وزارات الدولة ،ومن �أكرث م�ؤ�س�سات احلكومة االحتادية ات�صاالً
بعملية �صناعة م�ستقبل الأجيال القادمة.

د�شنت وزارة الرتبية والتعليم برنامج تطوير القيادات
املدر�سية الذي ي�ستهدف مديري املدار�س وم�ساعديهم واملعلمني
واملتميزين يف  .2013ويخ�ضع خالل هذا الربنامج كل مر�شح
لـ� 400ساعة تدريب ،كما يح�صل املر�شحون على � 75ساعة تدريب
�إ�ضافية يف �أرقى املعاهد واجلامعات الدولية ،ويتميز التدريب بطابع
تطبيقي وي�شمل مهارات عملية تتمحور حول فنون القيادة يف قطاع
التعليم على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الرتبوية وامل�ستوى الفردي .وي�أتي
تنفيذ هذا الربنامج بهدف رفع م�ستوى الكفاءات القيادية
والإدارية لقيادات امليدان الرتبوي ،والإرتقاء بها �إىل
م�ستوى املعايري الدولية.

2012

2013

فئة املدار�س املتميزة

فئة الإدارة
االحتادية املتميزة/
املنطقة االحتادية
املتميزة

فئة املوظف املتميز

فئة اخلدمات
املتميزة

فئة الفريق املتميز
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" إن العملية التعليمية وبقدر ما حققت من
مستويات التأهيل العلمي المختلفة نراها
اليوم في تحد مستمر ومتصاعد يتطلب
العمل الدؤوب في تطوير المناهج ووضع
الخطط الرامية إلى تحقيق المستوى
المطلوب في مواكبة تسارع التطور التقني
واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة".
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة

 8 | 21أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

 8أعــــوام مــــن اإلنجــــازات | 22

التعليم العالي
يكت�س�ب التعلي�م اجلامع�ي �أهمي�ة بالغ�ة يف وقتن�ا املعا�ص�ر ،وق�د �إزدادت �أهميت�ه م�ع
ر�ؤي�ة الإم�ارات  2021يف التح�ول القت�ص�اد املعرف�ة .وغن�ي ع�ن البي�ان �أن التعلي�م
اجلامع�ي يف دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة ال يقت�ص�ر عل�ى التعلي�م والدرو��س
امل�س�تفادة م�ن خبرات العم�ل واحلي�اة ،ون�واجت البح�ث العمل�ي والتط�ور التقن�ي
واملعلومات�ي فح�س�ب ،و�إمن�ا يت�س�ع يف منظوم�ة كبيرة تنت�ش�ر يف جمي�ع جوان�ب الن�ش�اط
الإن�س�اين ،وتغط�ي جم�االت وموا�ضي�ع كثيرة مت�ش�ابكة جتم�ع بين املعرف�ة العلمي�ة
ً
ف�ضلا ع�ن تعزي�ز �إمكان�ات البح�ث والتط�ور،
وتوظي�ف التكنولوجي�ا احلديث�ة،
ً
ف�ضلا ع�ن ت�ش�جيع
والق�درات العلمي�ة والأدبي�ة والفني�ة والتقني�ة واالبتكاري�ة،
االنفت�اح عل�ى احل�ض�ارات الأخ�رى ،وا�س�تيعاب ن�واجت املعرف�ة العلمي�ة املتج�ددة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

أبرز مشاريع ومبادرات جامعة اإلمارات

•

جامعة زايد

•

ربع قرن على إنشاء كليات التقنية العليا

•

الهيئة الوطنية للمؤهالت

•

المنظومة الوطنية للمؤهالت

•

إطالق مجلس القيادات الجامعية
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أبرز مشاريع ومبادرات جامعة اإلمارات

ضمن أفضل

100
يف  ،2013خرجت اجلامعة الدفعة الأوىل
من الطلبة احلا�صلني على درجة دكتور
�صيديل.

قامت جامعة الإمارات خالل العام
 ،2013بطرح �أول برنامج بكالوريو�س
يف الطب البيطري يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،كما طرحت ثالثة برامج
ماج�ستري جديدة وهي :ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية ،وماج�ستري اخلدمة املهنية،
وماج�ستري الإدارة املهنية.

طلبة الدراسات العليا 2013

329

468

وبعد �أن بد�أت اجلامعة يف  2010بطرح
درجة الدكتوراه للمرة الأوىل يف تاريخ
اجلامعات الوطنية يف الإمارات ،حيث بلغ
حينها عدد الطالب امل�سجلني  38طالب ًا،
فقد بلغ عدد طالب الدكتوراه يف عام
 139 ،2013طالب ًا يف �ستة كليات.

جاءت جامعة الإمارات �ضمن �أف�ضل 100

جامعة �آ�سيوية يف ت�صنيف التاميز العاملي
للتعليم العايل يف �أبريل .2013

طلبة الدراسات الجامعية 2013

9,786 2,957
الذكور
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جاء افتتاح "مركز ال�سيا�سة العامة
والقيادة" بجامعة الإمارات يف  ،2013وهو
الأول من نوعه يف جامعات املنطقة ،ت�أكيد ًا
جلدية توجه قطاع التعليم العايل يف دولة
الإمارات نحو ربط ن�شاطاتها وخمرجاتها
مبجتمعها .ويقوم املركز ب�إيجاد �شراكات
م�ستدامة مع خمتلف م�ؤ�س�سات القطاع
احلكومي لتقدمي الدعم املتخ�ص�ص يف
جماالت القيادة ،وو�ضع وت�صميم ال�سيا�سة
وتقييمها وتنفيذها.

قامت اجلامعة ب�إطالق "املركز الوطني
للمياه" يف  ،2012وتتمثل مهمته يف �إيجاد
حلول عملية تخدم الطلب املتزايد على
املياه يف ظل ندرة امل�صادر املائية.

�أن�ش�أت اجلامعة كذلك "مركز زايد
لل�صحة العاملية" يف  ،2013ويعمل املركز
على التعاون مع �أهم املنظمات واجلامعات
ومراكز الأبحاث العاملية يف القطاع
ال�صحي مثل "منظمة ال�صحة العاملية"،
و"جامعة هارفرد" ،ومنظمة "�أطباء بال
حدود" ،لت�أ�سي�س قاعدة بحثية حديثة يف
الدولة تكون قادرة على تطوير املمار�سات
الطبية ،و�إنتاج الأبحاث واالخرتاعات التي
ت�سد احلاجات املتغرية يف عامل اليوم.

كما �أن�ش�أت جامعة الإمارات "الكلية
اجلامعية" يف  ،2013وتت�ضمن الكلية
برنامج ال�سنة الت�أ�سي�سية للجامعة الذي
ي�سهل انتقال الطلبة من املرحلة الثانوية
�إىل اجلامعة من خالل تطوير مهارات
االت�صال ،واللغات ،واملواد العلمية،
للو�صول للم�ستويات املطلوبة يف الكليات،
ويتم ا�ستخدام تكنولوجيا الأجهزة الذكية
بكثافة لتح�سني التعليم يف ال�صفوف
الدرا�سية وتو�سيع حدودها.

الإناث

شاهد زيارة الشيخ محمد بن
راشد لجامعة اإلمارات
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"أمامكم إخواني تحديات جمة عليكم
مواجهتها وتجاوزها بنجاح وتصميم على
التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي
في كل اختصاصاتهما وأنتم ما قصرتم
وأشكركم على جهودكم ،لكن المطلوب
منكم أن تقفزوا كل عام عشر درجات حتى
تصلوا بجامعتنا العريقة إلى مراتب متقدمة
أكثر بكثير من المرتبة التي تحتلها اآلن".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي
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جامعة زايد

2010

ربع قرن على افتتاح كليات التقنية العليا

22

احتفل�ت كلي�ات التقني�ة العلي�ا يف ع�ام  2013مب�رور  25عام�ا عل�ى افتتاحه�ا ،وق�د �ش�هد �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم
نائ�ب رئي��س الدول�ة رئي��س جمل��س ال�وزراء حاك�م دب�ي احتفاالته�ا يف ترجم�ة لرعاي�ة القي�ادة الر�ش�يدة له�ذا ال�ص�رح اجلامع�ي امله�م.

افتح�ت جامع�ة زاي�د �أبوابه�ا �أم�ام الطلاب الذك�ور م�ن داخ�ل وخ�ارج الدول�ة تق�دم اجلامع�ة  22برناجم� ًا للماج�س�تري ،م�ن بينه�ا �س�بعة برام�ج ماج�س�تري
جدي�دة تط�رح للم�رة الأوىل يف جم�االت غير م�س�بوقة مث�ل الدرا�س�ات الإ�سلامية
يف ع�ام .2010
املعا�ص�رة ،واالقت�ص�اد الإ�سلامي ،و�إدارة الثروات ،ودرا�س�ات الوق�ف ،ودرا�س�ات
امل�ر�أة امل�س�لمة ،ودرا�س�ة مقارن�ة الأدي�ان ،ودرا�س�ات الع�امل الإ�سلامي ،وتق�دم
ه�ذه الربام�ج م�ن خلال معه�د الدرا�س�ات الإ�سلامي باجلامع�ة.

45

قام�ت اجلامع�ة يف ال�س�نوات املا�ضي�ة بط�رح �أكثر م�ن  45تخ�ص�ص� ًا علمي� ًا
يف الإدارة واالقت�ص�اد والرتبي�ة والعل�وم والآداب وتقني�ة املعلوم�ات وغريه�ا م�ن
التخ�ص�ص�ات الت�ي ت�ش�هد �إقب�ا ًال كبير ًا م�ن قب�ل الطلاب.

6

ت�ضم الكليات حاليا �أكرث من � 20ألف طالبة وطالب.

الزيادة في ميزانية مجمع كليات التقنية العليا
املبلغ (بالدرهم)
955,919,000 2010
912,241,000 2011
1,020,898,167 2012
1,092,724,334 2013

الزيادة في أعداد خريجي مجمع كليات التقنية العليا
2009‒2010

1740

2881

4621

2010‒2011

1637

2572

4209

2011‒2012

1735

2884

4619

2012‒2013

2147

3345

5492

املجموع الكلي

تابع أحدث نشاطات جامعة زايد عبر
حسابها الرسمي على موقع تويتر
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يبلغ عدد كليات التقنية حاليا  17يف خمتلف الإمارات.

721,427,000 2009

�أن�ش�ئت جامع�ة زاي�د "ال�صن�دوق الوقف�ي جلامع�ة زاي�د" يف  ،2011وذل�ك به�دف
تعزي�ز موارده�ا املالي�ة الذاتي�ة ،وتطوي�ر م�ش�اريعها ،وزي�ادة قدرته�ا عل�ى �أداء
دوره�ا العلم�ي يف خدم�ة املجتم�ع ،وحتقي�ق خمرج�ات تعليمي�ة متمي�زة ت�س�اهم
بفاعلي�ة يف دع�م خط�ط التنمي�ة يف الدول�ة واملنطق�ة .وتعط�ي �إدارة ال�صن�دوق
مت افتت�اح "معه�د الدرا�س�ات الإ�سلامي" باجلامع�ة يف  ،2011وال�ذي ميث�ل �إ�ضاف�ة الأولوي�ة ل�س�تة جم�االت ا�ستراتيجية ،ه�ي كرا�س�ي الأ�س�تاذية ،واملعاه�د واملراف�ق،
ثمين�ة للعم�ل اجلامع�ي والأكادمي�ي ،واحلي�اة الثقافي�ة يف الدول�ة ،حي�ث �أن�ه يج�س�د والبني�ة التحتي�ة ،و�صن�دوق تطوي�ر التقني�ات ،واملن�ح الدرا�س�ية ،و�صن�دوق تكاف�ل
عل�ى �أر��ض الواق�ع ر�ؤي�ة �إ�سلامية و�س�طية للتعلي�م اجلامع�ي حتاف�ظ عل�ى الطلب�ة .ونظ�را لتمي�ز دول�ة الإم�ارات بتوف�ر بيئ�ة اقت�صادي�ة قوي�ة وفر��ص
ا�س�تثمارية متمي�زة ،ف��إن ال�صن�دوق الوقف�ي جلامع�ة زاي�د يفت�ح الأب�واب
الثواب�ت وحتت�ض�ن �أح�دث امل�س�تجدات.
للم�ؤ�س�س�ات والأف�راد للم�س�اهمة املبا�ش�رة يف حتم�ل جان�ب م�ن امل�س��ؤولية
االجتماعي�ة امللق�اة عل�ى عات�ق كل الذي�ن يعي�ش�ون عل�ى �أر��ض ه�ذا الوط�ن،
وي�س�مح للم�ش�اركني في�ه بو�ض�ع ب�صم�ات خال�دة يف م�سيرة الإم�ارات التنموي�ة.

2011

20

ًألف

17

تابع أحدث نشاطات جامعة زايد عبر
حسابها الرسمي على موقع يوتيوب

الذكور

7259

الإناث

11682

املجموع

18941

مشاهدة الفيديو التعريفي
بكليات التقنية العليا
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الهيئة الوطنية للمؤهالت
�أ�ص�در �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان رئي��س الدول�ة ،مر�س�وم ًا احتادي� ًا يف  2010يق�ض�ي ب�إن�ش�اء “الهيئ�ة الوطني�ة للم�ؤهلات” .ومبوج�ب املر�س�وم،
ف�س�تعمل الهيئ�ة وبالتن�س�يق م�ع اجله�ات املعني�ة عل�ى �إن�ش�اء وتطوي�ر منظوم�ة وطني�ة للم�ؤهلات العلمي�ة يف الدول�ة م�ن خلال ر�س�م خط�ط و�سيا�س�ات به�ذا ال�ش��أن،
وذل�ك �ضم�ن ا�ستراتيجية �ش�املة وموح�دة للم�ؤهلات حت�دد فيه�ا �ضواب�ط ومعايير م�ؤهلات التعلي�م الع�ايل والع�ام والفن�ي والتدري�ب التقن�ي واملهن�ي وكيفي�ة
تطويره�ا ب�ش�كل م�س�تمر ملواكب�ة التق�دم العمل�ي والتكنولوج�ي ،ومتطلب�ات التنمي�ة االقت�صادي�ة واالجتماعي�ة يف الدول�ة .ويف �إط�ار ه�ذه املنظوم�ة تق�وم الهيئ�ة مبن�ح
معادل�ة �ش�هادات وم�ؤهلات التعلي�م الع�ايل والع�ام والفن�ي والتدري�ب التقن�ي واملهن�ي.

المنظومة الوطنية للمؤهالت
تع�د "املنظوم�ة الوطني�ة للم�ؤهلات" الت�ي اعتمده�ا جمل��س ال�وزراء يف � ،2013أول �أداة وطني�ة م�ن نوعه�ا ،لت�صني�ف جمي�ع م�ؤهلات التعلي�م يف مراحل�ه املختلف�ة.
وت�س�تهدف املنظوم�ة �إيج�اد معايير علمي�ة دقيق�ة لقيا��س ج�ودة املخرج�ات التعليمي�ة ،ومب�ا ين�س�جم م�ع ر�ؤي�ة الإم�ارات  ،2021لالنتق�ال �إىل اقت�ص�اد قائ�م عل�ى
املعرف�ة واالبت�كار ،ال�ذي ي�س�تند �إىل املواط�ن املت�س�لح بالعل�م واملعرف�ة.

مسميات المؤهالت في المنظومة الوطنية للمؤهالت
المستوى

المسمى العام

العام

العالي

المهني

9

درجة املاج�ستري

-

درجة املاج�ستري

املاج�ستري التطبيقي

8

درجة الدبلوم العايل
)مابعد البكالوريو�س(

-

درجة الدبلوم الأكادميي
العايل (مابعد البكالوريو�س)

الدبلوم العايل التطبيقي
(ما بعد البكالوريو�س
التطبيقي)

7

البكالوريو�س

-

البكالوريو�س

البكالوريو�س التطبيقي

6

الدبلوم العايل

-

الدبلوم العايل

الدبلوم املتقدم

5

الدبلوم /درجة جامعية

-

�شهادة جامعية

الدبلوم

4

�شهادة

�شهادة الثانوية العامة (ال�صف (12

-

�شهادة 4

3

�شهادة

-

-

�شهادة 3

2

�شهادة

-

-

�شهادة 2

1

�شهادة

-

-

�شهادة 1
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االعتراف بالتعلم والخبرات السابقة

10

درجة الدكتوراه

-

درجة الدكتوراه

-

التعلم مدى الحياة

إطالق مجلس القيادات الجامعية
رع�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي �إطلاق "جمل��س القي�ادات اجلامعي�ة" ،وال�ذي ي�ض�م ممثلين ع�ن اجلامع�ات
الوطني�ة يف الدول�ة .ويرك�ز املجل��س عل�ى تقيي�م وت�س�ليط ال�ض�وء عل�ى ق�ضاي�ا واحتياج�ات قطاع�ات التعلي�م الع�ايل وتعزي�ز
التع�اون م�ن خلال الأن�ش�طة االكادميي�ة والبحثي�ة التعاوني�ة والتكميلي�ة ،وكذل�ك العم�ل كحلق�ة و�ص�ل بين �أع�ض�اء هيئ�ة
كل م�ن القطاعين احلكوم�ي واخلا��ص ،كم�ا ي�س�عى املجل��س للح�ص�ول عل�ى الدع�م امل�ايل
التدري��س والطلاب للتفاع�ل م�ع ٍ
م�ن احلكوم�ة وال�ش�ركات اخلا�ص�ة و�أف�راد املجتم�ع للأن�ش�طة الأكادميي�ة والبحثي�ة ذات ال�صل�ة الت�ي جتريه�ا اجلامع�ات.
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الرعاية الصحية
حر�ص�ت دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة من�ذ قيامه�ا عل�ى توفير �أف�ض�ل اخلدم�ات
ال�صحي�ة وتق�دمي رعاي�ة نوعي�ة عالي�ة امل�س�توى ترق�ى �إىل املعايير العاملي�ة ،والت�ي
ت�ش�تمل عل�ى اخلدم�ات العالجي�ة والوقائي�ة والتعزيزي�ة� ،إ�ضاف�ة �إىل تنفي�ذ برام�ج
ا�ستراتيجية ملكافح�ة الأمرا��ض املزمن�ة وال�س�ارية ،ورعاي�ة الطفول�ة والأموم�ة ،وذل�ك
م�ن خلال تنفي�ذ ا�ستراتيجيات �صحي�ة تواج�ه التحدي�ات وتواك�ب التقني�ات.
كم�ا عمل�ت وزارة ال�صح�ة خلال الفترة املا�ضي�ة عل�ى تطوي�ر كوادره�ا الطبي�ة،
وزي�ادة الإنف�اق عل�ى الرعاي�ة ال�صحي�ة ،واال�س�تثمار يف البني�ة التحتي�ة املتعلق�ة
ب�إن�ش�اء املراف�ق ال�صحي�ة وامل�ست�ش�فيات يف خمتل�ف �إم�ارات الدول�ة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

زيادة اإلنفاق في قطاع الرعاية الصحية

•

نمو القطاع الصحي

•

تطوير كوادر القطاع الصحي

•

مكافحة األمراض السارية
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زيادة اإلنفاق في قطاع
الرعاية الصحية
الزيادة في حجم ميزانية وزارة الصحة
خالل الفترة ( 2013‒2010بالدرهم)

2,785,000,000 2010
2,661,290,000 2011
2,963,209,000 2012
3,238,940,000 2013

نمو القطاع الصحي

92

و�صل عدد امل�ست�شفيات يف الدولة �إىل  92م�ست�شفى ،و�أكرث من  246مركز ًا للرعاية
ال�صحية الأولية ،من بينها  15م�ست�شفى تابع لوزارة ال�صحة و 67مركز ًا عام ًا.

11
10

و�صل عدد مراكز ال�صحة املدر�سية �إىل  11مركز ًا رئي�س ًا لل�صحة املدر�سية.

بلغ عدد املراكز  10مراكز لرعاية الأمومة والطفولة ،و 110وحدات متخ�ص�صة للأمومة
والطفولة ،داخل مراكز الرعاية الأولية وامل�ست�شفيات.

1,162

هنالك اليوم  1,162من امل�ست�شفيات واملراكز املتخ�ص�صة والعيادات الطبية اخلا�صة،
مقارنة مع �سبعة م�ست�شفيات و 12مركز ًا �صحي ًا فقط عند قيام االحتاد يف عام .1971

2,116

و�أجن�زت وزارة ال�صح�ة خلال عام�ي  2012‒2011ع�دد ًا م�ن امل�ش�اريع ال�صحي�ة
اجلدي�دة �ضم�ن خطته�ا لتنفي�ذ  35م�ش�روع ًا يف جمي�ع املناط�ق ال�ش�مالية
م�ن الدول�ة بتكلف�ة  3.5ملي�ار دره�م ،وت�ش�مل ه�ذه امل�ش�اريع املنف�ذة واجل�اري
ا�س�تكمالها ،م�ست�ش�فيات تخ�ص�صي�ة وعام�ة ومراك�ز للرعاي�ة ال�صحي�ة الأولي�ة بلغ �إجمايل عدد الأ�سرة العاملة يف امل�ست�شفيات وزارة ال�صحة يف � ،2012أكرث من
ومراك�ز لط�ب الأ�س�نان وخمتبرات مركزي�ة وبن�وك ًا لل�دم� ،إ�ضاف�ة �إىل حتدي�ث � 2,116سرير.
البني�ة التحتي�ة للمراف�ق ال�صحي�ة واملختبرات املركزي�ة ومراك�ز الأ�ش�عة واملع�دات
والأجه�زة الطبي�ة.

22

كم�ا �أعلن�ت وزارة ال�صح�ة يف �ش�هر فرباي�ر  ،2012ع�ن �س�بعة م�ش�اريع �صحي�ة
جدي�دة بتكلف�ة ملي�ار و 694ملي�ون دره�م دخل�ت حي�ز الت�ش�غيل خلال عام�ي بلغ عدد املراكز ال�صحية املقدمة خلدمة العيادات التخ�ص�صية ملر�ضى �ضغط الدم
 2012و� 2013ضم�ن مب�ادرات �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان وال�سكري  22مركز ًا خمتلف ًا.
رئي��س الدول�ة لدع�م القط�اع ال�صح�ي ،وت�ش�مل �أربع�ة م�ست�ش�فيات تخ�ص�صي�ة
وعام�ة يف عجم�ان ور�أ��س اخليم�ة والفجيرة و�أم القيوي�ن.

4.5

مليون

مت تقدمي الرعاية لأكرث من  4.5مليون مراجع ملختلف م�ست�شفيات ومراكز وزارة ال�صحة
يف العام .2012

35
 14ألف
ألف

مت �إجراء اكرث من � 35ألف عملية جراحية للمواطنني واملقيمني داخل الدولة.

مت تنفيذ  355حملة للتربع بالدم و�سحب �أكرث من � 14ألف وحدة دموية وحتقيق االكتفاء
الذاتي من الدم.
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12

بلغ عدد املراكز ال�صحية املقدمة خلدمة الفح�ص الطبي قبل الزواج حتى عام ،2012
 12مركز ًا �صحي ًا.

14

مت تطبيق مبادرة نظم املعلومات ال�صحية "وريد" يف  14م�ست�شفى ،وتت�ضمن املبادرة
عمليات حتديث البنية التحتية لتقنية املعلومات ب�شكل كامل من �شبكات ات�صاالت و�أجهزة
حا�سب �آيل مع مرفقاتها جمهزة بكامل التطبيقات احلديثة.

3,531

بلغ �إجمايل عدد االطباء املرخ�ص لهم  3,531طبيب ًا.
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تطوير كوادر القطاع الصحي

مكافحة األمراض السارية

ب�د�أت وزارة ال�صح�ة يف تنفي�ذ برنام�ج تدري�ب �أطب�اء االمتي�از للفترة 2013‒2011

كمـا كان لتعزيـز برامـج الترصـد الوبائـي لألمـراض المعديـة واألمـراض المسـتجدة
الـدور المهـم فـي هـذا المجـال ،وأكـدت وزارة الصحـة بمشـاركتها فـي اللقـاءات
العلميـة وفعالياتهـا أن التحديـات الصحيـة الحديثـة ممثلـة باألمـراض غيـر المعدية
تحظـى باهتمـام خـاص.

لتخ�ص�ص�ات الط�ب الب�ش�ري ،وط�ب الأ�س�نان ،وال�صيدل�ة .وا�س�تقبلت امل�ست�ش�فيات
املح�ددة م�ن قب�ل ال�وزارة ك�ش�وف ًا ب�أ�س�ماء  125م�ن خريج�ي كلي�ات الط�ب وط�ب
الأ�س�نان يف جامع�ات الدول�ة لب�دء تدريبه�م عل�ى املمار�س�ات الطبي�ة الأولي�ة
وامله�ام الت�ش�خي�صية والعالجي�ة حت�ت �إ�ش�راف طبي�ب ا�ست�ش�اري �أو �أخ�صائ�ي.
وقام�ت ال�وزارة وبالتع�اون م�ع اجلامع�ات الوطني�ة يف �إط�ار ال�ش�راكة املجتمعي�ة،
وبه�دف االرتق�اء بامل�س�توى التعليم�ي والتدريب�ي للك�وادر الطبي�ة م�ن خريج�ي
امل�ؤ�س�س�ات التعليمي�ة الإماراتي�ة ،بتدري�ب اخلريجين وف�ق خط�ة تدريبي�ة معتم�دة
بحي�ث يت�م ت�أهي�ل الطبيب�ة �أو الطبي�ب حدي�ث التخ�رج ليك�ون ممار�س� ًا عام� ًا
مدرب� ًا وم� ً
ؤهلا للقي�ام ب�دوره يف حق�ل املمار�س�ات الطبي�ة.

الزيادة في أعضاء الكادر الطبي العامل
في وزارة الصحة خالل الفترة 2013‒2010

زيادة االنفاق على البرامج التدريبية في
وزارة الصحة خالل الفترة 2013‒2010

48 2010

2010

137 2011

1,000,000 2011

254 2012

1,200,000 2012

241 2013

1,200,000 2013

(حتى �شهر �آكتوبر ) 2013

147,391

2013
قامت الوزارة يف  ،2011بو�ضع
ا�سرتاتيجية متطورة ملواجهة الأمرا�ض
غري املعدية مثل داء ال�سكري و�أمرا�ض
القلب وعوامل الأخطار امل�سببة لها مثل
ال�سمنة ومكافحة التبغ وت�شجيع املمار�سات
الريا�ضية.

�إ�شهار الدولة خلوها من عوز اليود خالل
 2013يج�سد التعاون البناء مع املنظمات
الدولية وخا�ص ًة "منظمة ال�صحة العاملية"
و"اليوني�سيف" و"منظومة الأمم املتحدة"
و"املجل�س الدويل ملكافحة عوز اليود".

(حتى �شهر �آكتوبر ) 2013
يحظ�ر ق�رار احلكوم�ة االحتادي�ة لع�ام  ،2010يف �ش��أن نظ�ام وقاي�ة املجتم�ع م�ن
فريو��س نق��ص املناع�ة الب�ش�ري ،وحماي�ة حق�وق املتعاي�شين مع�ه .و�ض�ع قي�ود �أو
�ش�روط خا�ص�ة عل�ى املتعاي�شين م�ع الفريو��س حت�ول دون ح�صوله�م عل�ى احلق�وق
املق�ررة لأف�راد املجتم�ع كاف�ة .كم�ا يحظ�ر عل�ى اجله�ات املعني�ة رف��ض �إحل�اق
املتعاي��ش م�ع الفريو��س بالعم�ل لديه�ا ب�س�بب �إ�صابت�ه بالفريو��س �إذا كان�ت حالت�ه
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�إ�شهار دولة الإمارات خالية من مر�ض
املالريا.

حققت دولة الإمارات جناح ًا قيا�سي ًا يف
معدالت وفيات الأطفال وقد �صنف "املكتب
الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية لل�شرق
الأو�سط" يف  2012دولة الإمارات يف
مقدمة خم�س دول يف الإقليم يف خف�ض
معدل وفيات الأطفال حيث بلغت �أقل من
 10وفيات لكل �ألف مولود.

ال�صحي�ة ت�س�مح ل�ه مبزاول�ة امله�ام الوظيفي�ة الت�ي �س�يكلف به�ا ،وكان�ت طبيع�ة
العم�ل ال ت�ش�كل خط�ر ًا عل�ى ال�صح�ة العام�ة .ويل�زم الق�رار اجله�ات املعني�ة
با�س�تمرار املتعاي��ش م�ع الفريو��س يف عمل�ه لديه�ا ،وال يت�م تغيير طبيع�ة عمل�ه
لديه�ا �أو ف�صل�ه �أو �إجب�اره عل�ى التقاع�د� ،إال اذا تبين �أن حالت�ه ال�صحي�ة تتعار��ض
م�ع �أداء متطلب�ات عمل�ه.
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المرأة
ج�اء ح�ض�ور امل�ر�أة يف م�ش�هد احلي�اة الإماراتي�ة يف الأع�وام الأربع�ة املا�ضي�ة تتويج� ًا
مل�ا �س�بقه م�ن �إجن�از د�ؤوب وت�ضحي�ات جم�ة وتخطي�ط متق�ن ،كل ه�ذا جع�ل العم�ل
الن�س�ائي يف الإم�ارات مكملا للعم�ل الوطن�ي ،ومنوذج� ًا يحت�ذى ب�ه عل�ى م�س�توى
املنطق�ة .ومل تك�ن لتتحق�ق ه�ذه الإجن�ازات ل�و مل تك�ن عل�ى قم�ة العم�ل الن�س�ائي يف
الإم�ارات قي�ادة واعي�ة حكيم�ة تع�ي �أن دور امل�ر�أة الع�ام ال ين�س�يها واجباته�ا ،و�إدراكه�ا
�أن تق�دم امل�ر�أة ال ميك�ن �أن يك�ون عل�ى ح�س�اب جذوره�ا وتراثه�ا وتقاليده�ا ،ب�ل م�ن
امله�م النظ�ر للم�ر�أة كمربي�ة ومنتج�ة و�صانع�ة للأجي�ال.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

المرأة في صميم عملية التنمية

•

المرأة اإلماراتية في عيون العالم

شاهد الشيخ محمد بن راشد يجيب عن
سؤال يتعلق بدور المرأة في التنمية
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المرأة اإلماراتية في عيون العالم

المرأة في صميم عملية التنمية
دخلت املر�أة الإماراتية كافة جماالت التنمية والعمل الوطني ،ومل تعد املر�أة يف مو�ضع
التمكني بل �أ�صبحت عملية التنمية ال جتري بدونها.
�أ�صدر جمل�س الوزراء قرار ًا يف  2012يق�ضي ب�إلزامية متثيل العن�صر الن�سائي يف جمال�س
�إدارات جميع الهيئات وال�شركات احلكومية بالدولة.
حققت املر�أة الإماراتية يف قطاع الطاقة النظيفة �أعلى الدرجات العلمية ،لتح�صل على
�شهادة الدكتوراه يف جمال الطاقة النظيفة وتكون بذلك الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

كرم�ت منظم�ة الأمم املتح�دة �س�مو ال�ش�يخة فاطم�ة بن�ت مب�ارك رئي�س�ة االحت�اد الن�س�ائي الع�ام الرئي��س الأعل�ى مل�ؤ�س�س�ة
التنمي�ة اال�س�رية الرئي��س الأعل�ى للمجل��س االعل�ى للأموم�ة والطفول�ة ،وذل�ك اعرتاف�ا بدوره�ا القي�ادي الداع�م لق�ضاي�ا
امل�ر�أة والأ�س�رة والطف�ل ،وتقدي�را ملوقفه�ا الري�ادي يف متكين امل�ر�أة الإماراتي�ة م�ن امل�ش�اركة ال�سيا�س�ية وبو�ص�ف �س�موها
منوذج�ا للم�ر�أة العربي�ة �صاحب�ة امل�س�اهمات الإن�س�انية املتمي�زة املتج�اوزة للح�دود الوطني�ة والإقليمي�ة واملمت�دة �إىل العاملي�ة.
�أت�ى تك�رمي �س�مو ال�ش�يخة فاطم�ة بالتزام�ن م�ع ي�وم امل�ر�أة العامل�ي ،تقدي�را ملب�ادرات �س�موها وعطاءاته�ا الكبيرة يف املج�االت
االن�س�انية واخلريي�ة والتعليمي�ة يف دول كثيرة م�ن خمتل�ف �أنح�اء الع�امل ،م�ا ع�زز م�ن مكان�ة �س�موها املحلي�ة واالقليمي�ة
ومنحه�ا دور ًا ومكان�ة عل�ى م�س�توى الع�امل .وق�د منح�ت �س�ت منظم�ات تابع�ة لل�أمم املتح�دة جوائزه�ا ل�س�مو ال�ش�يخة
فاطم�ة بن�ت مب�ارك ،وذل�ك تقدي�ر ًا ل�دور �س�موها امل�ؤث�ر والوا�ض�ح عل�ى املتغيرات الت�ي ط�ر�أت عل�ى حي�اة امل�ر�أة العربي�ة
م�ن كاف�ة النواح�ي ،خا�ص�ة م�ن خلال دع�م ورعاي�ة �س�موها ورئا�س�تها ملنظم�ة امل�ر�أة العربي�ة لثلاث �س�نوات.

وا�صلت املر�أة الإماراتية دخولها جماالت العمل الدقيق والنادر ،فقد ح�صلت � 50إمر�أة
على رخ�صة العمل يف القطاع اجلوي ،يف وظائف تنوعت بني طيار �أو مهند�سة �أو اخ�صائية
يف طب الطريان.
متثل الن�ساء حاليا حوايل  %70من جمموع خريجي اجلامعات يف الدولة.

4

مقاعد

65

ت�شغل املر�أة الإماراتية اليوم �أربعة مقاعد يف جمل�س الوزراء.

%23

هنالك ثالث �سفريات وقن�صل واحد يف اخلارج من بني حوايل  65دبلوما�سية يعملن
يف وزارة اخلارجية ،كما تعمل جمموعة من القا�ضيات يف املحاكم االبتدائية �إىل جانب
وكيالت للنيابة.

دبلوماسية

%66
2,200
عضوة
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تتمثل املر�أة الإماراتية بت�سع ع�ضوات يف املجل�س الوطني االحتادي لتبلغ ن�سبة الن�ساء فيه
 %23وهي �أعلى ن�سبة يف املنطقة العربية.

ت�شغل املر�أة حوايل  %66من وظائف القطاع احلكومي من بينها  %30من الوظائف
القيادية العليا املرتبطة باتخاذ القرار ،وبلغت ن�سبة املر�أة حوايل  %60يف الوظائف
الفنية التي ت�شمل الطب والتدري�س وال�صيدلة والتمري�ض بجانب انخراطها يف �صفوف
القوات النظامية يف القوات امل�سلحة وال�شرطة واجلمارك.
و�صل عدد اجلمعيات الن�سائية �إىل  9جمعيات يبلغ عدد ع�ضواتها  2,200ع�ضوة.
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السكان والقوى العاملة
تب�ذل احلكوم�ة االحتادي�ة جه�ود ًا حثيث�ة لتوفير كاف�ة مقوم�ات احلي�اة الكرمي�ة والت�س�هيالت
للق�وى العامل�ة يف الدول�ة .متبع�ة يف ذل�ك �أف�ض�ل املمار�س�ات العاملي�ة ،ومطبق�ة لأح�دث
الت�ش�ريعات والقوانين الدولي�ة يف ه�ذا املج�ال .ومل تتوق�ف احلكوم�ة االحتادي�ة ممثل�ة
بوزاراته�ا وهيئاته�ا ع�ن اخل�روج مبب�ادرات ابداعي�ة خلدم�ة ه�ذا القط�اع احلي�وي.
كم�ا طبق�ت وزارة العم�ل خلال الفترة املا�ضي�ة جمموع�ة م�ن املعايير وال�ضواب�ط اجلدي�دة ل�ضب�ط
وا�س�تقرار �س�وق العم�ل ،و�آلي�ات عملي�ة وواقعي�ة لتلبي�ة احتياج�ات �أ�صح�اب املن�ش��آت ،وباق�ي �أط�راف
العالق�ة العمالي�ة ،وذل�ك م�ن �أج�ل ت�أمين بيئ�ة عم�ل متوازن�ة وم�س�تقرة ت�س�هل عملي�ة انتق�ال الق�وى
العامل�ة يف الدول�ة ،وف�ق �إج�راءات و�ضواب�ط مرن�ة حتم�ي حق�وق جمي�ع �ش�رائح املجتم�ع.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

هيئة اإلمارات للهوية

•

حماية حقوق القوى العاملة

•

نظام حماية األجور

•

حملة توقيف العمل فترة الظهيرة

•

برنامج فحص العمالة بالخارج

•

الوحدة المتنقلة للرعاية العمالية

•

نظام التفتيش الذكي

•

مشروع التقييم الذاتي

•

توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي 2013‒2010
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هيئة اإلمارات للهوية
تع�د هيئ�ة الإم�ارات للهوي�ة �إح�دى �أ�ضخ�م امل�ش�اريع الرائ�دة الت�ي �أطلقته�ا احلكوم�ة االحتادي�ة يف ال�س�نوات الأخيرة.
وته�دف الهيئ�ة �إىل �إن�ش�اء وت�س�جيل وحتدي�ث نظ�ام متط�ور لل�س�جل ال�س�كاين لتعري�ف وت�أكي�د هوي�ة كل ف�رد ي�س�كن دول�ة
الإم�ارات م�ن مواطنين ومقيمين ب�صف�ة قانوني�ة .وج�اء �إطلاق ا�ستراتيجية الهيئ�ة يف  2010لي�ش�كل حمط�ة هام�ة يف
م�سيرة عمله�ا ،حي�ث ا�س�تندت اخلط�ة اال�ستراتيجية �إىل ع�دة حم�اور �أهمه�ا ه�ي:
• امل�ساهمة يف الأمن الوطني والفردي كمانح �أ�سا�سي للهوية يف دولة الإمارات.
• تطوير بنية حتتية للربط الإلكرتونية مع م�ؤ�س�سات الدولة لتبادل البيانات.
• ت�سهيل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية.

مصنع اإلمارات إلنتاج البطاقات الذكية
ا�س�تفادت الهيئ�ة م�ن الطاق�ة الإنتاجي�ة العالي�ة الت�ي ب�ات يوفره�ا "م�صن�ع الإم�ارات لإنت�اج البطاق�ات الذكي�ة" ،وال�ذي بلغ�ت
قدرت�ه الإنتاجي�ة عل�ى �إ�ص�دار البطاق�ات خلال الع�ام  2012نح�و واح�د و�أربع�ون �ألف� ًا بطاق�ة يف الي�وم الواح�د.
مت جتهي�ز امل�صن�ع ال�ذي �أن�ش��أته الهيئ�ة خلال الع�ام  ،2012يف منطق�ة "�أي�كاد" ب�أبوظب�ي ،وفق� ًا لأف�ض�ل املعايير الدولي�ة
و�أح�دث م�ا تو�صل�ت �إلي�ه تكنولوجي�ات طباع�ة بطاق�ات الهوي�ة يف الع�امل .ويت�م م�ن خلال امل�صن�ع التدقي�ق عل�ي ج�ودة
البطاق�ات وتغليفه�ا �آلي� ًا وف�ق معايير م�صنعي�ة ذات ج�ودة عالي�ة ،وحت�ت �إدارة و�إ�ش�راف ك�وادر وطتي�ة م�ؤهل�ة تتمت�ع
بكف�اءات علمي�ة ومهني�ة وتقني�ة عالي�ة.
وبح�س�ب درا�س�ات ج�دوى امل�ش�روع ،يتوق�ع �أن ي�س�هم االعتم�اد عل�ى �أنظم�ة تغلي�ف البطاق�ات الت�ي تعتم�د عليه�ا الهيئ�ة،
بتوفير �أكثر م�ن  60ملي�ون دره�م خلال خم�س�ة �أع�وام.

أعداد بطاقات الهوية التي تم تسليمها ألصحابها

2005
2006

94,378

2007

90,080

2008

278,104

2009
2010

778,677
1,258,934

2,777,018 2011
5,890,630 2012
شاهد هذا الفيلم عن أبرز إنجازات هيئة
اإلمارات للهوية خالل الفترة 2013‒2010
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نظام حماية األجور

حماية حقوق القوى العاملة

يع�د نظ�ام حماي�ة الأج�ور ،وال�ذي ب�د�أت وزارة العم�ل بت�ش�غيله يف � 2010أح�د �أه�م
املب�ادرات الرامي�ة �إىل حتقي�ق �أه�داف احلكوم�ة اال�ستراتيجية م�ن خلال توثي�ق
العالق�ة بين العام�ل و�صاح�ب العم�ل ،وتوفير بيئ�ة عم�ل �آمن�ة ،و�س�وق عم�ل
م�س�تقر ي�ضم�ن حماي�ة حق�وق جمي�ع الأط�راف.

297
ألف

�أ�صدرت احلكومة االحتادية قرار ينظم
عمل وكاالت التوظيف اخلا�صة ،ويحتوي
على �إجراءات و�آليات ت�ضمن حقوق
املن�ش�آت التي تعتمد يف الت�شغيل على هذه
الوكاالت ،بالإ�ضافة �إىل حقوق العمال
خالل وبعد �إجراءات اال�ستقدام.

مت تد�شـني القرية العمالية يف مدينة العني
بطاقة ا�ستيعابية تبلغ � 10آالف و500
عامل ،وم�ساحة تقدر بنحو � 75ألف مرت
مربع .وقامت الوزارة بافتتاح خم�س
وحدات للرعاية العمالية يف عامي 2012
و ،2013لي�صل عدد الوحدات احلالية يف
الدولة �إىل ت�سع وحدات رعاية ،موزعة على
خمتلف �إمارات الدولة� ،إ�ضافة اىل وحدة
الرعاية املتنقلة التي مت اطالقها يف اليوم
العاملي للعمال خالل .2012

بلغ عدد العمال الذين ا�ستفادوا من
خدمات و�أن�شطة وحدات الرعاية العمالية
� 297ألف عامل يف مناطق �أبوظبي ودبي
وال�شارقة ور�أ�س اخليمة.

تقوم وحدات الرعاية العمالية بتقدمي
حزمة متنوعة من اخلدمات مثل تنظيم
املحا�ضرات التوعوية و�إقامة الفعاليات
والربامج واالن�شطة املتنوعة وا�ستقبال
اال�ستف�سارات واملالحظات وال�شكاوى
والقيام بالزيارات التوجيهية ،وتوزيع
الن�شرات بثماين لغات والرتويج للقرارات
الوزارية اجلديدة ،وتنظيم �أن�شطة ريا�ضية
واجتماعية وثقافية متنوعة ،وحل امل�شكالت
من خالل املوظفني ب�شكل ودي ،و�إذا مل يتم
حلها حتول �إىل جهات االخت�صا�ص.

ويعتبر نظ�ام حماي�ة الأج�ور �آلي�ة �إلكرتوني�ة مبتك�رة هدفه�ا حتوي�ل �أج�ور العاملين
مبن�ش��آت القط�اع اخلا��ص عبر امل�ص�ارف و�ش�ركات ال�صراف�ة وامل�ؤ�س�س�ات املالي�ة
امل�زودة للخدم�ة ،وذل�ك م�ن خلال بن�اء �ش�راكات م�ع القط�اع امل�ص�ريف بالدول�ة
متمثلا بامل�ص�رف املرك�زي وامل�ؤ�س�س�ات املالي�ة ،وته�دف ال�وزارة م�ن خلال ه�ذا
النظ�ام �إىل �أن يت�م ت�س�ليم جمي�ع العم�ال �أجوره�م م�ن خلال النظ�ام لتتمك�ن
ال�وزارة م�ن �ضم�ان دف�ع الأج�ور ،وحتقي�ق �ش�روط العالق�ة التعاقدي�ة ب�كل
�ش�فافية وو�ض�وح.

%84

بلغت ن�سبة املن�ش�آت امل�سجلة يف نظام حماية الأجور حوايل � %84أي
بواقع � 250ألف من�ش�أة من �أ�صل � 298ألف من�ش�أة يف الدولة.

حملة توقيف العمل فترة الظهيرة
الق�ى ق�رار �إيق�اف العم�ل وق�ت الظهيرة للأعم�ال الت�ي ت��ؤدى حت�ت ال�شم��س
ويف الأماك�ن املك�ش�وفة �ص�دى عاملي� ًا وا�س�ع ًا ،و�أف�رز نتائ�ج �إيجابي�ة يف م�ا يتعل�ق
بحماي�ة حق�وق الق�وى العامل�ة ،ومبوج�ب �إح�ص�اءات وزارة العم�ل الت�ي �أ�صدرته�ا
يف ع�ام :2013

%99.5

بلغت ن�سبة التزام املن�ش�آت بقرار توقيف العمل فرتة الظهرية %99.5
بواقع � 80ألف ًا و 259من�ش�أة على م�ستوى الدولة.

%0.5

بلغت ن�سبة املن�ش�آت التي خالفته  ,%0.5بواقع  312من�ش�أة على
م�ستوى الدولة.

برنامج فحص العمالة بالخارج
�أعلن�ت وزارة ال�صح�ة يف  ،2011ب�دء تطبي�ق برنام�ج فح��ص العمال�ة باخل�ارج،
وت�س�عى وزارة ال�صح�ة م�ن خلال تطبي�ق ه�ذا الربنام�ج �إىل حتقي�ق مزي�د
م�ن الأم�ن ال�صح�ي للمجتم�ع ،واحل�د م�ن انت�ش�ار االمرا��ض الواف�دة ،وحتقي�ق
�أق�ص�ى درج�ات حماي�ة املجتم�ع.
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الوحدة المتنقلة للرعاية العمالية
يف اط�ار حر��ص احلكوم�ة االحتادي�ة عل�ى توعي�ة وتوجي�ه العم�ال ،والو�ص�ول �إليه�م يف �أماك�ن عمله�م و�س�كنهم ،د�ش�نت وزارة
العم�ل يف ماي�و " 2012الوح�دة املتنقل�ة للرعاي�ة العمالي�ة" ،وه�ي عب�ارة ع�ن مقط�ورة ،و�شا�ش�ة عر��ض مت تثبيتهم�ا عل�ى
الواجه�ة اجلانبي�ة للمقط�ورة.
وتق�وم "الوح�دة املتنقل�ة" ،بتنفي�ذ زي�ارات ميداني�ة للمجمع�ات ال�س�كنية للعم�ال يف املناط�ق البعي�دة ع�ن امل�دن ،به�دف �إقام�ة
حما�ض�رات توعوي�ة بقان�ون العم�ل �إىل جان�ب تلق�ي اال�ستف�س�ارات وال�ش�كاوى م�ن العم�ال ،والعم�ل عل�ى حله�ا �أو �إحالته�ا �إىل
اجله�ة املخت�ص�ة يف ال�وزارة� ،إ�ضاف�ة �إىل �إقام�ة ورعاي�ة �أن�ش�طة ريا�ضي�ة وثقافي�ة واجتماعي�ة متنوع�ة للعم�ال.

نظام التفتيش الذكي
يع�د ه�ذا النظ�ام �أح�د �أب�رز املب�ادرات الرائ�دة عل�ى �صعي�د املنطق�ة ،حي�ث تق�وم ه�ذه املب�ادرة بنق�ل قط�اع التفتي��ش
ب�وزارة العم�ل م�ن مرحل�ة التفتي��ش الي�دوي التقلي�دي �إىل مرحل�ة التفتي��ش الذك�ي ال�ذي ي�س�تهدف املن�ش��آت الأكثر ح�سا�س�ية
وال�ذي يعتم�د يف مراح�ل ت�ش�غيله عل�ى جمموع�ة م�ن الإج�راءات الإلكرتوني�ة الذكي�ة.

مشروع التقييم الذاتي
مت �إطلاق املرحل�ة الأوىل م�ن ه�ذا امل�ش�روع يف  ،2012ويه�دف �إىل تق�دمي خدم�ات �إلكرتوني�ة متمي�زة للمن�ش��آت ،وخل�ق عالق�ة
تع�اون فاعل�ة م�ع القط�اع اخلا��ص م�ن خلال تر�س�يخ مب�د�أ ال�ش�فافية بين احلكوم�ة و�أ�صح�اب املن�ش��آت .وتق�وم ال�وزارة
بتنفي�ذ النظ�ام عل�ى ع�دة مراح�ل به�دف تعزي�ز الرقاب�ة ،و�ضم�ان تطبي�ق قان�ون العم�ل ،والق�رارات املنف�ذة ل�ه.

 8 | 49أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي 2013‒2010
2010

2011

2012

2013 Q2

نسبة التغير
2012‒2013

الزراعة

23,846

22,274

23,935

23,988

%0.2

�صيد الأ�سماك

5,624

6,215

6,547

6,478

‒%1.1

التعدين وا�ستغالل الرثوات الطبيعية

36,777

23,943

29,377

29,377

%0.0

ال�صناعات التحويلية

407,369

405,847

413,638

407,083

‒ %1.6

الكهرباء واملياه والغاز

5,675

5,644

5,677

5,834

%2.8

1,553,733

1,463,762

1,435,638

1,359,290

‒ %5.3

التجارة وخدمات اال�صالح

868,012

891,839

944,446

945,695

%0.1

الفنادق و املطاعم

133,011

142,441

158,981

164,070

%3.2

النقل والتخزين واالت�صاالت

258,114

264,481

283,238

289,156

%2.1

الو�ساطة املالية

39,843

40,123

41,608

41,926

%0.8

العقارات والت�أجري وخدمات االعمال

339,137

369,019

406,251

417,044

%2.7

اخلدمات التعليمية والدرا�سات

57,142

68,067

73,420

72,618

‒ %1.1

ال�صحة والعمل االجتماعي

33,767

42,268

48,421

51,074

%5.5

اخلدمات املجتمعية وال�شخ�صية االخرى

118,148

129,628

140,442

141,128

%0.5

قطاعات اخرى

296

270

257

320

%24.5

المجموع

3,880,494

3,875,821

4,011,876

3,955,081

‒ %1.4

النشاط االقتصادي

الت�شييد و البناء
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الرعاية االجتماعية وتنمية المجتمع
تنته�ج احلكوم�ة االحتادي�ة ا�ستراتيجيات وخط�ط مالئم�ة ملختل�ف فئ�ات املجتم�ع يف م�ا يتعل�ق بتق�دمي الرعاي�ة
االجتماعي�ة وتنمي�ة املجتم�ع .وتنوع�ت الربام�ج واملب�ادرات الت�ي �ش�هدتها الفترة املا�ضي�ة يف ه�ذا املج�ال ،لت�ش�مل العم�ل
الإن�س�اين وامل�ش�اركة ال�سيا�س�ية ،بالإ�ضاف�ة ملب�ادرات رعاي�ة خمتل�ف فئ�ات املجتم�ع ب�دء ًا م�ن الأطف�ال م�رور ًا باملعاقين
وانته�اء ًا باملتقاعدي�ن .وتكر��س ه�ذه املب�ادرات م�س�اعي احلكوم�ة االحتادي�ة نح�و ت�ش�جيع التنمي�ة االجتماعي�ة الت�ي
ت�ض�ع امل�س�تفيد �ضم�ن نط�اق امل�س��ؤولية واالنتاجي�ة م�ا �أمك�ن ذل�ك كبدي�ل ع�ن الرعاي�ة االجتماعي�ة التقليدي�ة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

يوم زايد للعمل اإلنساني

•

قانون “وديمة”

•

الرعاية االجتماعية

•

الشباب

•

بناء األسرة المتماسكة

•

التقاعد االختياري للمواطنين
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يوم زايد للعمل اإلنساني
مبنا�س�بة ذك�رى وف�اة الأب امل�ؤ�س��س املغف�ور ل�ه ب��إذن اهلل تع�اىل ال�ش�يخ زاي�د ب�ن
�س�لطان �آل نهي�ان ،ق�ام جمل��س ال�وزراء يف جل�س�ته التاريخي�ة ب�دار االحت�اد يف
 ،2012بت�س�مية ي�وم وف�اة املغف�ور ل�ه ال�ش�يخ زاي�د ،بـ"ي�وم زاي�د للعم�ل الإن�س�اين"
وال�ذي يواف�ق  19رم�ض�ان م�ن كل ع�ام .ويت�م يف ه�ذه املنا�س�بة �إطلاق مب�ادرات
�إن�س�انية وخريي�ة وتنموي�ة يف خمتل�ف م�ؤ�س�س�ات الدول�ة ،وفت�ح الب�اب للأف�راد
وامل�ؤ�س�س�ات الأهلي�ة واخلا�ص�ة للم�ش�اركة يف �إحي�اء ذك�رى ال�ش�يخ زاي�د ب�ن وق�د �ش�هد ي�وم العم�ل الإن�س�اين يف دورت�ه الأوىل ع�ام  ،2013ح�وايل  1500فعالي�ة
ً
�س�لطان –طي�ب اهلل ث�راه ،-عرفان�ا ب�دوره يف تر�س�يخ م�سيرة العط�اء االن�س�انية حكومي�ة وخا�ص�ة و�أهلي�ة مم�ا كان ل�ه �أكبر الأث�ر يف �إجن�اح ه�ذا الي�وم .كم�ا
يف الدول�ة.
كان�ت توجيه�ات �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم نائ�ب رئي��س
الدول�ة رئي��س جمل��س ال�وزراء حاك�م دب�ي ،وا�ضح�ة ب�ش��أن اال�س�تعداد لي�وم زاي�د
وتُعل�ي ه�ذه املنا�س�بة م�ن قي�م العم�ل االن�س�اين ال�ذي كان املغف�ور ل�ه ال�ش�يخ للعم�ل الإن�س�اين لرم�ض�ان الق�ادم ف�ور ًا مبب�ادرات نوعي�ة وكبيرة ،ومب�ش�اركات
زاي�د ب�ن �س�لطان �آل نهي�ان رائ�ده داخ�ل وخ�ارج الوط�ن ،حي�ث تعتبر حدث� ًا �أو�س�ع و�أ�ش�مل.
كبير ًا و�س�نوي ًا عل�ى م�س�توى كل مناط�ق الدول�ة لتعزي�ز قي�م اخلير الت�ي �أر�س�اها
زاي�د يف �أبنائ�ه وبنات�ه .كم�ا كان�ت م�س�اعدات زاي�د -ط ّي�ب اهلل ث�راه -له�ا بال�غ
الأث�ر يف ع�ون و�إغاث�ة املحت�اج �أينم�ا كان ،ومهم�ا كان م�ن دون متيي�ز ،وه�ي يف ذات
الوق�ت عرف�ان ب�دور املغف�ور ل�ه يف ت�أ�سي��س م�سيرة العط�اء االن�س�اين يف الدول�ة.

"عندما نتحدث عن الشيخ زايد وقامته ورجولته
وشهامته وقيادته فإننا نحتاج إلى أمسيات ومجلدات
ومع ذلك فان أقل ما يمكن أن يقال عن هذا القائد
الفذ أنه زعيم لإلنسانية وعنوانها".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي

شاهد الشيخ محمد بن راشد في
فعالية يوم زايد للعمل االنساني
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قانون "وديمة"

الرعاية االجتماعية

اعتم�د جمل��س ال�وزراء �إ�ص�دار م�ش�روع قان�ون احت�ادي يف �ش��أن حق�وق الطف�ل يف نوفمبر  .2013ووج�ه يف ه�ذا ال�س�ياق� ،صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ
حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ،نائ�ب رئي��س الدول�ة رئي��س جمل��س الدول�ة حاك�م دب�ي ،ب�إع�ادة ت�س�مية القان�ون املقترح لي�صب�ح ا�س�مه "قان�ون ودمي�ة"
ن�س�بة �إىل الطفل�ة ودمي�ة "ثم�اين �س�نوات" الت�ي قتل�ت عل�ى ي�د والده�ا ال�ذي دفنه�ا يف ال�صح�راء يف جرمي�ة ه�زت جمتم�ع الإم�ارات �آن�ذاك.

عدد الحاالت المستحقة للمساعدات االجتماعية حسب الفئات ()2013‒2011

وق�د �ض�م م�ش�روع القان�ون  72م�ادة احت�وت عل�ى حق�وق الطف�ل كاف�ة الت�ي كفلته�ا املواثي�ق الدولي�ة وفق�ا لأح�كام ال�ش�ريعة الإ�سلامية ،ومب�ادئ
الد�س�تور الإمارات�ي حي�ث �ض�م القان�ون احلق�وق الأ�سا�س�ية واحلق�وق الأ�س�رية وال�صحي�ة والتعليمي�ة والثقافي�ة واالجتماعي�ة للطف�ل� ،إ�ضاف�ة �إىل ح�ق
الطف�ل يف احلماي�ة ،و�آلي�ات توفير احلماي�ة للأطف�ال بجان�ب ف�ص�ل كام�ل يخت��ص بالعقوب�ات.

الحاالت

المبلغ

14,291
899

2011

3,194

كم�ا �ش�مل القان�ون جمموع�ة كبيرة م�ن احلق�وق الأ�س�رية وال�صحي�ة والتعليمي�ة للأطف�ال كحقه�م يف الرعاي�ة والنفق�ة واخلدم�ات ال�صحي�ة ،وحمايته�م م�ن خماط�ر
التل�وث البيئ�ي وم�ن الإ�صاب�ة بالأمرا��ض املعدي�ة وم�ن بي�ع التب�غ �أو املنتج�ات الكحولي�ة له�م� ،أو حت�ى التدخين يف و�س�ائل الوا�صلات العام�ة بوجوده�م.

710,611,565

2,668,127,397

67,218,316

187,046,520

186,820,175

13,845
865

663,201,529

1,005,959,336
2012

3,352

951,556,496

13,582
2013

3,448

58,619,912
237,667,188

عدد الأ�سر املنتجة هو � 772أ�سرة منتجة
يف عام .2013

4,208

عدد الطالب املعاقني امل�سجلني يف املراكز
للعام الدرا�سي  2013‒2012هو 4,208
طالب معاق.

61,208,292
238,714,166

866

إجمالي المبالغ

772

امل�سن
اليتيم
الأرملة

150

عدد اجلمعيات ذات النفع العام هو 150
جمعية يف عام  ،2013واجمايل الإعانات
املقدمة لها هو  10مليون و� 800ألف درهم
للأعوام .2012‒2010

عدد الحضانات في الدولة 2013‒2010
عدد دور الحضانة
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عدد األطفال

250

2010

19,986

312

2011

22,215

354

2012

19,736

406

2013
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"لم تتوان الدولة عن توفير الضمانات
االجتماعية الالزمة للمواطنين في حاالت
الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم
أو الترمل أو البطالة ،إلى جانب دعمها
للسياسات الصحية التي تعزز أهداف
الصحة للجميع".
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .رئيس الدولة
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الشباب
�أطلق�ت الهيئ�ة العام�ة لرعاي�ة ال�ش�باب والريا�ض�ة مب�ادرة الربنام�ج الوطن�ي للق�ادة ال�ش�باب "ذخ�ر" يف �س�بتمرب .2011
ويرتك�ز الربنام�ج عل�ى منه�اج عامل�ي مدع�م بتطبي�ق عمل�ي يعم�ل عل�ى تر�س�يخ القي�م الوطني�ة وتطوي�ر الق�درات الفكري�ة
والذهني�ة والطاق�ات البدني�ة وال�س�مات النف�س�ية لل�ش�باب ،بالإ�ضاف�ة �إىل متكين ال�ش�باب م�ن امله�ارات القيادي�ة الالزم�ة
ملواجه�ة حتدي�ات امل�س�تقبل ،و�إع�داد القي�ادات ال�ش�بابية يف �إط�ار وطن�ي يحق�ق ر�ؤي�ة .2021

بناء األسرة المتماسكة
�أطل�ق �صن�دوق ال�زواج برنام�ج “�إع�داد” للم�س�تفيدين م�ن منح�ة ال�صن�دوق بالتع�اون م�ع �إدارة مراك�ز الدع�م االجتماع�ي
التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة لتوعيته�م وت�أهيله�م لدخ�ول مرحل�ة جدي�دة م�ن حياته�م ي�س�ودها الرتاب�ط واال�س�تقرار.
وق�د حق�ق برنام�ج “�إع�داد” جناح� ًا ملمو�س� ًا م�ن خلال الإقب�ال امللح�وظ عل�ى ح�ض�ور دورات�ه �س�واء م�ن امل�س�تفيدين م�ن
منح�ة ال�صن�دوق �أو حت�ى م�ن غير امل�س�تفيدين ،حي�ث يع�د كل �ش�خ�ص ي�س�تفيد م�ن حمت�وى الربنام�ج ويطبق�ه يف حيات�ه
ً
فاعلا ي�س�اهم يف تراب�ط املجتم�ع.
العملي�ة م�س�اهم ًا يف تق�دم يف م�سيرة ال�صن�دوق ،وعن�ص�ر ًا

التقاعد االختياري للمواطنين
واف�ق جمل��س ال�وزراء عل�ى نظ�ام التقاع�د االختي�اري ملوظف�ي الهيئ�ات وامل�ؤ�س�س�ات احلكومي�ة االحتادي�ة مل�ن �أم�ض�ى م�دة
خدم�ة تبل�غ � 30س�نة ف�أكثر ،بحي�ث تتحم�ل احلكوم�ة االحتادي�ة ح�ص�ة املوظ�ف وح�صته�ا يف املعا��ش التقاع�دي ع�ن امل�دة
املتبقي�ة لإكم�ال � 35س�نة والت�ي ي�س�تحق املوظ�ف عنه�ا كام�ل معا�ش�ه التقاع�دي.
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الثقافة والهوية الوطنية
متي�زت دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة مبوازنته�ا بين احلداث�ة وقب�ول الآخ�ر ،واحلف�اظ
واالحتف�اء برتاثه�ا العرب�ي الإ�سلامي الأ�صي�ل .ورغ�م كونه�ا حمط�ة تق�صده�ا مئ�ات
اجلن�س�يات والأع�راق واللغ�ات� ،إال و�أن و�ض�وح وتف�رد مالم�ح الثقاف�ة والهوي�ة يف املجتم�ع
الإمارات�ي تعتبر �س�مة ب�ارزة ل�كل مقي�م �أو زائ�ر لدول�ة الإم�ارات ,وق�د تنوع�ت جه�ود
احلكوم�ة االحتادي�ة يف جم�ال تعزي�ز الهوي�ة الوطني�ة امل�س�تمدة م�ن الثقاف�ة الإ�سلامية
والعربي�ة� ،إذ �ش�هدت ال�س�نوات الأرب�ع املا�ضي�ة �إطلاق العدي�د م�ن املب�ادرات عل�ى كاف�ة
امل�س�تويات لرت�س�يخ الهوي�ة الإماراتي�ة ،وممار�س�ات املواطن�ة ال�صاحل�ة يف نفو��س �أبن�اء
الوط�ن .وتنوع�ت و�س�ائل تعزي�ز ه�ذه املمار�س�ات م�ن خلال املناه�ج الدرا�س�ية واملب�ادرات
املجتمعي�ة ،ف�ضلا ع�ن الت�ش�ريعات الداعم�ة له�ذه التوجه�ات.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

حزمة المبادرات الوطنية في جلسة دار االتحاد

•

يوم العلم

•

وثيقة قيم وسلوكيات المواطن اإلماراتي

•

حماية وتعزيز مكانة اللغة العربية
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حزمة المبادرات الوطنية في جلسة دار االتحاد
�إن�شاء متحف االحتاد ،ليتم
�إن�شا�ؤه بجانب دار االحتاد لتوثيق
تاريخ االحتاد و�أهم حمطاته وال�شخ�صيات
امل�ؤثرة فيه .و�سي�ضم املتحف العديد من الوثائق
وال�صور والعنا�صر التي توثق لتاريخ االحتاد
و�أهم مراحله لتكون مرجع ًا معتمد ًا جلميع
الباحثني واملهتمني بتاريخ االحتاد وجلميع
�أبناء الإمارات وزوارها.

بناء �سارية كبرية لعلم
الإمارات يف جميع �إمارات
الدولة على غرار ال�سارية
املوجودة يف كل من �إمارتي
�أبوظبي ودبي.

ت�ضمني "�سرية الآباء امل�ؤ�س�سني"

يف مناهج التاريخ والرتبية الوطنية
يف مدار�س الدولة ،وذلك بهدف ا�ستلهام
الدرو�س والعرب من م�سريتهم التنموية
والتطويرية وتخليد �أعمالهم و�إجنازاتهم
التي حققت لدولة الإمارات مكان ًة عاملي ًة
مرموقة.

يوم العلم

�إدخال مو�ضوع "الدرا�سات
الإماراتية" كمادة �إلزامية ملتطلبات
التخرج يف كافة اجلامعات الوطنية واخلا�صة،
وت�شمل املادة الإلزامية اجلديدة درا�سات
عن تاريخ الإمارات وثقافة املجتمع وعاداته
وت�ضاري�سه وجغرافيته و�أنظمته وقوانينه
وغريها من الدرا�سات اخلا�صة مبجتمع
دولة الإمارات.

مت �إطلاق "ي�وم العل�م" كحمل�ة وطني�ة �ش�املة يت�م فيه�ا االعت�زاز به�ذا الرم�ز ال�ش�عبي معه�ا ،ويتزام�ن "ي�وم العل�م" م�ع ذك�رى ت�وىل �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ
الوطن�ي عبر رفع�ه عالي� ًا عل�ى كل مب�اين ال�وزارات والدوائ�ر احلكومي�ة وكاف�ة خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان ،مقالي�د احلك�م يف الثال�ث م�ن نوفمبر م�ن كل ع�ام.
املن�ازل لت�ض�م بذل�ك احلمل�ة جمي�ع اجله�ات الر�س�مية بالإ�ضاف�ة للتفاع�ل

اعتماد مبادرة وطنية حتت �شعار
"�صنع بفخر يف دولة الإمارات" ،تت�ضمن
�إعداد �سيا�سة عامة حكومية لتطوير املنتجات
الوطنية وتعزيز الفخر بجودة هذه املنتجات
�سواء كانت هذه املنتجات خدمية �أو �شركات وطنية
�أو غريها ،وذلك من خالل تخ�صي�ص عالمة جودة
يتم طباعتها على جميع املنتجات �أو امل�شاريع �أو
اخلدمات الوطنية ،وميثل املنتج مبوجبه جودة
املنتجات الإماراتية ويحقق معايريها
املتميزة عاملي ًا.

تعرف على قصة وتاريخ علم
دولة اإلمارات العربية المتحدة
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"علم الدولة يمثل اتحاد إرادتنا وعزيمتنا ..واتحاد
قدراتنا ..ووحدة بيتنا ورؤيتنا ومستقبلنا ..ويوحد
قلوبنا على عشق تراب وطننا ..ويوحد طاقاتنا
وإمكاناتنا لصنع مستقبل بلدنا".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي
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وثيقـة قيـم وسـلوكيات المواطـن اإلماراتـي

حتتوي وثيقة قيم و�سلوكيات املواطن
الإماراتي التي اعتمدها جمل�س الوزراء،
على ال�سلوكيات والأخالق العامة والقيم
واملهارات التي ينبغي �أن ينبغي �أن يتحلى بها
املواطن الإماراتي ،بهدف �إن�شاء جيل �صالح
يتحمل م�س�ؤوليات امل�ستقبل

1

حماية وتعزيز مكانة اللغة العربية

حتدد الوثيقة مفهوم املواطنة و�أبعادها
و�صورها التي ينبغي �أن يتحلى بها املواطن
الإماراتي ،بهدف بناء �إطار عام ووا�ضح
لل�شخ�صية الإماراتية يعك�س ثقافتها اخلا�صة
وارتباطها بقيمها وعاداتها وتراثها ودينها
الإ�سالمي ،حيث ميكن ا�ستخدام هذا الإطار
العام يف خمتلف املجاالت الرتبوية والثقافية.

�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم� ،أطلق يف �أبريل 2013
حزمة من املبادرات النوعية الهادفة �إىل احلفاظ
على اللغة العربية ،وتعزيز مكانتها يف املجتمع� ،شملت
ميثاق ًا للغة العربية لتعزيز ا�ستخدامها يف احلياة العامة،
وجمل�س ًا ا�ست�شاري ًا لتطبيق مبادئ امليثاق ،ورعاية جميع
اجلهود الهادفة لتعزيز و�ضع اللغة العربية� ،إىل جانب مبادرات
تتعلق ب�إحياء اللغة العربية لغة للعلم واملعرفة ،و�إبراز
املبدعني من الطلبة فيها �شملت �إطالق كلية للرتجمة،
ومعهد لتعليم العربية لغري الناطقني بها� ،إ�ضافة �إىل
مبادرة �إلكرتونية لتعزيز املحتوى العربي على
الإنرتنت.

�إن�شاء املجل�س اال�ست�شاري
للغة العربية ،تنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي .ويتوىل
املجل�س اال�ست�شاري مهمة اقرتاح ومناق�شة امل�شروعات
اخلا�صة بتعزيز جهود احلفاظ على اللغة العربية ،ودعم
وتعزيز املبادرات الرامية �إىل تطبيق تو�صيات ميثاق اللغة
العربية على م�ستوى الدولة ،ف�ض ًال عن التن�سيق بني
اجلهات احلكومية واخلا�صة لتطبيق امليثاق ،وتقدمي
تقرير دوري �إىل رئي�س جمل�س الوزراء ب�ش�أن
التقدم املنجز يف تطبيق امليثاق.

ت�شكيل
جلنة حتديث تعليم اللغة
العربية ،تنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف
�إطار جمموعة املبادرات النوعية التي �أطلقها
�سموه خالل �شهر �أبريل  2012لتعزيز مكانة
اللغة العربية وتطوير مناهجها و�أ�ساليب
تعليمها وتعزيز ح�ضورها كلغة للعلم
والثقافة واملعرفة.

جاءت دولة الإمارات يف
املركز الأول عاملي ًا يف جمال
الرتابط املجتمعي ،ويف جمال القيم
وال�سلوكيات يف التقرير العاملي
للتناف�سية ال�صادر عن املعهد
الدويل للتنمية الإدارية.

لإلطالع على المحتوى
الكامل للوثيقة
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"لغتنا هي هويتنا وهي رمز عزتنا وحضارتنا،
وثقافتنا العربية واإلسالمية العريقة ،علينا
جميع ًا أن نحترمها وننميها في أوساط أجيالنا
الحاضرة والواعدة ،كي تظل أميرة لغات
العالم وتاجها ،ألنها لغة القرآن الكريم الذي
أنزل هدى للناس جميع ًا".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي
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الرياضة
حتت�ل الريا�ض�ة موقع� ًا خا�ص� ًا يف �أجن�دة القي�ادة الر�ش�يدة ،مل�ا له�ا م�ن ت�أثير مبا�ش�ر عل�ى م�س�تقبل
االجي�ال القادم�ة ،وتداخ�ل م�ع من�ط حي�اة �أف�راد املجتم�ع .ويكم�ن اهتم�ام الدول�ة الكبير بالريا�ض�ة،
وحثه�ا فئ�ات املجتم�ع املختلف�ة عل�ى ممار�س�تها ،مل�ا له�ا م�ن ت�أثير �إيجاب�ي عل�ى حي�اة املجتم�ع و�صحت�ه.
وحتر��ص الدول�ة عل�ى توفير البيئ�ة املنا�س�بة ملمار�س�ة الريا�ض�ة جلمي�ع �أف�راد املجتم�ع ،واكت�ش�اف
املواه�ب واحت�ضانه�ا م�ن خلال امل�ؤ�س�س�ات واملراك�ز الريا�ضي�ة واالجتماعي�ة املعني�ة ،بالإ�ضاف�ة �إىل تك�رمي
وتتوي�ج �أ�صح�اب الإجن�ازات الريا�ضي�ة م�ن �أبن�اء الوط�ن ،ومم�ن �س�اهموا يف رف�ع عل�م دول�ة الإم�ارات
عالي� ًا يف خمتل�ف املحاف�ل املحلي�ة والدولي�ة .وق�د حظي�ت الف�رق الوطني�ة خلال ال�س�نوات الأرب�ع املا�ضي�ة
يف �إح�راز ع�دد م�ن امليدالي�ات الأوملبي�ة والبط�والت الريا�ضي�ة العاملي�ة ب�إ�س�م دول�ة الإم�ارات.
ويف ه�ذا ال�س�ياق ،فق�د ا�س�تثمرت دول�ة الإم�ارات �س�معتها العاملي�ة يف تنظي�م �أه�م و�أكبر الأح�داث
الدولي�ة م�ن خلال ا�س�ت�ضافتها لع�دد م�ن البط�والت الريا�ضي�ة يف خمتل�ف الألع�اب الفردي�ة واجلماعي�ة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

استضافة أبرز البطوالت العالمية

•

قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية
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استضافة أبرز البطوالت العالمية

"ال بد من تبني استراتيجية وطنية ترعى
النشء وتدعم الرياضة وتنشط المراكز
الشبابية والرياضية والمكتبات العامة
استثماراً ألوقات الفراغ في كل ما هو صالح

ك�أ�س العامل لل�سباحة:
ا�ست�ضافت دولة الإمارات مناف�سات
ك�أ�س العامل لل�سباحة يف جولتها الرابعة يف
�أكتوبر  ،2013مب�شاركة � 300سباح من 41
دولة ،يتقدمهم �أف�ضل � 30سباح ًا و�سباحة يف
الت�صنيف الأول على م�ستوى العامل.

أكتوبر 2013

بطولة ك�أ�س
العامل لكرة القدم حتت
� 17سنة:
ا�ست�ضافت دولة الإمارات العربية املتحدة
خالل الفرتة من � 17أكتوبر  8 -نوفمرب
 ،2013بطولة ك�أ�س العامل حتت � 17سنة،
والتي تعد �أكرب حدث لكرة القدم يقام يف دولة
الإمارات العربية املتحدة .وتقام البطولة كل
عامني ،كما �أنها تعد �أحد �أكرب الأحداث
الدولية لكرة القدم يف العامل.

 17أكتوبر  8 -نوفمبر 2013

ومفيد وتنمية للمهارات وترسيخا لثقافة
االنفتاح وقبول اآلخر".
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة

قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية
اعتم�د جمل��س ال�وزراء يف �أبري�ل  ،2013م�ش�روع قان�ون احت�ادي ،ب�ش��أن “�أم�ن املن�ش��آت والفعالي�ات الريا�ضي�ة” ،وال�ذي يه�دف �إىل
تنظي�م عملي�ة ت�أمين الألع�اب الريا�ضي�ة م�ن خلال �ضواب�ط و�إلتزام�ات ع�دة تق�ع عل�ى الأندي�ة واملن�ش��آت الريا�ضي�ة يف الدول�ة.
كم�ا يوف�ر القان�ون الأح�كام اخلا�ص�ة بالت�أمين وحماي�ة ال�ش�خ�صيات مب�ا ي�ضم�ن ح�س�ن تنظي�م الفعالي�ات الريا�ضي�ة ،ومراع�اة املعايير
الدولي�ة يف ه�ذا املج�ال .وو�ض�ع م�ش�روع القان�ون �ش�روط ًا و�ضواب�ط ع�دة لإقام�ة الفعالي�ات الريا�ضي�ة ،مث�ل �ض�رورة احل�ص�ول عل�ى
املوافق�ة امل�س�بقة عن�د �إقام�ة �أي فعالي�ة ريا�ضي�ة ،وتوجي�ه وزارة الداخلي�ة بو�ض�ع خط�ط لت�أمين املن�ش��آت الريا�ضي�ة ،و�إل�زام املن�ش��آت
الريا�ضي�ة بالتعاق�د م�ع �ش�ركات الأم�ن اخلا��ص� ،إ�ضاف�ة �إىل ت�ش�كيل جمل��س تن�س�يقي لأم�ن املن�ش��آت والفعالي�ات الريا�ضي�ة.
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التنمية
االقتصادية
ويتضمن هذا القطاع ٫المحاور التالية:

•

تعزيز أداء االقتصاد اإلماراتي

•

التنويع االقتصادي

•

التنافسية
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حاف�ظ �أداء االقت�ص�اد الإمارات�ي خلال الأع�وام الأربع�ة املا�ضي�ة عل�ى قوت�ه
ومتا�س�كه رغ�م الأزم�ات الت�ي ع�صف�ت بالع�امل يف ظ�ل �إقب�ال اال�س�تثمارات
الأجنبي�ة ،وني�ل ثق�ة �ش�ريحة كبرى م�ن امل�س�تثمرين م�ن �ش�تى �أنح�اء
ا لع�ا مل .
وق�د جنح�ت اال�ستراتيجية االقت�صادي�ة الت�ي تبنته�ا الدول�ة من�ذ ت�أ�سي��س
االحت�اد وحت�ى الي�وم يف تنوي�ع م�ص�ادر الدخ�ل واالنفت�اح االقت�ص�ادي ،كم�ا
�س�اهمت يف بن�اء ث�اين �أكبر اقت�ص�اد عرب�ي.
وحتر��ص دول�ة الإم�ارات يف ظ�ل �سيا�س�ة االنفت�اح والتنوي�ع االقت�ص�ادي الت�ي
تتبعه�ا نهج� ًا وممار�س� ًة ،عل�ى م�د ج�س�ور التع�اون وتقوي�ة �أوا�ص�ر العالق�ات
عل�ى ال�صعي�د االقت�ص�ادي والتج�اري واال�س�تثماري م�ع خمتل�ف دول الع�امل،
وق�د �س�اهمت ه�ذه العالق�ات القوي�ة يف تعزي�ز مكانته�ا عاملي� ًا ويف بن�اء بيئ�ة
ا�س�تثمارية جاذب�ة لكبرى امل�ش�اريع االقت�صادي�ة العاملي�ة.
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تعزيز أداء االقتصاد اإلماراتي
�س�اهمت ال�سيا�س�ة االقت�صادي�ة للدول�ة يف حتقي�ق مع�دالت من�و مرتفع�ة كنتيج�ة طبيعي�ة لإقام�ة
امل�ش�اريع الإنتاجي�ة والتنموي�ة الزراعي�ة وال�صناعي�ة والعقاري�ة واخلدمي�ة ،بالإ�ضاف�ة �إىل دع�م
امل�ش�اريع ال�صغيرة واملتو�س�طة.
وق�د وجه�ت احلكوم�ة االحتادي�ة �سيا�س�اتها االقت�صادي�ة خلال الفترة  2013‒2010نح�و حتقي�ق
االقت�ص�اد القائ�م عل�ى املعرف�ة واالبت�كار ،م�ع تركي�ز م�ؤث�ر عل�ى تنوي�ع م�ص�ادر الدخ�ل،
وال�س�عي احلثي�ث نح�و التنمي�ة االقت�صادي�ة املتوازن�ة .كم�ا وا�صل�ت احلكوم�ة تعزي�ز دوره�ا يف
الرقاب�ة الفعال�ة عل�ى الأ�س�واق وحماي�ة امل�س�تهلك.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

ازدهار االقتصاد الوطني

•

اإلستراتيجية االقتصادية للدولة

•

حماية المستهلك

•

جهود الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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ازدهار االقتصاد الوطني

%3.1

%3

بل�غ النم�و ال�ذي حقق�ه االقت�ص�اد
الوطن�ي م�ا ن�س�بته ح�وايل  %3يف .2012

بلغ النمو احلقيقي للقطاعات
غري النفطية يف  2012نحو .%3.1

"نحن ماضون بإذن اهلل في العمل على تكوين

االستراتيجية االقتصادية للدولة

وإقامة هيكل اقتصادي متوازن ،يقوم على تنويع

جنح�ت ا�ستراتيجية الدول�ة من�ذ ن�ش��أة االحت�اد �إىل الي�وم يف تنوي�ع م�ص�ادر
ً
ف�ضلا ع�ن بن�اء ث�اين �أكبر اقت�ص�اد عرب�ي.
الدخ�ل ،واالنفت�اح االقت�ص�ادي،

بلغ الناجت املحلي الإجمايل

6.5

مليار درهم

بلغ ن�صيب الفرد من الناجت املحلي

االجمايل 100

�ألف درهم

جتاوز الناجت املحلي
الإجمايل الرتيليون درهم
عام � 2010أي بزيادة تقدر

150

مصادر الدخل ،وضمان استمرار معدالت نمو
بلغ الناجت املحلي الإجمايل

1.28

تريليون درهم

بـ
�ضعف منذ ت�أ�سي�س االحتاد.

1971
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1975

2010

بلغ الناجت املحلي االجمايل

1.41
تريليون درهم

جديدة في كافة القطاعات ،واالرتفاع بمستوى
معيشة ودخل الفرد".
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة

2011

2012
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حماية المستهلك
مت �إجن�از م�ش�روع مراقب�ة ال�س�لع �إلكرتوني� ًا ب�ص�ورة ر�س�مية يف  ،2012كخط�وة مهم�ة نح�و تعزي�ز ا�س�تقرار
الأ�س�واق ،ومراقب�ة حرك�ة ال�س�لع ب�ص�ورة �إلكرتوني�ة وعل�ى نح�و يوم�ي ،وذل�ك م�ن خلال الرب�ط الإلكتروين
بين املراك�ز التجاري�ة الكبرى واملناف�ذ اجلمركي�ة يف الدول�ة ،ومنظم�ة الأغذي�ة العاملي�ة (ف�او) ،عبر نظ�ام
�إلكتروين يراق�ب كمي�ات و�أ�س�عار � 200س�لعة �أ�سا�س�ية يومي� ًا .ويف �إط�ار اجله�ود ذاته�ا ا�س�تحدثت وزارة
االقت�ص�اد مرك�ز االت�ص�ال ال�س�تقبال �ش�كاوى امل�س�تهلكني ( )Call Centerيف نوفمبر  ،2011وق�د ا�س�تقبلت
ع�ن طري�ق ه�ذا املرك�ز من�ذ ب�دء العم�ل ب�ه �إىل �ش�هر يوني�و م�ن الع�ام  2012نح�و � 9,534ش�كوى.
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جهود الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مليارين درهم

مت رفع ر�أ�س مال �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع يرتفع من مليار �إىل مليارين درهم ،وتو�سيع نطاق خدماته لت�شمل كافة �إمارات الدولة.
ي�ضم القانون اخلا�ص ب�ش�أن امل�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:
• �إن�شاء جمل�س للم�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يرت�أ�سه وزير االقت�صاد وع�ضوية ممثلني عن اجلهات ذات العالقة.
• �إن�شاء الربنامج الوطني للم�شاريع واملن�ش�آت الذي �ستكون ع�ضويته �أ�سا�سية لال�ستفادة من الت�سهيالت واحلوافز املمنوحة للم�شاريع واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وميكن لأ�صحاب
امل�شاريع واملن�ش�آت الت�سجيل يف الربنامج واال�ستفادة من الت�سهيالت واحلوافز التي يقدمها الربنامج مثل الت�سهيالت االئتمانية والرتويج والت�سويق .
• تب�سيط الإجراءات وتخفي�ض ر�سوم الرتخي�ص ،واالنتفاع بالأرا�ضي لأغرا�ض �صناعية �أو زراعية من قبل �أ�صحاب امل�شاريع واملن�ش�آت ،وتخ�صي�ص م�ساحات منا�سبة يف املعار�ض التي
ت�شارك بها الدولة يف اخلارج لعر�ض املنتجات الوطنية اخلا�صة ب�أ�صحاب امل�شاريع واملن�ش�آت .
• تقدمي ت�سهيالت وامتيازات �إ�ضافية للم�شاريع واملن�ش�آت التي تتبنى البحث والتطوير واالبتكار ،وللمخرتعني ومالكي براءات االخرتاع بالدولة.
• �سيقوم املجل�س بالتعاون والتن�سيق مع م�صرف الإمارات للتنمية بو�ضع �آلية لتقدمي الت�سهيالت االئتمانية ومتويل �أن�شطة امل�شاريع حتت الربنامج ،على �أن ي�صدر امل�صرف املركزي
القواعد واملعايري الإجرائية ملنح �أ�صحاب امل�شاريع واملن�ش�آت القرو�ض التجارية.
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التنويع االقتصادي
وا�صل�ت دول�ة الإم�ارات خلال الفترة � 2013‒2010سيا�س�تها االقت�صادي�ة القائم�ة
عل�ى تنوي�ع م�ص�ادر الدخ�ل واال�س�تثمار ،وخ�صو�ص� ًا يف القطاع�ات غير النفطي�ة.
وتكر��س ه�ذا النه�ج م�ع �إعلان ر�ؤي�ة الإم�ارات  2021الت�ي جعل�ت االقت�ص�اد
القائ�م عل�ى املعرف�ة واالبت�كار مكون� ًا �أ�سا�س�ي ًا م�ن اقت�ص�اد �إم�ارات امل�س�تقبل.
كم�ا مل تغ�ب �أوج�ه التنوي�ع الأخ�رى يف خمتل�ف القطاع�ات وم�ن �أبرزه�ا قط�اع
ال�صناع�ة .وق�د �أثم�رت تل�ك اجله�ود ع�ن ت�أ�سي��س م�ش�اريع حكومي�ة مبتك�رة،
مث�ل م�ص�رف الإم�ارات للتنمي�ة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

االستثمار في اقتصاد المعرفة واالبتكار

•

التجارة الخارجية

•

االستثمار الصناعي

•

مصرف اإلمارات للتنمية
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االستثمار في اقتصاد المعرفة واالبتكار

االستثمار الصناعي

حافظ�ت دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة وللع�ام الثام�ن عل�ى الت�وايل ،عل�ى تواجده�ا يف مرحل�ة "الإقت�ص�ادات القائم�ة
عل�ى الإب�داع والإبت�كار" �ضم�ن تقري�ر التناف�س�ية ال�دويل .وتعتبر ه�ذه املرحل�ة م�ن �أكثر مراح�ل تط�ور الإقت�ص�ادات
العاملي�ة بن�اء عل�ى منهجي�ة "املنت�دى الإقت�ص�ادي العامل�ي" ،وال�ذي ي�صن�ف  148دول�ة �ضم�ن ثلاث مراح�ل رئي�س�ية ي�ش�ملها
التقري�ر .وق�د �إن�ضم�ت دول�ة الإم�ارات �إىل مرحل�ة الإقت�صادي�ات املعتم�دة عل�ى الإب�داع والإبت�كار من�ذ ع�ام  ،2006وتعتبر
�أط�ول م�دة ت�س�جلها �أي دول�ة عربي�ة يف تل�ك املرحل�ة .كم�ا حل�ت الدول�ة يف املرتب�ة  38عاملي� ًا والأوىل �إقليمي� ًا عل�ى م�ؤ�ش�ر
االبت�كار العامل�ي .2013
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كما ي�ساهم جمل�س الإمارات للتناف�سية يف هذا ال�سياق ،يف دعم م�سرية الدولة لبناء �إقت�صاد معريف عرب الآتي:
• �إعداد بحوث ودرا�سات ب�شكل دوري ومنتظم تتناول �أهم القطاعات واملبادرات وامل�ؤ�س�سات التي تدعم م�سرية الدولة يف التوجه نحو
الإقت�صاد املعريف( مثال :درا�سة ا�سرتاتيجية قام بها فريق فني من جمل�س الإمارات للتناف�سية وبالتعاون مع وزارة الإقت�صاد الحت�ساب
معدالت الإنفاق على البحث والتطوير يف الدولة).
• �إعداد وطباعة ون�شر وتوزيع درا�سة دورية يتم من خاللها ت�سليط ال�ضوء على �أهم اجلهات وامل�ؤ�س�سات يف الدولة التي قامت
باال�ستثمار يف الإبداع والإبتكار والبحث والتطوير ،مبا يدعم تناف�سية الإمارات و�إنتقالها �إىل االقت�صاد املعريف.

التجارة الخارجية
�ش�هدت الفترة  2013‒2010جه�ود ًا ملحوظ�ة يف جم�ال تعزي�ز التب�ادل التج�اري اخلارج�ي لدول�ة الإم�ارات ،وق�د كان�ت
تل�ك اجله�ود ت�دار م�ن خلال وزارة التج�ارة اخلارجي�ة (مت �إحل�اق مهامه�ا وم�س��ؤولياتها �إىل وزارة االقت�ص�اد بع�د التعدي�ل
ال�وزاري الأخير يف مار��س  .)2013ولعل�ه م�ن �أب�رز م�ا مت خلال الفترة املذك�ورة ،ه�و ت�أ�سي��س "جمل��س ال�ش�ركات الإماراتي�ة
امل�س�تثمرة يف اخل�ارج" ،وذل�ك لتمكين كبرى ال�ش�ركات الوطني�ة م�ن دع�م �صناع�ة الق�رار اال�س�تثماري يف الدول�ة عل�ى
ال�صعيدي�ن ال�سيا�س�ي واالقت�ص�ادي .كم�ا مت خلال نف��س الفترة� ،إن�ش�اء قاع�دة بيان�ات حديث�ة ح�ول اال�س�تثمارات الإماراتي�ة
املبا�ش�رة يف اخل�ارج للتع�رف �إىل �أه�م ال�دول الت�ي ت�س�تقطب ه�ذه اال�س�تثمارات.
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مليار
ً

4

مليار

�سجلت وزارة االقت�صاد ارتفاعا يف حجم اال�ستثمار ال�صناعي
و�صل لـ 114مليار و 52مليون درهم يف عام .2011

بلغ �إجمايل اال�ستثمار على امل�ستوى اخلليجي  3مليار و 906مليون
درهم بن�سبة .%3.42

%57

9.5

بلغت الزيادة يف حجم اال�ستثمار ال�صناعي بن�سبة تقدر بـ%57
مقارنة بعام .2007

مليار

بلغ �إجمايل اال�ستثمار على امل�ستوى الأجنبي  9مليار و 486مليون
درهم بن�سبة .%8.33

مصرف اإلمارات للتنمية
مت ت�أ�سي��س م�ص�رف الإم�ارات للتنمي�ة مبوج�ب املر�س�وم بقان�ون احت�ادي رق�م  7ل�س�نة  2011بر�أ�س�مال م�ص�رح ب�ه وق�دره 10
ملي�ارات دره�م ،وم�ص�در ق�دره  5ملي�ارات دره�م للم�س�اهمة يف متوي�ل امل�ش�اريع التنموي�ة وال�س�كنية وال�صناعي�ة للمواطنين.

ويع�د م�ص�رف الإم�ارات للتنمي�ة خط�وة مهم�ة ته�دف �إىل بن�اء �أعم�ال م�س�تدامة وقوي�ة يف دول�ة الإم�ارات ،حي�ث تتي�ح
جم�ا ًال جدي�د ًا لتموي�ل القط�اع ال�صناع�ي ال�ذي يع�اين م�ن حمدودي�ة يف م�ص�ادر التموي�ل .كم�ا �س�يتم تعزي�ز دور امل�ص�رف
يف متوي�ل امل�ش�اريع ال�صغيرة واملتو�س�طة ملواطن�ي دول�ة الإم�ارات مم�ا يتي�ح له�م اال�س�تفادة م�ن فر��ص النم�و املمي�زة الت�ي
تزخ�ر به�ا املنطق�ة.
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التنافسية
ت�ويل دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة مو�ض�وع التناف�س�ية �أهمي�ة خا�ص�ة ،خا�ص� ًة
�أنه�ا تعتبر م�ن �أه�م عوام�ل التق�دم والنم�و الإقت�ص�ادي .ووفق� ًا للتقاري�ر
ال�ص�ادرة ع�ن املنت�دى االقت�ص�ادي العامل�ي وغيره م�ن املنظم�ات الدولي�ة
املرموق�ة ،وتعتبر الإم�ارات م�ن ال�دول الت�ي تتمت�ع مب�س�توى تناف�س�ية مرتف�ع
بف�ض�ل �سيا�س�ة الإنفت�اح الإقت�ص�ادي الت�ي �إنتهجته�ا ،واملن�اخ الإ�س�تثماري ،والبيئ�ة
الت�ش�ريعية ،والبني�ة التحتي�ة املتقدم�ة الت�ي ت�ص�ون اال�س�تثمارات وتعززه�ا،
بالإ�ضاف�ة �إىل ال�سيا�س�ات املالي�ة والتجاري�ة املنفتح�ة والنقدي�ة الت�ي وف�رت
�إ�س�تقرار كبير للعمل�ة املحلي�ة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

اكسبو 2020

•

جهود الدولة في بناء البيئة والقدرات التنافسية

•

تصنيف اإلمارات في مؤشرات التنافسية العالمية
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اكسبو 2020
تقدم�ت دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة بطل�ب ا�س�ت�ضافة "معر��ض �إك�س�بو ال�دويل  "2020يف مدين�ة دب�ي.
وعلي�ه ،مت ت�ش�كيل جلن�ة علي�ا وف�رق عم�ل �ش�اركت فيه�ا احلكوم�ة االحتادي�ة ب�كل فاعلي�ة عل�ى م�دى عامين.
كم�ا كان ملجل��س ال�وزراء موق�ف داع�م ور�س�مي له�ذا املل�ف ال�ذي يحظ�ى بالت�أيي�د م�ن قي�ادة و�ش�عب دول�ة
ً
ف�ضلا ع�ن القط�اع اخلا��ص يف الدول�ة.
الإم�ارات وجمي�ع اجله�ات احلكومي�ة االحتادي�ة واملحلي�ة،
و�أعرب�ت احلكوم�ة االحتادي�ة يف ه�ذا ال�س�ياق ،ع�ن فخ�ر دول�ة الإم�ارات بجمي�ع �أولئ�ك الذي�ن ت�ضاف�رت
جهوده�م م�ن خلال العم�ل ال�د�ؤوب خلال العامين الأخريي�ن م�ن عم�ر ه�ذه امل�سيرة الوطني�ة ،وعل�ى
ا�س�تعداد دول�ة الإم�ارات الكام�ل ال�س�ت�ضافة ه�ذا احل�دث العامل�ي ،م�ع كل االمتن�ان لكاف�ة ال�دول ال�ش�قيقة
وال�صديق�ة وال�ش�ركاء يف خمتل�ف �أنح�اء الع�امل الذي�ن يثق�ون بق�درة دول�ة الإم�ارات عل�ى ا�س�ت�ضافة ه�ذا
احل�دث ال�ضخ�م.
ويف نوفمرب  ،2013مت الإعالن عن نتيجة الت�صويت التي ك�شفت عن تفوق عر�ض اال�ست�ضافة الإماراتي على العرو�ض
املقدمة من مدن:
ساوباولو البرازيلية
يكاترنبرغ الروسية
إزمير التركية
وقد فازت دبي بعد  3جوالت من الت�صويت مبجموع � 116صوت ًا من �أ�صل  168دولة �شاركت يف الت�صويت.
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جهود الدولة في بناء القدرات التنافسية

نظم"مجلس
اإلمارات للتنافسية" خالل
الفترة  ،2013‒2010وبالتعاون مع
مختلف الجهات االتحادية والمحلية
فض ً
ال عن القطاع الخاص ،عدداً من
المبادرات في مجال بناء البنية
والقدرات التنافسية لدولة اإلمارات.
ومن هذه المبادرات:

إنشاء مركز بيانات
مصغر لإلحصاءات
واألرقام ذات الصلة بترتيب
دولة اإلمارات في التقارير
العالمية ضمن قطاعات
الصحة والتعليم
واالقتصاد.

إعداد وإدارة بعض االستبيانات
الخاصة بتقارير التنافسية
العالمية.

التعاون مع مختلف
الحكومات المحلية إلنشاء
مكاتب خاصة بالتنافسية،
وتزويدها بالدعم الفني
والمشورة الالزمة.

تبادل الخبرات والمعرفة مع
الجهات والجامعات المعنية
بإصدار تقارير التنافسية
العالمية.

تنظيم برامج للتبادل المعرفي
واالنتداب الوظيفي محلي ًا
ودولي ًا.

يلعب جمل�س الإمارات للتناف�سية دوراً حيوياً يف عملية التن�سيق بني خمتلف اجلهات احلكومية الإحتادية مع الدوائر احلكومية املحلية
يف الإمارات ال�سبع ٬وذلك من خالل الآتي:
• كان ملجل�س الإمارات للتناف�سية دور ًا يف ت�أ�سي�س مكتب �أبوظبي للتناف�سية ،وان�ضمام املكتب لع�ضوية الإحتاد العاملي ملجال�س التناف�سية.
• يتوا�صل جمل�س الإمارات للتناف�سية مع فريق عمل مكتب دبي للتناف�سية الذي �أن�شئ يف  ،2012للعمل على املبادرات وامل�شاريع الرامية �إىل
دعم تناف�سية الإمارة.
• يركز املجل�س وب�شكل ا�ستثنائي على التوا�صل الدائم وامل�ستمر مع املجال�س التنفيذية يف الإمارات ال�شمالية ،وذلك لعر�ض �أف�ضل
املمار�سات ،وتبادل املعرفة ،والعمل كحلقة و�صل بني خمتلف اجلهات احلكومية يف الإمارات الأخرى (مثال :مت اختيار �إمارة عجمان
كمن�صة لتنظيم �أول م�ؤمتر يف الدولة عن ال�سعادة والرخاء ،بالتعاون مع املجل�س التنفيذي لإمارة عجمان وجمل�س الإمارات للتناف�سية).
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دولة اإلمارات في مؤشرات التنافسية العالمية
نتائج المسح العالمي للسعادة والرضا بين الشعوب الذي تقوم به
األمم المتحدة للسنة الثانية ،وجاءت فيه دولة اإلمارات في المرتبة األولى
عربي ًا والرابع عشر عالمي ًا.
نتائج تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي
(دافوس) للعام  ،2014‒2013والذي تقدمت فيه دولة اإلمارات خمس
مراتب في التنافسية الكلية القتصادها خالل سنة واحدة لتتقدم على
دول كفرنسا وإيرلندا وأستراليا ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد
من المؤشرات منها :

1
2
3

4

األولى عالمي ًا في التحصيل العلمي للمرأة.
األولى عالمي ًا في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة.
األولى عالمي ًا أيض ًا في احتواء آثار التضخم.
حلت الثانية عالمي ًا في االستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.
الثاني عالمي ًا في قلة تأثير الجريمة على قطاع األعمال.
الثالث عالمي ًا في البنية التحتية للنقل الجوي .الثالث عالمي ًا في ثقة
المواطنين بالقادة السياسيين.
وأحرزت حكومة اإلمارات أيض ًا المركز الثالث عالمي ًا في مؤشر مشتريات
الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة.
الرابع عالمي ًا في كفاءة أسواقها.
كما حلت اإلمارات الرابع عالمي ًا في جودة البنية التحتية.
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24

19

ارتقاء ترتيب دولة اإلمارات العربية المتحدة بخمس مراتب،
لتقفز من المرتبة  24في  2012وتحتل المرتبة  19في
التصنيف العام لتنافسية الدول في .2013

1

2.18

2

ح�صول الإمارات على املركز الأول عاملي ًا
يف جمال الكفاءة احلكومية ،وحتقيقها
�أكرب قفزة بني جميع دول العامل ،يف جمال
التناف�سية بني الدول يف عام  ،2013لت�صل
�إىل املركز الثامن ،وحتقيقها �أي�ض ًا املركز
الرابع عاملي ًا يف جمال الأداء االقت�صادي،
بح�سب الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية
 ،2013والذي يعد �أحد �أهم التقارير
العاملية التي تقي�س م�ستوى تناف�سية الدول،
وي�صدر عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية
ب�سوي�سرا .كما جاءت الإمارات �أي�ض ًا
يف املركز الأول عاملي ًا يف جمال الرتابط
املجتمعي ،ويف جمال القيم وال�سلوكيات،
واخلام�س عاملي ًا يف م�ؤ�شر التوظيف،
وال�ساد�س عاملي ًا يف حمور ممار�سات
الأعمال� ،إ�ضافة لتقدمها الكبري يف 19
م�ؤ�شر ًا خمتلف ًا ،لتكون �ضمن الع�شرة
الأوائل عاملي ًا يف التناف�سية العاملية.

حلت الإمارات يف املرتبة الع�شرين عاملي ًا
�ضمن �أكرب البلدان ت�صديرا يف العامل،
ِوفق ًا لتقرير منظمة التجارة العاملية
 ،2012والذي �أ�شار �إىل �أن �صادرات
الإمارات قد بلغت يف العام � 2011أكرث
من  285مليار دوالر من بني �إجمايل
ال�صادرات العاملية التي كانت 2.18
تريليون دوالر.

حلت الإمارات يف املركز الثاين �إقليمي ًا
واملركز  41عاملي ًا من بني  187دولة،
يف تقرير التنمية الب�شرية  2013والذي
ي�صدر �سنوي ًا عن برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي منذ العام .1990

تريليون
دوالر

تقدمت الإمارات �إىل املرتبة الأوىل عربي ًا
والـ 26عاملي ًا من بني  183دولة يف تقرير
ممار�سة الأعمال للعام  2013الذي
�أ�صدره البنك الدويل يف  2012وتبو�أت
املركز الرابع والع�شرين عاملي ًا يف جمال
التناف�سية وفق ًا لتقرير املنتدى االقت�صادي
العاملي للعام  2013/2012الذي �شمل
 144دولة فيما حافظت على مكانتها
باعتبارها الدولة الوحيدة �ضمن قائمة
االقت�صاديات التي تعتمد على الإبداع
واالبتكار للعام ال�سابع على التوايل.
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األمن والعدل
والسالمة
ويتضمن هذا القطاع ٫المحاور التالية:

•

األمن ومكافحة الجريمة

•

منظومة العدل والنظام القضائي

•

السالمة
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تعك��س دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة منوذج� ًا رائ�د ًا ومث�ا ًال يحت�ذى عل�ى
�صعي�د مع�دالت الأم�ن والع�دل وال�سلامة يف املنطق�ة ،حي�ث �أر�س�ى ه�ذا
الواق�ع دعائ�م نه�ضته�ا ومنوه�ا ورف�اه مواطنيه�ا .وت�ش�هد ه�ذه املنظوم�ة
الراقي�ة تط�ور ًا م�س�تمر ًا وبات�ت متث�ل ج�زء ال يتج�ز�أ م�ن التنمي�ة امل�س�تدامة
الت�ي ت�ش�هدها الدول�ة يف �ش�تى املج�االت.
وت�ؤم�ن القي�ادة الر�ش�يدة للدول�ة ب��أن م�س�تقبلها ور�ؤي�ة الإم�ارات 2021

ترتك�ز ب�ش�كل �أ�سا�س�ي عل�ى موا�صل�ة البن�اء للإجن�ازات الت�ي حتقق�ت حت�ى
الي�وم يف جم�ال �إر�س�اء الأم�ن ،وفر��ض النظ�ام ،وتوفير ال�سلامة العام�ة،
وتكري��س �س�يادة القان�ون.

كم�ا جنح�ت الدول�ة يف تب�و�أ مراك�ز مرموق�ة بين ال�دول العربي�ة يف م�ؤ�ش�رات
تنمي�ة الإن�س�ان وحماي�ة حقوق�ه ،و�أ�صبح�ت م�ن بين �أف�ض�ل ال�دول يف �س�ن
الت�ش�ريعات و�إطلاق املب�ادرات املعني�ة يف ه�ذا املج�ال .ومن�ذ ن�ش��أتها ،عرف�ت
دول�ة الإم�ارات ب�إنفتاحه�ا عل�ى الع�امل حت�ى بات�ت الي�وم قبل� ًة وموطن� ًا
لأكثر م�ن  200جن�س�ية خمتلف�ة تتعاي��ش ب�سلام و�أم�ن و�أم�ان.
وق�د �ش�هدت دول�ة الإم�ارات خلال الفترة  2013‒2010نقلات نوعي�ة
ً
ف�ضلا ع�ن اجله�از
يف جم�ال الأم�ن والأم�ان ،وحماي�ة حق�وق الإن�س�ان،
الق�ضائ�ي .ومتث�ل الإجن�ازات يف املج�االت املذك�ورة نتيج�ة طبيعي�ة لل�سيا�س�ات
احلكيم�ة للقي�ادة الر�ش�يدة� ،س�يما �أن تل�ك ال�سيا�س�ات بني�ت عل�ى �أ�س��س
مو�ضوعي�ة ت�أخ�ذ يف عين االعتب�ار كل م�ا ي�ؤث�ر يف �أم�ن وا�س�تقرار الدول�ة،
وي�ص�ب يف اجت�اه حتقي�ق هدفه�ا الأ�س�مى وه�و حماي�ة �أم�ن و�سلامة الوط�ن
وكل م�ن يقي�م عل�ى �أر�ض�ه الطيب�ة.
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األمن ومكافحة الجريمة
يعتبر الأم�ن ومكافح�ة اجلرمي�ة م�ن �أه�م املرتك�زات الت�ي تق�وم عليه�ا املجتمع�ات
املتقدم�ة ،ويف �إط�ار ترجم�ة ر�ؤي�ة القي�ادة احلكيم�ة لدول�ة الإم�ارات يف املحافظ�ة
عل�ى مكت�س�بات الأم�ن وال�سلامة الت�ي تنع�م بهم�ا؛ توا�ص�ل امل�ؤ�س�س�ات الوطني�ة
املعني�ة بب�ذل م�س�اع حثيث�ة وتق�دمي خدم�ات �ش�رطية متمي�زة للمواطنين واملقيمين.
وتت�ص�دى الأجه�زة ال�ش�رطية يف خمتل�ف �إم�ارات الدول�ة بجمي�ع الو�س�ائل والربام�ج
والإمكان�ات املتاح�ة للجرائ�م ب�أنواعه�ا ،عل�ى نح�و فع�ال يثم�ر يف انخفا��ض م�ؤ�ش�ر
اجلرائ�م املقلق�ة .وتتبن�ى احلكوم�ة االحتادي�ة �إ�ستراتيجية �أمني�ة متط�ورة تراع�ي
�أف�ض�ل املمار�س�ات العاملي�ة واملدرو�س�ة يف مكافح�ة اجلرمي�ة؛ وال�س�يطرة عليه�ا
خلف��ض معدالته�ا ،حفاظ� ًا عل�ى �سلامة املجتم�ع.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

كفاءة الخدمات الشرطية

•

مكافحة الجريمة المنظمة

•

جهود مكافحة الجرائم اإللكترونية

•

الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني

•

المنشآت اإلصالحية

•

مبادرة صندوق الفرج

•

مراكز تأهيل وتشغيل المعاقين بوزارة الداخلية

•

كلية الدفاع الوطني
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كفاءة الخدمات الشرطية

مكافحة الجريمة المنظمة

جهود مكافحة الجرائم اإللكترونية

4

118.5

عل�ى الرغ�م م�ن االنت�ش�ار الوا�س�ع ال�س�تخدامات و�س�ائل االت�ص�ال احلدي�ث ونظ�م التب�ادل الإلكتروين ،واعتم�اد جمي�ع
امل�ؤ�س�س�ات عل�ى النظ�م احلديث�ة يف ا�س�تخدام البيان�ات يف دول�ة الإم�ارات� ،إال �أن اجلرائ�م االلكرتوني�ة يف الإم�ارات ال ترتق�ي �إىل
درج�ة الظاه�رة مقارن�ة بال�دول الأخ�رى� ،س�يما �أن ع�دد اجلرائ�م الإلكرتوني�ة الت�ي و�صل�ت �إىل املحكم�ة خلال الع�ام 2012
-عل�ى �س�بيل املث�ال -بل�غ ح�وايل  140ق�ضي�ة فق�ط تراوح�ت بين االحتي�ال وال�س�ب والق�ذف.

�صنف التقرير الدويل لتمكني التجارة  2010دولة الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة
الرابعة عاملي ًا يف جمال كفاءة خدمات ال�شرطة ،متقدمة بذلك على دول متطورة عديدة
مثل �سوي�سرا والدمنارك والرنويج.

�سجل معدل اجلرمية املقلقة لكل � 100ألف من ال�سكان يف الإمارات انخفا�ض ًا ملحوظ ًا �إذ
بلغ  119.4يف �سنة  ،2010مقابل  118.5يف  ،2012وذلك مقارنة مع دول مثل الواليات
املتحدة الأمريكية وبريطانيا.

11

%91.6
4

�صنف تقرير املنتدى االقت�صادي الدويل  2013‒ 2012دولة الإمارات يف املرتبة الـ11
عاملي ًا �ضمن حمور االعتماد على اخلدمات ال�شرطية بني  144دولة �شملها التقرير.

بلغت ن�سبة ال�شعور بالأمن يف الإمارات  % 91.60يف .2011

ت�أتي دولة الإمارات يف املركز الرابع من بني �أف�ضل  10دول بالعامل يف تدين ن�سبة
اجلرمية على الرغم من �أنها ت�ست�ضيف على �أر�ضها كدولة جاذبة للعمالة نحو 200
جن�سية من خمتلف دول العامل.
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وق�د تبن�ت الإم�ارات ا�ستراتيجية وا�ضح�ة يف مواجه�ة اجلرائ�م الإلكرتوني�ة وحماي�ة النظ�ام امل�ايل للدول�ة تعتم�د يف املق�ام
الأول عل�ى امل�ش�اركة والتع�اون بين جمي�ع اجله�ات املعني�ة كجه�ات �إنف�اذ القان�ون وامل�ؤ�س�س�ات املالي�ة وغير املالي�ة والتجاري�ة
واالقت�صادي�ة واجله�ات احلكومي�ة ،وق�د نظ�م معه�د التدري�ب والدرا�س�ات الق�ضائي�ة يف ه�ذا ال�س�ياق" ،امل�ؤمت�ر ال�دويل ملكافح�ة
جرائ�م تقني�ة املعلوم�ات" يف .2011
وتلع�ب و�س�ائل الإعلام دور ًا كبير ًا يف ه�ذا الإط�ار م�ن خلال ن�ش�ر الوع�ي ل�دى �أف�راد املجتم�ع بخط�ورة تل�ك اجلرائ�م
وتثقيفه�م ك�ي ال يقع�وا حت�ت طائل�ة القان�ون م�ن خلال ن�ش�ر الثقاف�ة القانوني�ة.

الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني
�أ�ص�در �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان رئي��س الدول�ة ،مر�س�وم ًا بقان�ون احت�ادي يق�ض�ي ب�إن�ش�اء الهيئ�ة
الوطني�ة للأم�ن الإلكتروين ،وته�دف ه�ذه الهيئ�ة �إىل تنظي�م حماي�ة �ش�بكة االت�ص�االت ونظ�م املعلوم�ات يف الدول�ة ،ورف�ع
كف�اءة ط�رق حف�ظ املعلوم�ات وتبادله�ا ل�دى اجله�ات كاف�ة� ،س�واء ع�ن طري�ق نظ�م املعلوم�ات� ،أو �أي و�س�يلة �إلكرتوني�ة �أخ�رى.
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مراكز تأهيل وتشغيل المعاقين
بوزارة الداخلية

المنشآت اإلصالحية
مت تكثي�ف التدري�ب التخ�ص�ص�ي والتن�ش�يطي للعاملين ،لرف�ع كفاءته�م املهني�ة واالحرتافي�ة ،كم�ا �أول�ت ال�وزارة اهتمام� ًا كبير ًا
ملب�اين امل�ؤ�س�س�ات الإ�صالحي�ة والعقابي�ة م�ن حي�ث طاقاته�ا اال�س�تيعابية وموا�صفاته�ا ومكوناته�ا ،واعتم�دت خط�ة مت مبوجبه�ا
�إج�راء تو�س�عات يف الطاق�ة اال�س�تيعابية يف كل م�ن م�ؤ�س�س�تي ال�ش�ارقة ،ور�أ��س اخليم�ة.

2010

كم�ا مت دع�م غ�رف العملي�ات املركزي�ة يف م�ؤ�س�س�ات ال�ش�ارقة وعجم�ان والإدارة املركزي�ة ب�أبوظب�ي ور�أ��س اخليم�ة ب�أجه�زة
الرقاب�ة التلفزيوني�ة (�ش�بكات مغلق�ة) ،و�إج�راء ال�صيان�ة الالزم�ة للمب�اين القائم�ة وحت�سين مراف�ق خدم�ات الن�زالء وتطوي�ر
مقوماته�ا و�أ�س�اليب الت�ش�غيل فيه�ا.

مت �إن�شاء مراكز لت�أهيل وت�شغيل املعاقني يف  ،2010والتي تعد الأوىل من نوعها يف عاملنا
العربي ومنطقة ال�شرق الأو�سط لرت�سيخ مفاهيم الأمن وال�سالم.

كم�ا مت اعتم�اد ان�ضم�ام الن�زالء املواطنين يف جمي�ع م�ؤ�س�س�ات الدول�ة لال�س�تفادة م�ن برنام�ج "�إع�داد النزي�ل ل�س�وق
العم�ل" ،ال�ذي تنظم�ه �إدارة امل�ؤ�س�س�ات الإ�صالحي�ة والعقابي�ة – �أبوظب�ي ،بن�ا ًء عل�ى مذك�رة تفاه�م بين وزارة الداخلي�ة
وكلي�ات التقني�ة العلي�ا ،وه�و الربنام�ج ال�ذي يك�س�ب امللتحقين ب�ه م�ن الن�زالء مه�ارات اللغ�ة الإجنليزي�ة والريا�ضي�ات
وامله�ارات العلمي�ة يف بيئ�ة تعليمي�ة حديث�ة تعتم�د عل�ى تقني�ات املعلوم�ات واالت�ص�ال.

11

مبادرة صندوق الفرج

20
500

انطالق ًا من نهج قيادتنا العليا يف توفري �سبل الرعاية الكرمية للأ�شقاء يف خمتلف
الظروف الإن�سانية ،ا�ست�ضافت الدولة  11من ذوي الإعاقة اللبنانيني.

كلية الدفاع الوطني
�أ�ص�در �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د ب�ن �س�لطان �آل نهي�ان رئي��س
الدول�ة ،مر�س�وم ًا بقان�ون احت�ادي يف  ،2012يق�ض�ي ب�إن�ش�اء كلي�ة ت�س�مى
“كلي�ة الدف�اع الوطن�ي” ،تتب�ع القي�ادة العام�ة للق�وات امل�س�لحة ويك�ون
مقره�ا يف مدين�ة �أبوظب�ي .وتخت��ص الكلي�ة ب�إع�داد وت�أهي�ل القي�ادات
الع�س�كرية واملدني�ة ورف�ع قدراته�م يف جم�ال حتدي�د وتقيي�م حتدي�ات الأم�ن
الوطن�ي والإقليم�ي وال�دويل ،وفه�م �أ�س��س ومتطلب�ات �إدارة وتوظي�ف م�وارد
الدول�ة م�ن �أج�ل حماي�ة امل�صال�ح الوطني�ة.
وق�د ب�د�أت الكلي�ة يف
يف الدول�ة يف �أغ�سط��س
الق�وات امل�س�لحة .كم�ا
الإ�ستراتيجية والأمني�ة

ا�س�تقبال الدار�سين م�ن اجله�ات االحتادي�ة واملحلي�ة
 ،2013ليدر�س�وا جنب�ا �إىل جن�ب م�ع زمالئه�م �ضب�اط
تق�رر من�ح اخلري�ج درج�ة املاج�س�تري يف الدرا�س�ات
وذل�ك بالتع�اون م�ع جامع�ة الإم�ارات.

ا�ست�ضافت املراكز تدريب وت�أهيل  20فل�سطيني ًا من ذوي الإعاقة.
عرف بداية بـ"�صندوق التكافل
الإجتماعي" لرعاية نزالء املن�ش�آت
الإ�صالحية والعقابية و�أ�سرهم ،و�صدر قرار
�إ�شهاره يف مايو  2009على �أن يكون مقره
�إمارة �أبوظبي ودائرة ن�شاطه الإمارات العربية
املتحدة.ثم مت فيما بعد تغيري امل�سمي لي�صبح
"�صندوق الفرج"

�أ�سهم �صندوق الفرج يف الإفراج عن 2,085
�سجين ًا  ،منهم  105مواطنني ،منذ �إ�شهاره يف
مايو  2009حتى �أغ�سط�س �( 2013أي يف غ�ضون
� 50شهر ًا).

مايو 2009

أغسطس 2013
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�ساعد ال�صندوق � 264أ�سرة نزيل ،منها 259
�أ�سرة مواطنة ،خالل العام  2012والأ�شهر
الثمانية الأوىل من العام �( 2013أي يف غ�ضون
� 20شهر ًا).

متكنت �إدارة مراكز لت�أهيل وت�شغيل املعاقني ،من تدريب وتوظيف �أكرث من � 500شخ�ص
من ذوي الإعاقة املواطنني يف خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص.

 ‒ 2012أغسطس 2013
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منظومة العدل والنظام القضائي
�ش�هد النظ�ام الق�ضائ�ي �إجن�ازات كبيرة ترافق�ت م�ع م�سيرة احت�اد دول�ة الإم�ارات ،حي�ث �ش�ملت
رف�ع فعالي�ة وكف�اءة النظ�ام الق�ضائ�ي والو�ص�ول باخلدم�ات القانوني�ة والق�ضائي�ة �إىل م�س�تويات
عاملي�ة يف الأداء تعبر ع�ن فك�ر القي�ادة الر�ش�يدة يف الري�ادة واملناف�س�ة .كم�ا �ش�هدت الفترة
 2013‒2010ا�س�تكمال بن�اء وجتهي�ز املراف�ق الق�ضائي�ة احلديث�ة يف كاف�ة �أنح�اء الدول�ة لتلبي�ة
احتياج�ات املجتم�ع ،وتوظي�ف التكنولوجي�ا مل�س�ايرة الث�ورة املعرفي�ة الت�ي فر�ضه�ا ع�ص�ر العومل�ة.
وتعم�ل احلكوم�ة االحتادي�ة وف�ق ر�ؤي�ة وا�ضح�ة لأمتت�ة العم�ل باملحاك�م والنياب�ات يف الدول�ة لتحقي�ق
الأه�داف والطموح�ات املن�ش�ودة ،وتق�دمي �أف�ض�ل اخلدم�ات للمواطنين واملقيمين ب�أعل�ى درج�ة م�ن
الدق�ة و�س�رعة الإجن�از والكف�اءة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

سيادة القانون

•

المحكمة االتحادية العليا تحتفل بأربعين عام على تأسيسها

•

مشروع العدالة اإللكتروني

•

ثقافة احترام القانون

•

تأهيل الكفاءات اإلماراتية في السلك القضائي
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سيادة القانون

مشروع العدالة اإللكتروني

ثقافة احترام القانون

حقق�ت الدول�ة �إجن�ازات ح�ضاري�ة متع�ددة عل�ى م�دار �أكثر م�ن  40عام� ًا ،والت�ي توجته�ا يف  2011بح�ص�ول الدول�ة عل�ى
املرتب�ة الأوىل عل�ى �صعي�د الوط�ن العرب�ي ومنطق�ة ال�ش�رق الأو�س�ط ،والـ�مرتبة  13عاملي� ًا ،وف�ق م�ؤ�ش�ر "�س�يادة القان�ون
العامل�ي" وال�ذي ت�أ�س��س �ضم�ن "م�ش�روع العدال�ة" العامل�ي ع�ام .2006

تق�دم وزارة الع�دل عبر موقعه�ا الإلكتروين م�ا يق�ارب  18خدم�ة ي�س�تفيد منه�ا
املتعاملين واملحام�ون �إ�ضاف�ة �إىل موظف�ي ال�وزارة ،وذل�ك �ضم�ن "م�ش�روع العدال�ة
الإلكتروين" ال�ذي �أطلقت�ه يف  .2011وتتي�ح ال�وزارة �أم�ام جمه�ور املتعاملين
خدم�ة رف�ع الدع�اوى الإلكرتوني�ة عبر املوق�ع الإلكتروين م�ن �أي م�كان ويف �أي
زم�ان ،جلمي�ع �أن�واع الدع�اوى املدني�ة وال�ش�رعية يف خمتل�ف درج�ات التقا�ض�ي
ابت�دا ًء م�ن املحكم�ة االبتدائي�ة وحت�ى الطع�ن يف املحكم�ة االحتادي�ة العلي�ا .كم�ا
�أ�صبح�ت جمي�ع ملف�ات الق�ضاي�ا املف�صول�ة للمحكم�ة االحتادي�ة العلي�ا م�ؤر�ش�فة
�إلكرتوني� ًا بالكام�ل.

عم�ل "مكت�ب ثقاف�ة احترام القان�ون" عل�ى تنظي�م �سل�س�لة زي�ارات لع�دد م�ن
�س�فارات ال�دول امل�ص�درة للعمال�ة؛ ل�ش�رح القواع�د القانوني�ة واالجتماعي�ة
الت�ي يج�ب االلت�زام به�ا م�ن قب�ل الق�وى العامل�ة و�أ�صح�اب العم�ل ،و�إيج�اد
�آلي�ة تع�اون م�ع تل�ك ال�س�فارات لتوعي�ة جالياته�م.

المحكمة االتحادية العليا تحتفل بأربعين عام على تأسيسها
لعب�ت املحكم�ة خلال م�سيرتها الرثي�ة دور ًا حموري� ًا يف ت�أ�سي��س الفك�ر الق�ضائ�ي الإمارات�ي ،وتوحي�د الفه�م الت�ش�ريعي جلمي�ع القوانين االحتادي�ة الأ�سا�س�ية مب�ا يع�زز
م�سيرة العدال�ة يف الدول�ة .و�س�اهمت املحكم�ة االحتادي�ة العلي�ا عل�ى م�دى  40عام� ًا يف تطوي�ر �أداء ال�س�لطة الق�ضائي�ة بالدول�ة لتق�دمي خدم�ات ق�ضائي�ة متمي�زة.
و�أطلق�ت املحكم�ة خلال الفترة املا�ضي�ة "مب�ادرة املر�س�ال الق�ضائ�ي" ،وه�ي م�ن اخلدم�ات الرائ�دة الت�ي ا�س�تحدثتها املحكم�ة االحتادي�ة العلي�ا يف جم�ال ن�ش�ر مبادئه�ا
الكرتوني� ًا وتقدميه�ا باملج�ان .كم�ا ا�س�ت�ضافت املحكم�ة م�ؤمت�رات �إقليمي�ة وعاملي�ة ع�دة خلال الفترة ال�س�ابقة ،حي�ث كان�ت له�ا الري�ادة يف ا�س�ت�ضافة امل�ؤمت�ر الأول
لر�ؤ�س�اء حماك�م الع�امل العلي�ا ،وم�ؤمت�ر ر�ؤ�س�اء املحاك�م العلي�ا العربي�ة ،وم�ؤمت�ر ر�ؤ�س�اء املحاك�م العلي�ا اخلليجي�ة.
ويف جمال رفع �سرعة �إجناز الق�ضايا� ،أخذت ن�سبة الف�صل يف الق�ضايا والطعون �شك ً
ال ت�صاعدي ًا خالل الفرتة ال�سابقة،
ويت�ضح ذلك من خالل الإح�صاءات ال�سنوية للدوائر املختلفة باملحكمة:

%74
2010

%82
90

يف نهاية  2009كانت ن�سبة الف�صل يف جميع الق�ضايا والطعون .%74

حافظت على الن�سبة ال�سابقة نف�سها وهي  %82خالل عام .2011

يف نهاية  2010ارتفعت الن�سبة �إىل .%82

�س�اهمت املحكم�ة االحتادي�ة العلي�ا يف رف�ع �س�رعة �إجن�از الق�ضاي�ا والطع�ون م�ن خلال
�إطالقه�ا ملب�ادرة الف�ص�ل املج�دول املعني�ة بتحدي�د عم�ر للق�ضي�ة م�ن بداي�ة قيده�ا
وحت�ى الف�ص�ل فيه�ا ،وبحي�ث ال تتج�اوز  90ي�وم عم�ل يف جممله�ا.

شاهد هذا التقرير عن أبرز جهود
وزارة العدل التوعوية
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شاهد تقرير عن
المحكمة االتحادية العليا

وتذك�ر �إح�صائي�ات وزارة الع�دل �أنه�ا قي�دت  3,421ق�ضي�ة عبر نظ�ام رف�ع
الدع�اوى �إلكرتوني� ًا عل�ى م�س�توى حماك�م الدول�ة من�ذ �إطالق�ه يف �س�نة ،2011
وق�د ا�س�تخدم ه�ذه اخلدم�ة لل�آن  266حمامي� ًا .و�أ�صب�ح قي�د الق�ضاي�ا يف
جمي�ع املحاك�م يت�م �إلكرتوني� ًا حالي� ًا ،ويت�م عر��ض ج�دول اجلل�س�ات عل�ى �ش�بكة
الإنرتن�ت ،وكذل�ك مواعيده�ا ونتائجه�ا ،وحت�ى مرحل�ة �ص�دور احلك�م فيه�ا
ون�ش�ره �إلكرتوني� ًا.
كم�ا تتي�ح وزارة الع�دل عبر موقعه�ا خدم�ة "الكات�ب الع�دل الإلكتروين" الت�ي
تتي�ح للمتعاملين تق�دمي طلب�ات الكات�ب الع�دل �إلكرتوني� ًا وذل�ك ع�ن طري�ق اختي�ار
من�وذج املح�رر املطل�وب ت�صديق�ه م�ن بين ع�ش�رات النم�اذج املتوف�رة ،و�إرف�اق
امل�س�تندات املطلوب�ة ،ث�م احل�ص�ول عل�ى �إ�ش�عار بوا�س�طة الر�س�ائل الن�صي�ة
الق�صيرة والربي�د الإلكتروين للح�ض�ور �إىل مق�ر الكات�ب الع�دل ال�س�تكمال
ا ملعا مل�ة .
وتعتبر خدم�ة القا�ض�ي الإلكتروين الت�ي تقدمه�ا ال�وزارة للق�ض�اة م�ن الأكثر
تط�ور ًا وابت�كار ًا ،حي�ث تتي�ح ه�ذه اخلدم�ة للقا�ض�ي القي�ام مبختل�ف امله�ام
ً
ف�ضلا ع�ن
املتعلق�ة ب�ه مث�ل التح�ضير للجل�س�ات ،ومراجع�ة بيان�ات الدع�وى،
كتاب�ة الأح�كام ،واالطلاع عل�ى �س�جل اجلل�س�ات ،وحتدي�ث بيان�ات الدع�وى.

تأهيل الكفاءات اإلماراتية في
السلك القضائي
تعم�ل احلكوم�ة االحتادي�ة عل�ى حتقي�ق خط�ة متكامل�ة لإع�داد ال�كادر الب�ش�ري
تتمث�ل يف جتهي�ز جي�ل جدي�د م�ن ال�ش�باب يف ال�ص�ف الث�اين والثال�ث م�ن
الق�ض�اة و�أع�ض�اء النياب�ة وغريه�م م�ن �أع�ض�اء ال�س�لك الق�ضائ�ي ،ويت�م �إر�س�ال
ك�وادر املتدربين وفق� ًا له�ذه اخلط�ة يف بعث�ات �إىل ال�دول املتقدم�ة للح�ص�ول عل�ى
الدرج�ات العلمي�ة العلي�ا ث�م التدري�ب املتق�دم.
وابتعث�ت ال�وزارة �أع�داد ًا متزاي�د ًة م�ن الق�ض�اة ال�ش�باب للح�ص�ول عل�ى درج�ة
املاج�س�تري والدكت�وراه يف تخ�ص�ص�ات ن�ادرة يحتاجه�ا الق�ض�اء االحت�ادي ،كم�ا
مت �إر�س�ال جمموع�ة �أخ�رى م�ن ال�ش�باب ل�دورات تدريبي�ة متع�ددة يف الوالي�ات
املتح�دة وغريه�ا م�ن البل�دان املتط�ورة .وتدي�ر وزارة الع�دل ه�ذا ال�س�ياق،
برناجم� ًا لالبتع�اث اخلارج�ي يه�دف لتخ�ص��ص �أع�ض�اء ال�س�لطة الق�ضائي�ة يف
ف�روع مهم�ة يقت�ضيه�ا �إن�ش�اء املحاك�م االحتادي�ة املتخ�ص�ص�ة يف �ش�تى املج�االت.

شاهد التقرير عن نظام األرشفة
اإللكترونية في وزارة العدل
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السالمة
ت�ويل حكوم�ة دول�ة الإم�ارات اهتمام� ًا كبير ًا للتوعي�ة امل�س�بقة م�ن املخاط�ر
واحل�د منه�ا ،ويف �س�بيل ذل�ك تتخ�ذ عبر م�ؤ�س�س�اتها املعني�ة كاف�ة االج�راءات
والو�س�ائل الت�ي حتق�ق ه�ذه الغاي�ة .وتق�وم ه�ذه اجله�ات احلكومي�ة املعني�ة داخ�ل
الدول�ة بتكثي�ف احلملات التوعوي�ة الهادف�ة واملوجه�ة يف جمي�ع املراف�ق املجتمعي�ة
اميان�ا باهمي�ة تر�س�يخ ار�ش�ادات ال�سلامة ال�صحيح�ة يف نفو��س الأطف�ال
وال�ش�باب وال�ش�رائح املجتمعي�ة الأخ�رى .ويراع�ى �أي�ض� ًا تكثي�ف و�إقام�ة املعار��ض
التوعوي�ة عل�ى م�دار الع�ام للو�ص�ول اىل �أكبر ع�دد م�ن اال�س�ر واالف�راد عبر
ا�س�تخدام كل االمكاني�ات املتاح�ة وم�ن خلال ف�رق متخ�ص�ص�ة وم�زودة بالو�س�ائل
ال�ضروري�ة للو�ص�ول �إىل اله�دف املن�ش�ود يف احل�د م�ن املخاط�ر عبر التخطي�ط
امل�س�بق والوقاي�ة ،بغي�ة الو�ص�ول �إىل جمتم�ع �آم�ن وخ�ال م�ن احل�وادث والأزم�ات.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

السالمة المرورية

•

الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات

 8 | 111أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

 8أعــــوام مــــن اإلنجــــازات | 112

السالمة المرورية

%1.5

خف�ض ن�سبة الوفيات  %1.5لكل � 100ألف من ال�سكان من خالل تنفيذ العديد من
املبادرات واخلطط الت�شغيلية.

61

توفير  61خدم�ة يف نظ�ام امل�رور والرتخي��ص االحت�ادي للمواطنين واملقيمين،
متكنه�م م�ن �إجن�از معامالته�م �إلكرتوني� ًا ،كم�ا يت�ضم�ن النظ�ام توحي�د البيان�ات يف
�إدارات امل�رور والرتخي��ص يف الدول�ة لت�س�هيل و�س�رعة الو�ص�ول �إىل املعلوم�ات ب�ش��أن
املركب�ات والآلي�ات امل�س�جلة.

الهيئـة الوطنيـة إلدارة الطـوارئ واألزمات

وا�صلت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات جهودها
يف تعزيز �إمكانيات دولة االمارات العربية املتحدة يف
�إدارة ومواجهة الطوارئ واالزمات ،وو�ضع متطلبات
�ضمان �إ�ستمرارية العمل خاللها والتعايف ال�سريع منها.
كما عززت الهيئة خالل الفرتة املا�ضية من جهود
اال�ستعداد والتخطيط امل�شرتك با�ستخدام كافة و�سائل
التن�سيق واالت�صال على امل�ستوى االحتادي واملحلي
واخلا�ص ،بهدف املحافظة على الأرواح واملمتلكات.
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�أثمرت جهود الهيئة عن عقد الع�شرات من ور�ش العمل
وبرامج الإخالء الوهمي بالتن�سيق مع كافة اجلهات
االحتادية واملحلية املعنية ،ف�ض ًال عن بناء �شراكة مع
فريق تطوعي متخ�ص�ص وهو الربنامج الوطني التطوعي
لال�ستجابة يف حاالت الطوارئ (�ساند) التابع مل�ؤ�س�سة
الإمارات لتنمية ال�شباب ،بالإ�ضافة لعقد م�ؤمتر �إدارة
الطوارئ والأزمات يف دولة الإمارات �سنوي ًا.

كان ملدينة "توازن لإدارة الكوارث" دور بارز يف تعزيز
البنية التحتية للتدريب على الأزمات ،حيث تعد املدينة
الأوىل من نوعها عربي ًا وعاملي ًا .وتعترب املدينة مبثابة
مرفق للتدريب على كيفية التعاطي مع الطوارئ ،و�إعداد
املهنيني املتخ�ص�صني ،وتزويدهم بالكفاءات الالزمة
للت�صدي للأحداث اجل�سيمة يف جماالت الأمن وال�سالمة
و�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

 8أعــــوام مــــن اإلنجــــازات | 114

السياسة
الخارجية
ويتضمن هذا القطاع ٫المحاور التالية:

•

العالقات الدبلوماسية اإلماراتية في عالم متغير

•

المساعدات الخارجية اإلماراتية
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ات�ص�ف �أداء ال�سيا�س�ة اخلارجي�ة الإماراتي�ة خلال الفترة 2013‒2010

ب�س�عة الأف�ق وقدرته�ا عل�ى املب�ادرة وتولي�د احلل�ول الناجح�ة يف املحاف�ل
العاملي�ة ،وه�و م�ا �س�اعد الدول�ة عل�ى �إب�راز �إرادته�ا ال�سيا�س�ية مم�ا �أهله�ا
لتب�وء مكان�ة حموري�ة يف اخلارط�ة الدولي�ة وجعله�ا ً
مثلا يحت�ذى ب�ه يف
االعت�دال والت�وازن وحكم�ة الق�رارات.
كم�ا تعتبر تل�ك مرحل�ة مف�صلي�ة يف تاري�خ الدبلوما�س�ية الإماراتي�ة ،حي�ث
ا�س�تجابت حكوم�ة دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة للتح�والت املفاجئ�ة الت�ي
اجتاح�ت املنطق�ة مبنهجي�ة متي�زت بتوظي�ف عوام�ل ق�وة الدول�ة املختلف�ة
يف دبلوما�س�ية دقيق�ة ومرن�ة هدف�ت حلف�ظ م�صال�ح الإم�ارات ومواطنيه�ا
احليوي�ة م�ن جان�ب ،والرتوي�ج ملكانته�ا كق�وة خير و�سلام وتنمي�ة يف
املنطق�ة والع�امل يف اجلان�ب الآخ�ر.
وق�د جنح�ت �سيا�س�ة الإم�ارات اخلارجي�ة يف تو�س�يع عالق�ات الإم�ارات عل�ى
كاف�ة الأ�صع�دة ،وم�ع خمتل�ف بل�دان الع�امل .وي�أت�ي ذل�ك� ،إدراك ًا م�ن قي�ادة
الدول�ة لأهمي�ة تعزي�ز �أوا�ص�ر العالق�ات الدولي�ة مب�ا يع�زز مكان�ة الدول�ة
ً
ف�ضلا ع�ن دوره�ا يف تق�دمي امل�س�اعدات
كالع�ب رئي�س�ي ورائ�د يف التنمي�ة،
الإن�س�انية لل�دول املنكوب�ة واملع�وزة.
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العالقات الدبلوماسية اإلماراتية
في عالم متغير
انتقل�ت العالق�ات الدبلوما�س�ية الإماراتي�ة م�ع بقي�ة الع�امل �إىل م�س�توى جدي�د م�ن الثق�ة والتع�اون البن�اء،
وق�د ج�اء ه�ذا نتيج�ة للجه�ود الت�ي قادته�ا وزارة اخلارجي�ة يف تعزي�ز مكان�ة الدول�ة يف املنطق�ة ،وتعزي�ز
قن�وات احل�وار والعالق�ات م�ع خمتل�ف الق�وى الدولي�ة لتحقي�ق م�صال�ح دول�ة الإم�ارات و�إجن�اح م�س�اعيها.
وق�د �ش�هدت الدبلوما�س�ية الإماراتي�ة خلال الفترة � 2013‒2010إقام�ة �ش�راكات ا�ستراتيجية متع�ددة منحته�ا
م�س�احة وا�س�عة للحرك�ة بين خمتل�ف الق�وى الدولي�ة �س�عي ًا لرت�س�يخ مب�ادرات احل�وار وال�سلام .وت�ضمن�ت
منج�زات الدبلوما�س�ية الإماراتي�ة خلال الفترة املذك�ورة تنفي�ذ �سل�س�لة زي�ارات دولي�ة قادته�ا القي�ادة
الر�ش�يدة ،وجه�ود �إماراتي�ة وا�ضح�ة يف �إحت�واء �آث�ار الأح�داث العا�صف�ة يف املنطق�ة .وعل�ى �صعي�د حتقي�ق
ً
ف�ضلا
م�صال�ح الدول�ة فق�د مت ب�ذل جه�ود دبلوما�س�ية حثيث�ة لتعزي�ز التمثي�ل الإمارات�ي يف املحاف�ل الدولي�ة،
ع�ن م�س�اعي د�ؤوب�ة لإعف�اء املواطنين الإماراتيين م�ن ت�أ�شيرات الدخ�ول لل�دول الأوروبي�ة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

السياسة الخارجية في فكر القيادة الرشيدة

•

الدبلوماسية اإلماراتية في ظل األحداث الراهنة في المنطقة

•

التمثيل اإلماراتي في المحافل الدولية

•

مساعي إعفاء المواطنين من تأشيرات الدخول للدول األوروبية
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السياسة الخارجية في فكر القيادة الرشيدة
ت�أت�ي الزي�ارات اخلارجي�ة الت�ي قام�ت به�ا القي�ادة الر�ش�يدة ،واتفاقي�ات التع�اون امل�شترك الت�ي نفذته�ا الدول�ة خلال ه�ذه الفترة لت�ؤك�د عل�ى احلنك�ة والديناميكي�ة والتع�اون
ال�ذي تت�ص�ف به�م الدبلوما�س�ية الإماراتي�ة .ولع�ل الزي�ارة التاريخي�ة الت�ي ق�ام به�ا �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان رئي��س الدول�ة ،للمملك�ة املتح�دة يف �ش�هر
�أبري�ل  ،2013ق�د مثل�ت حمط�ة مهم�ة يف �س�جل جناح�ات ال�سيا�س�ة اخلارجي�ة الإماراتي�ة ،حي�ث مت االحتف�اء بال�صداق�ة العريق�ة بين البلدي�ن والت�أكي�د عل�ى تطوي�ر ال�ش�راكة
اال�ستراتيجية بينهم�ا ،واملمت�دة حلقب�ة م�ا قب�ل ن�ش��أة االحت�اد.

قام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
بزيارة مهمة للجمهورية الفرن�سية ،والتي
تعد �إحدى القوى الكربى داخل القارة االوروبية،
وعلى اخلارطة العاملية .وجاءت هذه الزيارة لت�ؤكد عمق
�صالت التن�سيق والتعاون بني الإمارات وفرن�سا كقوتني م�ؤثرتني
يف �إقليميهما والعامل ،والتي ر�سخ الأب امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه -دعائمها منذ ال�سبعينات.
ومن �أبرز ما ت�ضمنته الزيارة هو الرتويج مللف ا�ست�ضافة دبي
لدورة اك�سبو  .2020وقد �أثمرت زيارة �سموه يف الإعالن عن
تخ�صي�ص  250مليون يورو �ضمن مبادرة اك�سبو اليف،
وينق�سم هذا املبلغ املر�صود �إىل ق�سمني:

100

 150مليون يورو،
وهي عبارة عن حزمة
مساعدات من اإلمارات
مخصصة للدول النامية غير
القادرة على المشاركة
في اكسبو .2020

مليون يورو
لتعزيز روح االبتكار
ودعم المشاريع
وتطويرها.

ويف �إط�ار تعزي�ز عالق�ات التع�اون امل�شترك م�ع الق�وى الكبرى ق�ام الفري�ق �أول �س�مو
ال�ش�يخ حمم�د ب�ن زاي�د �آل نهي�ان ,ويل عه�د �أبوظب�ي ,نائ�ب القائ�د الأعل�ى للق�وات
امل�س�لحة ،ب�سل�س�لة زي�ارات دولي�ة هام�ة �إىل ك ًال م�ن:

الواليات المتحدة األمريكية.
روسيا االتحادية.
جمهورية الصين الشعبية.
وتباح�ث الفري�ق �أول �س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن زاي�د �آل نهي�ان يف ه�ذه الزي�ارات
اال�ستراتيجية املهم�ة م�ع ر�ؤ�س�اء ه�ذه ال�دول امل�ؤث�رة �س�بل الو�ص�ول بعالق�ة
الدول�ة معه�ا �إىل م�س�تويات جدي�دة م�ن التفاه�م والتن�س�يق والتب�ادل الدائ�م
لوجه�ات النظ�ر ح�ول خمتل�ف الق�ضاي�ا والتط�ورات االقليمي�ة والدولي�ة لدع�م
ال�س�لم والأم�ن الدوليين .وت�ؤك�د ه�ذه الزي�ارات املكوكي�ة امل�س�تمرة ح�س�ن
ا�س�تخدام القي�ادة الر�ش�يدة لعالق�ات الدول�ة املتع�ددة االجتاه�ات م�ع �أه�م
الالعبين العامليين ب�ش�كل يراك�م ر�صي�د نفوذه�ا وقوته�ا و�س�معتها احل�س�نة.

"إن نجاح سياستنا الخارجية هو أحد أبرز اإلنجازات المشهودة
لدولتنا ،ذلك أنها سياسة إنسانية العمق قائمة على الحكمة
واالعتدال ،تستمد مبادئها من ثقافتنا العربية اإلسالمية
األصيلة ،ومن ميثاق األمم المتحدة ،وأحكام القانون الدولي
الداعية إلى التعايش السلمي ،وبناء الثقة وحسن الجوار
واالحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول،
وإتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخالفات".
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة

شاهد الشيخ محمد بن راشد
متحدث ًا في وزارة الخارجية
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الدبلوماسية اإلماراتية في ظل األحداث الراهنة في المنطقة
وق�د بذل�ت دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة جهده�ا لتق�دمي الع�ون لأ�ش�قائها
الع�رب يف ظ�ل اال�ضطراب�ات والظ�روف ال�صعب�ة الت�ي الح�ت يف املنطق�ة خلال
الفترة املا�ضي�ة .وج�اءت توجيه�ات القي�ادة الر�ش�يدة وا�ضح�ة فيم�ا يتعل�ق بتق�دمي
الدع�م اللازم ملختل�ف ال�دول العربي�ة ،لت�ؤك�د بجلاء حر��ص دول�ة الإم�ارات
العربي�ة املتح�دة عل�ى ا�س�تقرار املنطق�ة ،والوق�وف بجان�ب تل�ك ال�دول ال�ش�قيقة
لتتخط�ى املرحل�ة الدقيق�ة الت�ي مت�ر به�ا ،وتع�ود ملمار�س�ة دوره�ا الطبيع�ي يف
حميطه�ا العرب�ي والإقليم�ي وال�دويل.

لع�ل م�ن �أب�رز الأمثل�ة عل�ى جه�ود الدبلوما�س�ية الإماراتي�ة خلال الفترة املا�ضي�ة
عل�ى �صعي�د �إحت�واء �آث�ار الأح�داث امل�ضطرب�ة يف املنطق�ة ه�و م�ش�اركة دول�ة
الإم�ارات الفاعل�ة كع�ض�و م�ؤ�س��س يف "م�ؤمت�ر �أ�صدق�اء �س�وريا" ،وال�ذي يه�دف
لإيج�اد ح�ل �سيا�س�ي �س�لمي للأزم�ة امل�ش�تعلة يف ه�ذا البل�د العرب�ي ال�ش�قيق،
ومب�ا يوق�ف �أعم�ال العن�ف امل�س�تمرة ويحق�ق �آم�ال ال�ش�عب ال�س�وري يف العي��ش
بكرام�ة وحري�ة و�سلام .كم�ا قام�ت الدول�ة بجه�ود حثيث�ة الحت�واء �آث�ار الأح�داث
العا�صف�ة الت�ي �أمل�ت بع�دة دول عربي�ة �ش�قيقة و�صديق�ة �أخ�رى خلال تل�ك
الفترة ،مث�ل م�ص�ر ،واليم�ن ،وتون��س ،وليبي�ا .حي�ث حر�ص�ت دول�ة الإم�ارات
عل�ى توفير الع�ون والدع�م يف خمتل�ف املج�االت له�ذه ال�دول و�ش�عوبها للخ�روج ويعبر ه�ذا التوج�ه ع�ن موق�ف را�س�خ و�أ�صي�ل ل�دى املغف�ور ل�ه ب��إذن اهلل تع�اىل
م�ن الأزم�ات الت�ي وقع�ت به�ا �إىل م�س�تقبل �أف�ض�ل.
ال�ش�يخ زاي�د ب�ن �س�لطان �آل نهي�ان ،ال�ذي كان م�ؤمن� ًا ب�أهمي�ة التع�اون والتعا�ض�د
بين الع�رب .وه�ذا املوق�ف ي�زداد ر�س�وخ ًا يف ظ�ل قي�ادة �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ
خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان رئي��س الدول�ة.
شاهد كلمة وزير الخارجية في
مؤتمر أصدقاء سوريا

"تتميز الدبلوماسية اإلماراتية باتزانها المستمد
من قيم اآلباء المؤسسين ،وبأنها قادرة على
إنتاج األفكار والحلول في المحافل الدولية في
كل األوقات".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي
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التمثيل اإلماراتي في
المحافل الدولية

مساعي إعفاء المواطنين من
تأشيرات الدخول للدول األوروبية
قام�ت وزارة اخلارجي�ة خلال الفترة املا�ضي�ة بجه�ود مكوكي�ة مكثف�ة لإعف�اء
مواطن�ي الدول�ة م�ن �ش�رط احل�ص�ول عل�ى ت�أ�شيرة "�ش�نغن" لدخ�ول دول االحت�اد
الأوروب�ي بالإ�ضاف�ة �إىل ت�أ�شيرة الدخ�ول �إىل اململك�ة املتح�دة ،مم�ا ي�دل عل�ى
م�س�اعي الدول�ة امل�س�تمرة لتطوي�ر عالقاته�ا يف املحاف�ل الدولي�ة ،و�س�عيها خلدم�ة
مواطن�ي دول�ة الإم�ارات.

يف �أبري�ل  ،2012افتت�ح �س�مو ال�ش�يخ عب�داهلل ب�ن زاي�د �آل نهي�ان ،وزي�ر اخلارجي�ة
مق�ر بعث�ة دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة ل�دى حل�ف �ش�مال الأطل�س�ي "النات�و" يف
العا�صم�ة البلجيكي�ة بروك�س�ل .وت�أت�ي ه�ذه اخلط�وة الهام�ة جت�س�يد ًا ل�س�عة �أف�ق
الدبلوما�س�ية الإماراتي�ة لتطوي�ر عالق�ة الدول�ة م�ع ه�ذه امل�ؤ�س�س�ة املهم�ة الت�ي
تلع�ب �أدوار ًا حيوي�ة متع�ددة الأبع�اد وامل�س�تويات يف ال�س�احة الدولي�ة .كم�ا يع�د
ه�ذا احل�دث �إ�ضاف�ة مهم�ة جل�دول �أعم�ال وزارة اخلارجي�ة الإماراتي�ة ال�س�اعية
ً
ً
ب�ش�كل حثي�ث لرت�س�يخ تقالي�د عم�ل تت�ص�ف بالعقالني�ة ال�سيا�س�ية ،واملرون�ة وق�د الق�ت ه�ذه اجله�ود ترحيب�ا وا�س�عا م�ن ع�دد كبير م�ن حكوم�ات ال�دول
الدبلوما�س�ية يف كاف�ة تعامالته�ا.
املعني�ة وبرملاناته�ا لإعف�اء مواطن�ي دول�ة الإم�ارات م�ن �ش�رط ا�س�تخراج في�زا
"ال�ش�نغن" لدخ�ول ال�دول الأوروبي�ة ،ودخ�ول مل�ف املو�ض�وع يف مراحل�ه الأخيرة
ويف �س�ياق مت�ص�ل ،مت تعيين �س�فري ًا معتم�د ًا للدول�ة ورئي�س� ًا لبعثته�ا ل�دى االحت�اد متهي�د ًا لإق�راره م�ن االحت�اد الأوروب�ي.
الأوروب�ي يف مدين�ة بروك�س�ل البلجيكي�ة .وت�أت�ي ه�ذه اخلط�وة حر�ص� ًا م�ن الدول�ة
عل�ى تعزي�ز عالقاته�ا م�ع جمل��س االحت�اد الأوروب�ي ال�ذي تربطه�ا ب�ه م�صال�ح كم�ا �أ�س�فرت اجله�ود الدبلوما�س�ية م�ع احلكوم�ة الربيطاني�ة ع�ن �إعف�اء مواطن�ي
م�شتركة ،ورغب�ة منه�ا يف تطوي�ر وتقوي�ة رواب�ط ال�صداق�ة عل�ى الأ�صع�دة كاف�ة الدول�ة م�ن ت�أ�شيرة زي�ارة �س�واء كان�ت �س�ياحية �أو طبي�ة م�ع الإبق�اء عل�ى
م�ع ه�ذا الكي�ان ال�دويل.
ت�أ�شيرة الدرا�س�ة �أو العم�ل ،وذل�ك وفق� ًا ل�ضواب�ط وا�شتراطات خا�ص�ة.
وم�ن املتوق�ع �أن ت�س�هم ه�ذه اجله�ود يف ت�س�هيل عملي�ة �س�فر مواطن�ي الدول�ة
�إىل تل�ك ال�دول الأوروبي�ة ،كم�ا �س�يعود باملنفع�ة امل�شتركة عل�ى الأط�راف كاف�ة،
ويعط�ي �إ�ش�ارة نح�و مزي�د م�ن االنفت�اح الثق�ايف بين دول االحت�اد الأوروب�ي
والعاملين العرب�ي والإ�سلامي.

تابع أنشطة الدبلوماسية اإلماراتية عبر حساب
وزارة الخارجية الرسمي على موقع التواصل
المجتمعي "تويتر"
 8 | 125أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

تابع نشاطات وزارة الخارجية عبر
موقعها على اليوتيوب
 8أعــــوام مــــن اإلنجــــازات | 126

المساعدات الخارجية اإلماراتية
مل تغف�ل حكوم�ة الإم�ارات نهجه�ا الإن�س�اين م�ع دول الع�امل يف خ�ض�م جهوده�ا الدبلوما�س�ية املتمي�زة،
ب�ل �س�عت �إىل تنوي�ع قاع�دة م�س�اعداتها الإن�س�انية كم� ًا ونوع� ًا خلال الفترة املا�ضي�ة ،ليبل�غ �إجم�ايل
م�س�اعدات الدول�ة يف �س�نة  5.8 2012ملي�ار دره�م .وق�د متي�زت تل�ك املرحل�ة ب�ش�مول م�س�اعدات دول�ة
الإم�ارات لنم�وذج التنمي�ة ال�ذي �أر�س�ى دعائم�ه الآب�اء امل�ؤ�س�س�ون لالحت�اد ،كم�ا مت م�أ�س�س�ة وتطوي�ر
العم�ل الإن�س�اين يف قل�ب احلكوم�ة االحتادي�ة م�ن خلال �إن�ش�اء وزارة التنمي�ة والتع�اون ال�دويل يف .2013

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

العمل اإلنساني في السياسة الخارجية اإلماراتية

•

وزارة التنمية والتعاون الدولي
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العمل اإلنساني في السياسة الخارجية اإلماراتية

يناير 2011

مارس 2011

أغسطس 2012

يناير 2013

أبريل 2013

�أطلقت دولة الإمارات العربية املتحدة
"امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان"،
وميثل هذا امل�شروع مظلة يجمع حتته باقة
متكاملة من امل�شاريع التنموية يف خمتلف
القطاعات ،وذلك حتت �إدارة حديثة
و�صارمة قادت امل�شروع للتفوق يف �أدائه
على املنظمات الدولية العاملة يف نف�س
املجال .وقد �ساعد امل�شروع الإماراتي
مل�ساعدة باك�ستان يف بناء وجتهيز
م�ؤ�س�سات اكادميية وتعليمية ي�ستفيد
منها � 30ألف طالب وطالبة ،كما نفذ
امل�شروع الإماراتي م�شروعات يف جمال
ال�صحة واملياه والطرق واجل�سور بقيمة
بلغت  113مليون دوالر ،ومت تد�شني ج�سر
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف منطقة
وزير�ستان يف مايو  ،2013ويخدم اجل�سر
� 70ألف ن�سمة من �سكان املنطقة.

وا�صل املخيم الإماراتي يف ر�أ�س جدير يف
ليبيا ا�ستقبال �آالف النازحني من مناطق
ال�صراع يف ليبيا ،و�أغلب ه�ؤالء الالجئني
من العائالت ومن جميع اجلن�سيات،
ومت تو�سيع الطاقة اال�ستيعابية للمخيم
من  200الجئ �إىل  7000الجئ خالل
فرتة زمنية ق�صرية ،وبذل فريق الإغاثة
الإماراتي املوحد ق�صارى جهده لتوفري
�أف�ضل ظروف املعي�شة والعالج لالجئني
بناء ًا على تعليمات القيادة الر�شيدة.

بتوجيهات كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة،
وللتخفيف من معاناة الالجئني ال�سوريني
يف الأردن مت افتتاح "امل�ست�شفى الإماراتي
الأردين امليداين" يف منطقة املفرق
بالأردن ،وي�ستقبل امل�ست�شفى ما يزيد على
 600مري�ض من النازحني ال�سوريني ،حيث
يقدم لهم امل�ست�شفى اخلدمات الطبية
والعالجية وفق ًا لأحدث النظم واملعايري
املعتمدة الدولية.

قدمت حكومة الدولة م�ساعدة للمملكة
الأردنية الها�شمية بلغت قيمتها مليار
و 250مليون درهم ،و�ستخ�ص�ص هذه
املنحة لتمويل م�شروعات يف قطاعات
التنمية الب�شرية مثل التعليم وال�صحة.

قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة
م�ساعدة مالية بقيمة  250مليون درهم
�إىل الأزهر ال�شريف ،و�سيتم مبوجب ذلك
�إن�شاء مكتبة حديثة قادرة على احتواء
� 50ألف خمطوطة من نفائ�س الرتاث
الإ�سالمي والإن�ساين ،بالإ�ضافة لبناء
�سكن جديد لطالب الأزهر يتنا�سب مع
منو هذه امل�ؤ�س�سة الدينية العريقة .وتعرب
هذه البادرة عن عمق تقدير الدولة للدور
املهم الذي يلعبه الأزهر ال�شريف يف
ن�شر وتر�سيخ املبادئ الإ�سالمية ال�سمحة
القائمة على قيم الت�سامح وروح الو�سطية.

مايو 2013

أكتوبر 2013

مايو 2013

مت تد�شني جممع �سكني يف العا�صمة
قدمت دولة الإمارات العربية املتحدة مبلغ
 183مليون درهم جلمهورية ال�صومال الأفغانية كابول بتمويل �إماراتي بلغت قيمته
خالل افتتاح �أعمال امل�ؤمتر الدويل اخلا�ص  671مليون درهم ،وي�ضم هذا امل�شروع
بال�صومال والذي ا�ست�ضافته العا�صمة
 3300وحدة �سكنية على م�ساحة 54
الربيطانية لندن.
هكتار مبا يتنا�سب مع منط حياة العائالت
الأفغانية.

مت افتتاح م�ست�شفى ال�شيخ زايد يف مدينة
القاهرة بجمهورية م�صر العربية ،وبلغت
قيمة امل�شروع  250مليون جنيه م�صري،
وي�ضم امل�ست�شفى � 150سرير ًا وق�سم ًا
لال�ستقبال والطوارئ و 10عيادات
خارجية و 5غرف عمليات و 12وحدة
غ�سيل كلوي� ،إ�ضافة �إىل بنك الدم ،كما
ي�شمل امل�شروع بناء �سكن جمهز للأطباء
وطاقم التمري�ض.

شاهد تقرير عن افتتاح المستشفى
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شاهد تقرير تلفزيوني عن مخيم

اإلماراتي  -األردني الذي يخدم

(مريجب  -الفهود) اإلماراتي في األردن

الالجئين السوريين
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وزارة التنمية والتعاون الدولي
قام�ت حكوم�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة ب�إن�ش�اء وزارة التنمي�ة والتع�اون ال�دويل
يف مار��س  ،2013وذل�ك به�دف ت�ش�كيل واقتراح ال�سيا�س�ة العام�ة للدول�ة ب�ش��أن
التنمي�ة وامل�س�اعدات الدولي�ة ،وتن�س�يق جه�ود الإغاث�ة وامل�س�اعدات اخلارجي�ة
م�ع اجله�ات املحلي�ة واملنظم�ات الدولي�ة .وحر�ص� ًا م�ن احلكوم�ة االحتادي�ة عل�ى
تنظي�م العم�ل الإن�س�اين الإمارات�ي مت دم�ج مكت�ب تن�س�يق امل�س�اعدات اخلارجي�ة
ال�ذي ت�أ�س��س يف  2008حت�ت مظل�ة وزارة التنمي�ة والتع�اون ال�دويل.
ومل ي��أت ت�صني�ف "جلن�ة امل�س�اعدات الإمنائي�ة" يف منظم�ة التع�اون االقت�ص�ادي
والتنمي�ة لدول�ة الإم�ارات :ك�إح�دى �أكثر ال�دول منح� ًا للم�س�اعدات اخلارجي�ة يف
الع�امل للع�ام  2012م�ن ف�راغ ،ب�ل كان نتيج�ة لتواج�د �إن�س�اين مكث�ف يف �أكثر
م�ن  100دول�ة ح�ول الع�امل ،عمل�ت فيه�ا امل�ؤ�س�س�ات الإن�س�انية واخلريي�ة والتنموي�ة
الإماراتي�ة عل�ى مكافح�ة الفق�ر واملر��ض واجله�ل ،وتق�دمي الإغاث�ة الطارئ�ة
وتنمي�ة املجتمع�ات ال�ضعيف�ة والت�ي تواج�ه الكثير م�ن التحدي�ات يف معي�ش�تها يف
احلا�ض�ر ،و�ضم�ان حي�اة �أف�ض�ل لأبنائه�ا يف امل�س�تقبل.

اطلع على تقارير المساعدات
الخارجية لدولة اإلمارات خالل
السنوات الماضية
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تطوير القطاع
الحكومي
ويتضمن هذا القطاع ٫المحاور التالية:

•

التخطيط االستراتيجي

•

التميز وتطوير األداء الحكومي

•

تطوير الخدمات الحكومية

•

االتصال الحكومي

•

دعم وتنمية الكوادر الحكومية

•

اإلدارة الرشيدة للمال العام

•

القمة الحكومية
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يف القم�ة احلكومي�ة الت�ي انعق�دت يف فرباي�ر � ،2013أع�اد �صاح�ب ال�س�مو
ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم نائ�ب رئي��س الدول�ة رئي��س جمل��س
ً
قائلا:
ال�وزراء حاك�م دب�ي ،تعري�ف وظيف�ة احلكوم�ة
"وظيف�ة احلكوم�ة ه�ي حتقي�ق ال�س�عادة للمجتم�ع ،وتطوي�ر التعلي�م
واخلدم�ات ال�صحي�ة ،وتوفير الوظائ�ف والفر��ص ،وتطوي�ر البني�ة التحتي�ة،
وحتقي�ق الع�دل ،وت�س�هيل حي�اة النا��س ،مب�ا يحق�ق ال�س�عادة له�م"
ه�ذا التعري�ف الب�س�يط يف تعبيره والعمي�ق يف تطبيق�ه ه�و مبتغ�ى العم�ل
احلكوم�ي يف دول�ة الإم�ارات ،وه�و النه�ج ال�ذي متار�س�ه ال�وزارات والهيئ�ات
االحتادي�ة والعاملين فيه�ا� .إن حتقي�ق ال�س�عادة للمجتم�ع كغاي�ة ال يك�ون
بالعم�ل اجل�اد فح�س�ب ،ب�ل بالتخطي�ط اال�ستراتيجي ،وتوفير البيئ�ة
املالئم�ة ،والعم�ل ب�روح الفري�ق الواح�د ،ث�م العم�ل الدائ�م لتك�ون حكوم�ة
دول�ة الإم�ارات وخدماته�ا يف م�ص�اف ال�دول املتقدم�ة.
وق�د �ش�هد القط�اع احلكوم�ي يف دول�ة الإم�ارات خلال الفترة 2013‒2010

تط�ور ًا �ش�ام ًال عل�ى ع�دة م�س�تويات ،كان �أبرزه�ا الإعلان ع�ن �أول ر�ؤي�ة
للدول�ة ليوبيله�ا الذهب�ي ،وخارط�ة الطري�ق امل�ؤدي�ة لتك�ون دول�ة الإم�ارات
م�ن �أف�ض�ل دول الع�امل بحل�ول ع�ام  .2021ومل تغف�ل احلكوم�ة االحتادي�ة
يف ه�ذا ال�س�ياق كوادره�ا وخدماته�ا م�ن التطوي�ر والتح�سين امل�س�تمر،
بالإ�ضاف�ة �إىل اجله�ود امل�س�تمرة لتعزي�ز وتكثي�ف التكام�ل والتن�س�يق بين
احلكوم�ة االحتادي�ة واحلكوم�ات املحلي�ة عل�ى �أكثر م�ن �صعي�د.
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التخطيط االستراتيجي
�إنطق�ت عجل�ة التخطي�ط اال�ستراتيجي يف القط�اع االحت�ادي م�ع ال�دورة الأوىل
ال�ستراتيجية احلكوم�ة االحتادي�ة يف ع�ام  ،2008حي�ث بات�ت اخلط�ط اال�ستراتيجية
من�ذ ذل�ك احلين م�ن �أه�م مكون�ات العم�ل احلكوم�ي االحت�ادي الت�ي تتح�دد
عل�ى �أ�سا�س�ه الأولوي�ات وتر�ص�د ل�ه امليزاني�ات .وتعتبر الفترة 2013‒2010
امت�داد ًا لذل�ك النه�ج ،حي�ث �ش�هد والدة ال�دورة الثاني�ة لال�ستراتيجية االحتادي�ة
للأع�وام  ،2013‒2011بالإ�ضاف�ة �إىل ا�ستراتيجيات �أخ�رى انبثق�ت عنه�ا عل�ى
م�س�توى كل وزارة وهيئ�ة احتادي�ة به�دف حتقي�ق �أول ر�ؤي�ة حكومي�ة ته�دف لأن
تك�ون دول�ة الإم�ارات م�ن �أف�ض�ل دول الع�امل بحل�ول ع�ام .2021

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

رؤية 2021
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" إن االستراتيجية التنموية بالدولة اعتمدت
مبدأ التوازن وتفعيل كل اإلمكانات المتوافرة
دون استثناء ،واألهم من ذلك أن هذه
اإلستراتيجية أخذت على عاتقها مواكبة
حركة التطور والتحول التي يعرفها االقتصاد
العالمي ،وبما يمثله ذلك من تحديات".
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
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إطالق "رؤية .."2021كي تكون دولة اإلمارات من
أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي
�أطل�ق �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ،نائ�ب رئي��س الدول�ة ،رئي��س ال�وزراء ،حاك�م دب�ي" ،ر�ؤي�ة الإم�ارات
 "2021مطل�ع �ش�هر فرباي�ر  ،2010وذل�ك يف خت�ام خل�وة جمل��س ال�وزراء الت�ي عق�دت يف ق�ص�ر ال�س�راب ال�صح�راوي يف لي�وا
باملنطق�ة الغربي�ة.
تنب�ع �أهمي�ة "ر�ؤي�ة الإم�ارات  "2021م�ن �ض�رورة وج�ود ر�ؤي�ة موح�دة للجه�ات احلكومي�ة واخلا�ص�ة لتحقي�ق التنمي�ة ال�ش�املة
وامل�س�تدامة ،م�س�تلهمة بذل�ك بربنام�ج العم�ل الوطن�ي ال�ذي �أطلق�ه �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان،
رئي��س الدول�ة ،واعتم�ده �أ�صح�اب ال�س�مو �أع�ض�اء املجل��س الأعل�ى ح�كام الإم�ارات.
وحتم�ل الر�ؤي�ة �ش�عار "نري�د �أن نك�ون م�ن �أف�ض�ل دول الع�امل بحل�ول ع�ام  ."2021ولع�ل �أب�رز م�ا يلف�ت يف "ر�ؤي�ة الإم�ارت
 "2021ه�و ت�أكيده�ا عل�ى �أن الإن�س�ان ه�و العن�ص�ر الأه�م يف عملي�ة التنمي�ة.

تتكون الرؤية من أربعة عناصر

عناصر الرؤية

متحدون في
المسؤولية

متحدون في
المعرفة

متحدون في
المعرفة

متحدون في
الرخاء

لإلطالع على الوثيقة
الكاملة لـ رؤية اإلمارات 2021
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التميز وتطوير األداء الحكومي
التمي�ز امل�ؤ�س�س�ي يف القط�اع احلكوم�ي مل يع�د رفاهي�ة يف حكوم�ة الإم�ارات ب�ل ثقاف�ة ي�ؤم�ن به�ا جمي�ع العاملين
يف احلكوم�ة االحتادي�ة م�ن ر�ؤ�س�اء ومر�ؤو�سين� .إن حكوم�ة الإم�ارات ق�د و�ضع�ت املراك�ز الأوىل ن�ص�ب عينيه�ا،
وا�س�تعانت يف حتقي�ق ذل�ك بتطوي�ر الأداء احلكوم�ي امل�س�تمر وتكري��س التمي�ز كثقاف�ة ومنه�ج عم�ل.
يف ثقاف�ة التمي�ز الت�ي تنتهج�ا حكوم�ة الإم�ارات ،ال يك�ون التمي�ز بتوزي�ع اجلوائ�ز وتك�رمي املتميزي�ن فح�س�ب،
ب�ل م�ن خلال منظوم�ة متكامل�ة ت�ش�مل كف�اءة اخلدم�ات واجله�ات ككل ،ور�ض�ى املتعاملين واملوظفين ور�ص�د
الأداء احلكوم�ي.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

برنامج خليفة للتميز الحكومي والمبادرات المنضوية تحته

•

نظام “أداء ”2.0
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برنامج خليفة للتميز الحكومي والمبادرات المنضوية تحته

2009

2010

2011

2012

مت اعتماد برنامج ''ال�شيخ خليفة للتميز احلكومي' من قبل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ليكون �أول
برنامج متكامل للتميز احلكومي على م�ستوى احلكومة
االحتادية.

تنظيم �أول تكرمي للجهات االحتادية الفائزة بجائزة
الإمارات للأداء احلكومي املتميز واملوظفني الفائزين
ب�أو�سمة رئي�س الوزراء.

امل�شاركة يف املحافل الدولية واملتعلقة بالتميز احلكومي
كم�شاركة الربنامج يف م�ؤمتر الإبداع يف القطاع العام
باململكة الأردنية الها�شمية وذلك بعنوان " جوائز التميز:
حافز للتطوير يف حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة".

تنظيم احلفل الثاين للجهات االحتادية الفائزة بفئات
جائزة الإمارات للأداء احلكومي املتميز واملوظفني
الفائزين بفئات �أو�سمة رئي�س جمل�س الوزراء.
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تنفيذ � 24ألف ا�ستبيان لقيا�س املت�سوق ال�سري ور�ضا
املتعاملني وتنفيذ � 11ألف ا�ستبيان لقيا�س ر�ضا املوظفني
ومت الإعالن عن النتائج وتوزيع جميع التقارير املتعلقة
على اجلهات االحتادية.

تنظيم ندوة القيادة املتميزة يف �إطار تعزيز التوعية
مبفاهيم التميز على امل�ستوى القيادي و�ضمان �إيجاد
البيئة الداعمة واملحفزة لتحقيق التميز والتي ح�ضت
بكلمة �ألقاها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم
دبي.

الإعالن عن نتائج املت�سوق ال�سري ور�ضا املتعاملني ونتائج
ر�ضا املوظفني وتوزيع جميع التقارير املتعلقة على اجلهات
االحتادية.

2013
تخريج �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي
للدفعة الأوىل من برنامج دبلوم خبري التميز واملكونة من
 90موظف يف احلكومة االحتادية.

عقد م�ؤمتر الإمارات للتميز احلكومي الأول من نوعه
على م�ستوى الدولة ،والذي مت خالله لأول مرة عر�ض
جتارب حكومية متميزة من كل من احلكومات املحلية
واالحتادية.

تخريج �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س ،الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي
للدفعة الأوىل من برنامج ت�أهيل املقيمني املواطنني 35
مقيم والذين �سي�شاركون خالل الدورة الثالثة جلائزة
الإمارات للأداء احلكومي املتميز.

ت�أ�سي�س "جمل�س الإمارات للتميز احلكومي" ،والذي
ي�ضم �أع�ضاء من كل برامج التميز احلكومية املحلية
واالحتادية ،والذي يهدف لإبراز الدور الريادي لدولة
الإمارات العربية املتحدة يف جمال التميز احلكومي
و�ضمان تكاملية العمل بني احلكومات املحلية واالحتادية.
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نظام"أداء "2.0

ويتميـز النظـام الجديـد بعـدد مـن الخصائص

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،تم إطالق النسخة األولى من "نظام
أداء" في إبريل  ،2008وبتوجيهاته الكريمة وحرص حكومة دولة اإلمارات العربية
المتحدة ألن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول عام  ،2021تم البدء بإعداد
النسخة الجديدة من نظام "أداء  "2.0في عام  .2011وقد تم تطوير النظام
وتصميمه باالستناد إلى أفضل الممارسات العالمية وبالتشاور مع الجهات
االتحادية للتأكد من مدى مالئمته الحتياجاتها.

الفنيـة مقارنـة بسـابقه ،ومنها:
•

إدراج المؤشرات الوطنية الخاصة بتحقيق رؤية اإلمارات  2021وربطها بالخطط.

•

الربط بين الخطط االستراتيجية والتشغيلية مع الخدمات.

•

متابعة نتائج تحقيق مستهدفات الخطط االستراتيجية والتشغيلية مقرونة باألداء
المالي للجهة مما يعطي صورة أشمل عن فعالية وكفاءة األداء.

•

إمكانية وضع تحليل لكل عنصر من عناصر الخطة االستراتيجية ورفع التوصيات
بشأنها ،باإلضافة إلى توفر مجموعة من التقارير التنفيذية والتحليلية الجاهزة.

وفـي مـا يلـي مكونات منظومـة األداء لدولـة اإلمارات
العربيـة المتحـدة وفق ًا للنظـام الجديد:

نظام إدارة األداء
الحكومي
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1

2

3

4

المؤشرات
الوطنية

مؤشرات
الممكنات
الحكومية

مؤشرات
الخدمات

أداء الجهات
االتخادية

•

إمكانية إدراج مؤشرات أداء مختلفة األبعاد (على مستوى المناطق والفروع مث ً
ال).

•

تعزيز المسؤولية عن طريق ربط عناصر الخطط بمسؤول محدد.

•

تحديد آلية سير مراحل االعتمادات في النظام.

•

إدارة المخاطر المرتبطة بعملية تنفيذ الخطط التشغيلية.

•

القدرة على إضافة المستندات الثبوتية لنتائج المؤشرات مما يسهل التدقيق
الداخلي في الجهات االتحادية.
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تطوير الخدمات الحكومية
�ش�هدت الفترة  2013‒2010تط�ورات ملحوظ�ة يف اخلدم�ات احلكومي�ة م�ن حي�ث طريق�ة التق�دمي
و�ضم�ان اجل�ودة .وم�ن �أب�رز م�ا مت يف ه�ذا املج�ال ه�و توظي�ف التكنولوجي�ا م�ن خلال مبادرت�ي
"احلكوم�ة الذكي�ة" وبواب�ة "حكومت�ي" .كم�ا �س�اهم "برنام�ج الإم�ارات للخدم�ة احلكومي�ة املتمي�زة"
ب�إر�س�اء معايير عالي�ة يف خدم�ة املتعاملين والإرتق�اء باخلدم�ات احلكومي�ة م�ن خلال املب�ادرات
املختلف�ة املن�ضوي�ة حتت�ه� .إ�ضاف�ة مل�ا �س�بق ،فق�د كان لبع��ض اجله�ات االحتادي�ة جت�ارب ناجح�ة يف
خدم�ة املتعاملين ولع�ل م�ن �أبرزه�ا مب�ادرة "مراك�ز ت�س�هيل" ل�وزارة العم�ل.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

الخلوة الوزارية

•

مختبر اإلبداع الحكومي

•

الحكومة الذكية

•

بوابة “حكومتي”

•

برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة

•

مراكز “تسهيل”
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الخلوة الوزارية

مختبر اإلبداع الحكومي

يف دي�س�مرب م�ن ع�ام  ،2013عق�د جمل��س ال�وزراء خل�وة وزاري�ة ا�س�تثنائية يف جزي�رة �صير بن�ي يا��س عل�ى م�دار يومين،
مت تخ�صي��ص مناق�ش�اتها بالكام�ل لتطوي�ر قطاع�ي ال�صح�ة والتعلي�م يف الدول�ة.

بع�د النج�اح الكبير ال�ذي حقق�ه "خمتبر الإب�داع احلكوم�ي" ال�ذي عق�د �أثن�اء اخلل�وة الوزاري�ة ،وج�ه �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم نائ�ب
رئي��س الدول�ة رئي��س جمل��س ال�وزراء حاك�م دب�ي ،يف دي�س�مرب  ،2013بتعمي�م جترب�ة "خمتبر الإب�داع احلكوم�ي" عل�ى جمي�ع اجله�ات االحتادي�ة كممار�س�ة قيا�س�ية
ور�س�مية معتم�دة لتطوي�ر اخلدم�ات احلكومي�ة ومواجه�ة التحدي�ات امليداني�ة.

وق�د �ش�هدت ه�ذه اخلل�وة الإعلان ع�ن مب�ادرة "الع�ص�ف الذهن�ي الإمارات�ي" مب�ش�اركة �ش�عبية كبيرة �ش�هدت � 82أل�ف
ً
ف�ضلا ع�ن م�ش�اركة ممثلين ع�ن القطاع�ات
فك�رة و�صل�ت عبر و�س�ائل التوا�ص�ل االجتماع�ي ،وموق�ع رئي��س ال�وزراء،
املذك�ورة و�أولي�اء الأم�ور واملتخ�ص�صين.

وتت�ضم�ن خمتبرات الإب�داع احلكوم�ي ور��ش عم�ل متخ�ص�ص�ة تناق��ش الو�ض�ع احل�ايل لأي حت�د �ضم�ن �أرقام�ه ال�صحيح�ة ومعطيات�ه الدقيق�ة ،ث�م تب�د�أ بجل�س�ات
للع�ص�ف الذهن�ي با�س�تخدام �أمناط� ًا غير تقليدي�ة لتولي�د حل�ول �إبداعي�ة.

وق�د مت تخ�صي��ص الي�وم الأول للأف�كار املتعلق�ة بتطوي�ر التعلي�م يف الدول�ة عبر خم�س�ة حم�اور مت تق�س�يمها بن�اء عل�ى الأف�كار
ال�واردة يف الع�ص�ف الذهن�ي الإمارات�ي ،يف حين مت يف الي�وم الث�اين مناق�ش�ة خم�س�ة حم�اور �أخ�رى يف قط�اع ال�صح�ة.

ويعم�ل مكت�ب رئا�س�ة جمل��س ال�وزراء يف وزارة �ش��ؤون جمل��س ال�وزراء عل�ى �إع�داد دلي�ل �إر�ش�ادي متكام�ل ح�ول كيفي�ة �إقام�ة خمتبرات الإب�داع احلكوم�ي وكيفي�ة
حتقي�ق اال�س�تفادة الق�ص�وى منه�ا ،به�دف توزيع�ه عل�ى كاف�ة اجله�ات الر�س�مية متهي�د ًا ال�س�تخدامه كممار�س�ة قيا�س�ية ر�س�مية معتم�دة يف احلكوم�ة االحتادي�ة.
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الحكومة الذكية

بوابة "حكومتي"

"جائزة أفضل خدمة
حكومية عبر الهاتف
المحمول"

2010

والتي تهدف لتحفيز اجلهات احلكومية
اىل تقدمي حلول مبتكرة يف جمال
تطبيقات الهواتف الذكية والهاتف املحمول
والر�سائل الن�صية الق�صرية.

مت �إطالق مبادرة "حكومتي"
( )www.mygov.aeيف �أكتوبر
 ،2010وهي بوابة متكاملة للتوا�صل

املبا�شر مع املتعاملني يف اجلهات
احلكومية االحتادية تهدف �إىل تطوير
اخلدمات املقدمة.

السباق نحو التحول اإللكتروني
تبع� ًا لر�ؤي�ة �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ،نائ�ب رئي��س
الدول�ة ،رئي��س جمل��س ال�وزراء ،حاك�م دب�ي ،مل�س�تقبل اخلدم�ات احلكومي�ة
الت�ي �أعل�ن عنه�ا يف القم�ة احلكومي�ة املنعق�دة يف فرباي�ر � ،2013أعل�ن �س�موه يف
ماي�و  2013ع�ن �إطلاق "احلكوم�ة الذكي�ة" والب�دء ف�ور ًا يف العم�ل عل�ى تنفي�ذ كل
اخلط�وات املطلوب�ة لتحوي�ل خدم�ات "احلكوم�ة االلكرتوني�ة" �إىل "حكوم�ة ذكي�ة"،
�أي حكوم�ة ميك�ن لأف�راد املجتم�ع �أن ي�س�تفيدوا م�ن خدماته�ا عبر الأجه�زة
الذكي�ة عل�ى م�دار ال�س�اعة ،وذل�ك خلال فترة زمني�ة مدته�ا عام�ان فق�ط.

فئات الجائزة

االتحادي

38

و�صل عدد اجلهات االحتادية امل�شاركة يف
املبادرة �إىل  38جهة.

المحلي

200

4

تت�ضمن "حكومتي" �أربعة فئات رئي�سية
هي فئة املالحظات الإدارية ،واملالحظات
التنفيذية ،وفئة ال�شكر والتقدير� ،إ�ضاف ًة
�إىل فئة االقرتاحات .وت�ستهدف البوابة
خمتلف فئات املتعاملني مع اجلهات
االحتادية� ،إ�ضافة �إىل املوظفني الذين
ت�شملهم فئة الإقرتاحات فقط.

7

من املمكن اختيار �أي من القنوات الـ7

املتوفرة للتوا�صل مع اجلهات االحتادية
عرب قنوات "حكومتي" الرئي�سية �أو من
خالل اجلهات االحتادية امل�شاركة يف
النظام.

%60

حوايل  %60من االقرتاحات واملالحظات
ور�سائل ال�شكر والتقدير ت�أتي عن طريق
املوقع الإلكرتوين ،مقابل �أكرث عن %30
منها عرب قنوات الهاتف.

1,000

2,850

و�صل عدد اخلدمات املتاحة للمتعامل على
موقع بوابة حكومتي .2,850

12

ألف

بلغ عدد املتعاملني امل�سجلني يف البوابة
حوايل � 12ألف و 22متعامل.

مت تدريب حوايل  1000موظف حكومي
احتادي على ا�ستخدام بوابة "حكومتي"،
كما يتم توفري دورات م�ستمرة من خالل
جهة خارجية ( )CERTوالتي مت تعهيد
التدريب لها م�ؤخر ًا.

مليون درهم

مبادرة لتمويل تطبيقات الخدمات الهاتفية
للجهات الحكومية
خ�ص��ص "�صن�دوق االت�ص�االت ونظ�م املعلوم�ات"  200ملي�ون دره�م كمب�ادرة
ّ
لتموي�ل تطبيق�ات اخلدم�ات الهاتفي�ة للجه�ات احلكومي�ة يف الدول�ة ،وذل�ك يف
ا�س�تجابة �س�ريعة م�ع مب�ادرة "احلكوم�ة الذكي�ة" ،وت�ش�مل مب�ادرة ال�صن�دوق
تق�دمي الدع�م الفن�ي واال�ست�ش�اري للجه�ات احلكومي�ة ،م�ا ي�س�اعدها عل�ى تطوي�ر
خدماته�ا والو�ص�ول به�ا اىل املتعاملين م�ن كل �ش�رائح املجتم�ع يف دول�ة الإم�ارات
عبر الأجه�زة الذكي�ة عل�ى م�دار ال�س�اعة.
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الطالب

جميع السجالت من أكتوبر  2010حتى أكتوبر 2013
الدراسة معتمدة

العالمي

العربي

قيد الدراسة

نوع السجل
مالحظات �إدارية

عدد السجالت

العدد

النسبة

العدد

النسبة

2196

1917

%87.30

279

%12.70

مالحظات تنفيذية

1580

1419

%89.81

161

%10.19

اقرتاحات

6141

5054

%82.30

1087

%17.70

�شكر وتقدير

925

848

%91.68

77

%8.32

9238

%87.93

1604

%12.07

المجموع الكلي 10842
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برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة
تدريب أكثر
من  5آالف
موظف

أول
مواصفة من
نوعها في
العالم

عن البرنامج

تصنيف مراكز الخدمة
الحكومية

ميثاق خدمة المتعاملين
الموحد

ملتقى اإلمارات للخدمة
الحكومية المتميزة

دليل جودة الخدمات
الحكومية

اعتماد مواصفة قياسية
للخدمات الحكومية

�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س
الوزراء ،حاكم دبي" ،برنامج الإمارات
للخدمة احلكومية املتميزة" يف مار�س
 ،2011بهدف الو�صول �إىل م�ستويات
جديدة يف خدمة املتعاملني وتوفري اخلدمات
احلكومية االحتادية يف �شتى �أرجاء الدولة
بنف�س اجلودة .ويهدف الربنامج �إىل حتقيق
نقلة نوعية يف كفاءة اخلدمات احلكومية من
خالل توفر اخلدمة وتعدد قنواتها و�سرعة
�إجنازها ،مبا ي�ضمن جتربة مريحة جلميع
امل�ستفيدين من خدمات احلكومة االحتادية،
بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل الإجراءات وحتقيق
التميز يف �إجناز معامالت اجلمهور.

يتم خالل الربنامج ت�صنيف مراكز تقدمي
اخلدمات احلكومية ومنحها عدد ًا من
النجوم "من جنمة �إىل �سبع جنوم" ،وذلك
ح�سب تطبيق هذه املراكز ملعايري الربنامج
الرامي لو�صول جميع اجلهات االحتادية �إىل
م�ستوى "�سبع جنوم" يف تقدمي اخلدمات
احلكومية املميزة.

�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة،
رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي ،يف مايو
" ،2011ميثاق خدمة املتعاملني” على
م�ستوى اجلهات االحتادية ك�أحد املبادرات
املندرجة حتت "برنامج الإمارات للخدمة
احلكومية املتميزة" ،حيث ي�صف �إلتزام
اجلهة االحتادية نحو متعامليها ،ويهدف �إىل
تعزيز كفاءة وفعالية اخلدمات يف احلكومة
االحتادية .وقد مت تطبيق امليثاق يف  39جهة
احتادية.

يتم عقد امللتقى ب�شكل ربع �سنوي يف �سياق
جهود الربنامج يف جمال تبادل املعرفة،
ويت�ضمن امللتقى دعوة م�ؤ�س�سات ذات
جتارب متميزة يف خدمة املتعاملني وخا�صة
يف جماالت ال�ضيافة والبنوك للم�شاركة
وا�ستعرا�ض جتاربها الناجحة .وقد متت
ا�ست�ضافة متحدثني من قطاع الطريان
والفنادق والبنوك ال�ستعرا�ض جتربتهم
واال�ستفادة منها لتطوير اخلدمات يف
اجلهات االحتادية.

قام الربنامج بت�أهيل وتدريب �أكرث من 5

اعتمد جمل�س �إدارة هيئة الإمارات
للموا�صفات واملقايي�س "موا�صفات"،
موا�صفة "برنامج الإمارات للخدمة
احلكومية املتميزة " ،املتعلقة بدليل جودة
اخلدمات احلكومية ،وبذلك تعد �أول
موا�صفة من نوعها يف العامل.
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�آالف موظف من ال�صف الأمامي يف اجلهات
االحتادية على "دليل جودة اخلدمات
احلكومية" الذي يحتوي على �إطار موحد
خلدمة املتعامل وكيفية التعامل معه .وي�ساعد
الدليل على تقدمي خدمات تفوق ر�ضى
املتعامل والوقوف على احتياجاته وتطلعاته
والعمل على توفريها وفق �أف�ضل املمار�سات
العاملية.
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مراكز "تسهيل"
�أعلن�ت وزارة العم�ل ع�ن م�ش�روع من�ح تراخي��ص لتق�دمي خدماته�ا عبر مراك�ز
خدم�ة “ت�س�هيل” بالتع�اون م�ع القط�اع اخلا��ص .وته�دف "مراك�ز ت�س�هيل" �إىل تق�دمي
خدم�ات ال�وزارة وغريه�ا م�ن اجله�ات احلكومي�ة املرتبط�ة وف�ق ع�دة معايير
ً
ف�ضلا ع�ن
ت�ضم�ن تعزي�ز وج�ود الك�وادر املواطن�ة ،وج�ودة تق�دمي اخلدم�ات،
حتقي�ق الراح�ة للمتعاملين.
ويبل�غ ع�دد مراك�ز اخلدم�ة القائم�ة حالي� ًا  34مرك�ز ًا ت�ش�مل ثماني�ة مراك�ز يف
ال�ش�ارقة ،و�س�بعة �أخ�رى يف دب�ي ،و 3مراك�ز يف كل م�ن الفجيرة وعجم�ان ور�أ��س
اخليم�ة والعين� ،إ�ضاف�ة اىل مرك�ز يف �أم القيوي�ن ،بالإ�ضاف�ة �إىل املراك�ز ال�س�تة يف
مدين�ة �أبوظب�ي .وق�د بل�غ ع�دد املواطنين العاملين يف ه�ذه املراك�ز  766مواطن� ًا
ومواطن�ة.
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االتصال الحكومي
وا�صل�ت احلكوم�ة االحتادي�ة جهوده�ا ومبادراته�ا يف بن�اء نظ�ام متكام�ل لالت�ص�ال
الداخل�ي واخلارج�ي عل�ى م�س�توى احلكوم�ة ليواك�ب التط�ورات العاملي�ة يف ه�ذا
املج�ال ،ويدع�م ا�ستراتيجية احلكوم�ة االحتادي�ة .وق�د �أطلق�ت احلكوم�ة م�ن خلال
"مكت�ب االت�ص�ال احلكوم�ي" بالأمان�ة العام�ة ملجل��س ال�وزراء وبالتع�اون م�ع اجله�ات
االحتادي�ة املختلف�ة جمموع�ة م�ن املب�ادرات كان �أبرزه�ا نظ�ام "الإحاط�ات الإعالمي�ة
الدوري�ة" يف احلكوم�ة االحتادي�ة به�دف توفير ال�ش�فافية ودق�ة املعلوم�ات .كم�ا كان
لث�ورة التكنولوجي�ا وو�س�ائل الإعلام املجتمع�ي دور كبير يف تعزي�ز التوا�ص�ل احلكوم�ي
م�ع خمتل�ف �ش�رائح املجتم�ع خلال الأع�وام .2013‒2010

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

اإلحاطات اإلعالمية الدورية

•

لقاءات اإلعالميين مع المتحدثين الرسميين

•

االتصال الحكومي في زمن اإلعالم المجتمعي

•

الفعاليات واألحداث الدولية
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اإلحاطات اإلعالمية الدورية
مت �إطلاق نظ�ام "الإحاط�ات الإعالمي�ة الدوري�ة" يف ماي�و  ،2013به�دف و�ض�ع �آلي�ة توا�ص�ل مبا�ش�رة ودوري�ة و�ش�فافة بين
اجله�ات االحتادي�ة وو�س�ائل الإعلام املختلف�ة .وتتمح�ور فك�رة النظ�ام ح�ول عق�د لق�اءات مبا�ش�رة ومفتوح�ة تتح�دث م�ن
خالله�ا كل جه�ة احتادي�ة ح�س�ب اخت�صا�صه�ا م�ع و�س�ائل الإعلام ب�ش�كل دوري للإجاب�ة ع�ن اال�ستف�س�ارات والت�س�ا�ؤالت
والتعلي�ق عل�ى الق�ضاي�ا الت�ي ت�ش�غل ال�ر�أي الع�ام ،بالإ�ضاف�ة اىل مناق�ش�ة �أه�م التط�ورات وامل�ش�اريع يف خمتل�ف اجله�ات
االحتادي�ة م�ع و�س�ائل الإعلام.

"إن دولة اإلمارات تفتح ذراعيها وصدرها
لوسائل اإلعالم ،وتهيىء لها المساحة
الكافية من حرية التحرك والعمل دون حواجز
أو معوقات".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي
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لقاءات اإلعالميين
مع المتحدثين الرسميين

االتصال الحكومي في زمن
اإلعالم المجتمعي
ميث�ل الإعلام املجتمع�ي �أداة حكومي�ة فعال�ة للتوا�ص�ل م�ع املتعاملين وتقيي�م
اخلدم�ات الت�ي تقدمه�ا اجله�ات احلكومي�ة للمتعاملين .كم�ا تعتبر ه�ذه
القن�وات من�ص�ة مثالي�ة جلم�ع املعلوم�ات املتعلق�ة مبج�ال عم�ل كل جه�ة احتادي�ة،
واال�س�تفادة منه�ا يف الو�ص�ول �إىل م�س�تويات �أكبر م�ن اجل�ودة ،وحتقي�ق ن�س�بة
�أعل�ى م�ن الر�ض�ى.

عق�دت احلكوم�ة االحتادي�ة �سل�س�لة لق�اءات منتظم�ة ومتخ�ص�ص�ة بين و�س�ائل
الإعلام املحلي�ة واملتحدثين الر�س�ميني م�ن خمتل�ف ال�وزارات والهيئ�ات االحتادي�ة
خلال ع�ام  .2012ويف ه�ذا ال�س�ياق ،ق�ام مكت�ب االت�ص�ال احلكوم�ي بالأمان�ة
العام�ة ملجل��س ال�وزراء بتق�س�يم اجله�ات االحتادي�ة ح�س�ب طبيع�ة عمله�ا �إىل
قطاع�ات رئي�س�ية ،وتنظي�م لق�اءات م�ع الإعالميين املعنيين بتغطي�ة �أخباره�ا
ملناق�ش�ة �أه�م املقرتح�ات والق�ضاي�ا الت�ي ته�م ال�ر�أي الع�ام ب�كل �ش�فافية ،وم�ن
ث�م اخل�روج بتو�صي�ات ومب�ادرات تخ�دم العالق�ة بين اجله�ات االحتادي�ة وو�س�ائل ويعتبر �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ،نائ�ب رئي��س الدول�ة،
ا لإعلام.
رئي��س جمل��س ال�وزراء ،حاك�م دب�ي ،م�ن ال�ش�خ�صيات القيادي�ة الأكثر متابع�ة
عل�ى “تويتر” عل�ى م�س�توى الع�امل .وق�د كان ل�س�موه الكثير م�ن املب�ادرات
املجتمعي�ة والإن�س�انية الت�ي مت �إطالقه�ا عبر �صفح�ة “تويتر” ،كم�ا وع�د �س�موه
وت�ضمنت القطاعات الآتي:
ب��أن تظ�ل -ه�ذه ال�صفح�ة -من�ص�ة دائم�ة لط�رح الأف�كار واملوا�ضي�ع واملب�ادرات
 .1البنية التحتية
الت�ي تنف�ع النا��س وتن�ش�ر اخلير يف املجتم�ع.
 .2االقتصاد

 .3األمن والعدل والسالمة
 .4التعليم والصحة
 .5التنمية االجتماعية
 .6العالقات الخارجية

3.36

مليون

جنحت �صفحات ال�شيخ حممد بن را�شد يف مواقع التوا�صل املجتمعي يف ا�ستقطاب
�أكرث من  3ماليني و� 360ألف متابع (تويرت ،في�سبوك ،يوتيوب� ،إن�ستغرام).

90

ألف ًا

وق�د كان لبع��ض اجله�ات االحتادي�ة جت�ارب ناجح�ة يف توظي�ف و�س�ائل الإعلام
املجتمع�ي كقن�وات للتوا�ص�ل والتفاع�ل م�ع املتابعين واملتعاملين م�ن خلال عق�د
لق�اءات �إلكرتوني�ة مفتوح�ة للإجاب�ة عل�ى خمتل�ف الت�س�ا�ؤالت م�ن قب�ل امل�س��ؤول
احلكوم�ي املعن�ي� .إ�ضاف�ة �إىل ذل�ك فق�د عم�دت العدي�د م�ن ال�وزارات والهيئ�ات
االحتادي�ة �إىل تخ�صي��ص �صفح�ات له�ا عل�ى مواق�ع الإعلام املجتمع�ي لن�ش�ر
الأخب�ار الر�س�مية ح�ال وروده�ا �أو تلق�ي اال�ستف�س�ارات واملالحظ�ات.

ي�شهد عدد متابعي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم زيادة متتابعة
تبلغ � 90ألف متابع جديد على �صفحة "تويرت" كل �شهر.

واجلدي�ر بالذك�ر ب��أن كثير م�ن اجله�ات االحتادي�ة يف دول�ة الإم�ارات بات�ت
تتعام�ل م�ع و�س�ائل الإعلام املجتمع�ي مبهني�ة وجدي�ة .حي�ث مل تق�ف عملي�ة
التوا�ص�ل عبر ه�ذه القن�وات عن�د ح�د الن�ش�ر والتفاع�ل فح�س�ب ،ب�ل �س�عت
خمتل�ف اجله�ات االحتادي�ة �إىل ر�ص�د وحتلي�ل ظهوره�ا يف و�س�ائل الإعلام
املجتمع�ي و�إع�داد تقاري�ر دوري�ة ح�ول ذل�ك م�ن خلال فري�ق عمله�ا املتخ�ص��ص.

حلت الإمارات يف املركز ال�ساد�س عاملي ًا يف "م�ؤ�شر امل�شاركة الإلكرتونية" يف
ا�ستبيان احلكومات الإلكرتونية ال�صادر عن الأمم املتحدة.

وق�د ق�ام مكت�ب االت�ص�ال احلكوم�ي بالأمان�ة العام�ة ملجل��س ال�وزراء بعق�د ع�دد
م�ن الور��ش التدريبي�ة للعاملين يف �إدارات االت�ص�ال احلكوم�ي ح�ول مه�ارات
التعام�ل م�ع و�س�ائل الإعلام املجتمع�ي يف احلكوم�ة االحتادي�ة .ويف ع�ام 2011
قام�ت هيئ�ة تنظي�م االت�ص�االت ب�إ�ص�دار دلي�ل يحم�ل عن�وان "الدلي�ل الإر�ش�ادي
ال�س�تخدام �أدوات التوا�ص�ل املجتمع�ي يف اجله�ات احلكومي�ة لدول�ة الإم�ارات
العربي�ة املتح�دة".

6

%60

تتواجد �أكرث من  %60من اجلهات احلكومية االحتادية يف الدولة على و�سائل
التوا�صل االجتماعي.

%43

تبلغ ن�سبة متابعي ح�ساب �سموه من دولة الإمارات العربية املتحدة  ،%43تليها
اململكة العربية ال�سعودية ،والكويت ،والبحرين ،وجمهورية م�صر العربية.

لمتابعة آخر مبادرات وأخبار الشيخ محمد بن
راشد عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر"
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الفعاليات واألحداث الدولية
قمة ريادة األعمال

2010

2012

2,000

�أطلق الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
الدورة الأوىل من "القمة العاملية
لريادة الأعمال" يف وا�شنطن عام
.2010

مت عقد القمة بدورتها الثالثة بالتزامن
مع "م�ؤمتر ومعر�ض م�شاريع الأعمال
الريادية العربية" يف دبي يف دي�سبمر
.2012

�شهدت فعاليات القمة املقامة يف دبي ،م�شاركة
�أكرث من �ألفي مهتم وخبري ،ف�ض ًال عن �صناع
القرار يف جمال ريادة الأعمال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة من خمتلف �أنحاء العامل.

قمة مجالس األجندة العالمية التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي

2009‒2008

يونيو 2010

نوفمبر 2010

2011

2012

يناير 2013

نوفمبر 2013

2018‒2014

ا�ست�ضافت حكومة دبي قمة جمال�س
الأجندة العاملية لأول مرة على �أر�ض دولة
الإمارات يف دورتني متتاليتني .وتعترب
القمة �أكرب جتمع عاملي لتبادل الأفكار
وو�ضع احللول للق�ضايا العاملية امللحة.

�أبرمت احلكومة االحتادية -بالتعاون مع
حكومتي �أبوظبي ودبي -اتفاقية تعاون
مع "املنتدى االقت�صادي العاملي" تق�ضي
با�ست�ضافة احلدث �سنوي ًا على �أر�ض الدولة
بالتناوب بني الإمارتني.

انعقدت القمة يف دبي مب�شاركة �أكرث
من  700خبري عاملي ميثلون قادة الفكر
يف الأو�ساط الأكادميية وقطاع الأعمال
واحلكومات واملجتمع املدين ملعاجلة �أهم
الق�ضايا العاملية والإقليمية احليوية من
�أكرث من  60دولة.

�إنعقاد القمة يف �أبوظبي للمرة الأوىل
مب�شاركة �أكرث من � 800شخ�صية عاملية
من �أبرز اخلرباء ورجال الأعمال واملجتمع
واملهتمني بال�ش�أن االقت�صادي العاملي.

�إنطالق القمة يف دبي مب�شاركة �أكرث من
 1000خبري ومفكر عاملي ،مع اعتماد
"منتدى الهيئات واملجموعات الدولية"
كحدث رئي�سي يقام على هام�ش القمة
�سنوي ًا لقادة الهيئات الإقليمية بهدف
مناق�شة التحديات امل�شرتكة والتحاور يف
جماالت التعاون الدويل.

متديد فرتة االتفاقية مع املنتدى
االقت�صادي العاملي خم�س �سنوات �إ�ضافية،
بحيث حتظى دولة الإمارات بحق ا�ست�ضافة
قمة جمال�س الأجندة العاملية على �أر�ضها
لع�شر دورات متتالية منذ �إطالقها يف عام
 2008وحتى العام .2018

انعقاد القمة ال�ساد�سة يف العا�صمة
�أبوظبي مع رفع العديد من احللول
واملقرتحات االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية والتعليمية حول الق�ضايا امللحة
لقادة العامل بهدف مناق�شتها خالل اللقاء
ال�سنوي بـ "دافو�س ".

�إقامة القمة الأكرب من نوعها عاملي ًا يف
�أبوظبي ودبي �سنوي ًا.
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دعم وتنمية الكوادر الحكومية
تنوع�ت املب�ادرات والربام�ج الت�ي �أطلقته�ا احلكوم�ة االحتادي�ة لكوادره�ا الب�ش�رية م�ن خمتل�ف امل�س�تويات الوظيفي�ة.
ولعل�ه م�ن �أب�رز املحط�ات الت�ي �ش�هدتها الفترة  2013‒2010ه�و الت�ش�كيل ال�وزاري اجلدي�د وم�ا ت�ضمن�ه م�ن �إدخ�ال
للعنا�ص�ر ال�ش�ابة ،و�إن�ش�اء جه�ة احتادي�ة متخ�ص�ص�ة يف كل م�ا يتعل�ق بالعاملين يف القط�اع احلكوم�ي م�ن �سيا�س�ات
ومب�ادرات عل�ى م�س�توى احلكوم�ة االحتادي�ة .بالإ�ضاف�ة �إىل جمموع�ة م�ن املب�ادرات الت�ي تع�زّز م�ن جه�ود التوطين،
ومتكين الكف�اءات املواطن�ة �ضم�ن كاف�ة امل�س�تويات الوظيفي�ة ويف خمتل�ف اجله�ات االحتادي�ة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

التشكيل الوزاري الجديد 2013

•

برنامج قيادات حكومة اإلمارات

•

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

•

وثيقة السلوك المهني وأخالقيات الوظيفة العامة

•

المركز المعرفي والحقيبة الوزارية اإللكترونية

•

زيادات رواتب موظفي الحكومة االتحادية بنسبة تتجاوز الـ %100

•

تطوير مهارات موظفي الحكومة االتحادية بالتعاون مع الجامعات الوطنية
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التشكيل الوزاري الجديد 2013
يف �س�ابقة ه�ي الأوىل م�ن نوعه�ا عل�ى م�س�توى الع�امل� ،أعل�ن �صاح�ب ال�س�مو
ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ،نائ�ب رئي��س الدول�ة ,رئي��س جمل��س ال�وزراء,
حاك�م دب�ي ،ع�ن ت�ش�كيل وزاري جدي�د م�ن خلال موق�ع التوا�ص�ل االجتماع�ي
"تويتر" .و�ش�مل الت�ش�كيل ال�وزاري �إدخ�ال �أربع�ة وزراء ج�دد م�ن جي�ل ال�ش�باب
�إىل احلكوم�ة.

برنامج قيادات حكومة اإلمارات
وي�أت�ي ه�ذا الت�ش�كيل ليواك�ب مرحل�ة جدي�دة تتطل�ع فيه�ا احلكوم�ة االحتادي�ة
لت�س�ريع وتيرة التنمي�ة يف دول�ة الإم�ارات ،وحتقي�ق تطلع�ات املواطنين ،وتو�س�يع
�آف�اق العالق�ات م�ع دول و�ش�عوب الع�امل .كم�ا يتم ًي�ز الت�ش�كيل ال�وزاري اجلدي�د
بوج�ود وج�وه �ش�ابة جدي�دة لتجدي�د الأف�كار ومواكب�ة التحدي�ات والتعام�ل م�ع
ملف�ات وطني�ة مهم�ة متث�ل �أولوي�ة جلمي�ع �أبن�اء الإم�ارات.

كم�ا �ش�مل الت�ش�كيل ا�س�تحداث وزارة جدي�دة "للتنمي�ة والتع�اون ال�دويل"،
والت�ي ج�اءت بديلا ع�ن وزارة التج�ارة اخلارجي�ة ،بالإ�ضاف�ة �إىل �إج�راء بع��ض
التغييرات يف احلقائ�ب الوزاري�ة.

بلغ عدد خريجي الربنامج  149م�س�ؤو ًال حكومي ًا منذ ت�أ�سي�سه يف عام .2008

�أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد نائب رئي�س ,الدولة رئي�س ,جمل�س الوزراء,
حاكم دبي ،ب�إ�ستحداث فئة جديدة للموظفني اجلدد حتت �إ�سم "القيادات املبدعة" ،ومن
املخطط �إطالق الربنامج ر�سمي ًا خالل �شهر فربابر .2014

عدد اجلهات االحتادية التي ميثلها خريجي الربنامج هو  45وزارة وهيئة احتادية.

لإلطالع على النبذ
الشخصية لمعالي الوزراء
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شاهد الفيديو التعريفي لبرنامج
قيادات حكومة اإلمارات
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الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

"إدارة األداء"

"نظام التدريب
والتطوير"

"بياناتي"

"امتيازات"

"نادي الموارد البشرية"

"فريق االستشارات
القانونية"

�إطالق نظام "�إدارة الأداء" جتريبي ًا يف �سبع جهات
احتادية ،ومطلع  2012ر�سمي ًا يف جميع الوزارات
واجلهات االحتادية املطبقة لقانون املوارد الب�شرية
والئحته التنفيذية .ونظام �إدارة الأداء هو عبارة عن
عملية يجري بو�ساطتها تقييم �أداء املوظف باملقارنة
مع الأهداف وامل�ؤ�شرات الرئي�سية للأداء ،حيث يربط
الأهداف الفردية للموظف ب�أهداف امل�ؤ�س�سة ،وبالتايل
ا�سرتاتيجية املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية ور�ؤية
الإمارات .2021

�أطلقت الهيئة "نظام التدريب والتطوير" ملوظفي
احلكومة االحتادية مطلع العام  ،2012كجزء ال يتجز�أ
من منظومة تنمية املوارد الب�شرية ،وذلك بالتزامن مع
�إطالق نظام �إدارة الأداء الذي يرتبط به ،وتعد خمرجاته
مدخالت لنظام التدريب والتطوير.

يعد نظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية "بياناتي"،
والذي �أطلقته الهيئة مطلع العام � 2012أحد �أبرز
مبادراتها ،كونه يغطي جميع �إجراءات املوارد الب�شرية
والأجور والرواتب وي�ساعد يف �أمتتتها ،منذ تعيني املوظف
حتى تقاعده ،وي�ؤ�س�س قاعدة بيانات موحدة على م�ستوى
احلكومة االحتادية ،تدعم متخذي القرار وترتقي ب�أداء
املوارد الب�شرية ا�ستناد ًا �إىل املفاهيم احلديثة واملعايري
العاملية.

"امتيازات" هي مبادرة ت�سعى من خاللها الهيئة �إىل
عقد �شراكات مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص اخلدمية
منها والتجارية ،بهدف تقدمي امتيازات خا�صة ملوظفي
احلكومة االحتادية تتمثل بخ�صومات متفاوتة على �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات التي تقدمها ،وي�ستفيد منها الآن ب�شكل
مبا�شر �أكرث من � 70ألف موظف يعملون يف احلكومة
االحتادية.

�أب�صر "نادي املوارد الب�شرية" النور يف �أواخر ،2010
ك�أحد مبادرات الهيئة الرامية لت�شكيل من�صة لتبادل
املعرفة بني خمت�صي وم�س�ؤويل املوارد الب�شرية يف
القطاعني احلكومي واخلا�ص ،وذلك بهدف تبادل الأفكار
واخلربات واحللول التي من �ش�أنها الإرتقاء بامل�ستوى
العام ،وتعزيز دور �إدارات املوارد الب�شرية يف �إحداث
التغيري املن�شود .ويوا�صل النادي الذي فاق عدد منت�سبيه
 1500منت�سب ن�شاطه بديناميكية ،من خالل تنظيمه
العديد من امللتقيات والندوات التخ�ص�صية يف �أكرث من
مو�ضوع ذو �صلة بقطاع املوارد الب�شرية ،والتي ي�شارك
فيها مئات املخت�صني واملهتمني يف املوارد الب�شرية
بغية ا�ستعرا�ض �آخر امل�ستجدات حول تطوير ر�أ�س املال
الب�شري.

مت ت�شكيل "فريق اال�ست�شارات القانونية" �أواخر العام
 ،2010لتقدمي اال�ست�شارات القانونية ،ودرا�سة احلاالت
الواردة من موظفي اجلهات االحتادية و�إدارات املوارد
الب�شرية والقانونية فيها بخ�صو�ص قوانني وت�شريعات
و�سيا�سات املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية ،ويهدف
الفريق �إىل توحيد الآراء القانونية يف كافة امل�سائل
املعرو�ضة على الهيئة ،وتوثيق املبادئ القانونية لت�سهيل
�إجراءات العمل يف امل�ستقبل.
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وثيقة مبادئ السلوك المهني
وأخالقيات الوظيفة العامة في
الجهات االتحادية
اعتم�د �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ,نائ�ب رئي��س الدول�ة,
رئي��س جمل��س ال�وزراء ,حاك�م دب�ي ،يف يولي�و  .2010يف ب�ادرة للتعري�ف بقواع�د
ال�س�لوك املهن�ي للم�وارد الب�ش�رية العامل�ة يف القط�اع احلكوم�ي االحت�ادي.

زيادات رواتب موظفي الحكومة
االتحادية بنسبة تتجاوز الـ %100
بالتزام�ن م�ع احتف�االت دول�ة الإم�ارات بعيده�ا الوطن�ي ال�ـ� ،40أم�ر �صاح�ب
ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان ،رئي��س الدول�ة:

10,000

درهم

الأه�داف العام�ة للوثيق�ة� :إيج�اد ثقاف�ة م�ؤ�س�س�ية تدع�م القي�م املهني�ة للموظ�ف
احلكوم�ي وتنم�ي في�ه روح امل�س��ؤولية والتم�س�ك بالأخلاق ال�س�امية يف التعام�ل م�ع رفع احلد الأدنى لرواتب املتقاعدين من القوات امل�سلحة واحلكومة االحتادية �إىل
مر�ؤو�س�يه وزمالئ�ه يف العم�ل �أو جمه�ور املتعاملين.
 10,000درهم �شهري ًا اعتبار ّا من يناير .2012

المركز المعرفي والحقيبة
الوزارية اإللكترونية
ت�أت�ي ه�ذه املب�ادرات ا�س�تجابة لتوجيه�ات �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن
را�ش�د� ,آل مكت�وم نائ�ب رئي��س الدول�ة ,رئي��س جمل��س ال�وزراء ,حاك�م دب�ي،
بالتح�ول الإلكتروين ال�ش�امل يف احلكوم�ة االحتادي�ة.

%100
%100

منح عالوة خا�صة بن�سبة  %100من الراتب الأ�سا�سي لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية

منح عالوة فنية بن�سبة  %100ت�ضاف �إىل عالوة بدل طبيعة العمل للعاملني يف وزارة
وتواك�ب مب�ادرة "احلقيب�ة الوزاري�ة الإلكرتوني�ة" طبيع�ة عم�ل ال�وزراء وج�دول ال�صحة وللعاملني يف جمال التدري�س بوزارة الرتبية والتعليم.
�أعماله�م املزدح�م م�ن خلال ا�س�تخدام �أجه�زة لوحي�ة مرتبط�ة ب�ش�بكة
االت�ص�االت تتي�ح التوا�ص�ل ومتابع�ة تنفي�ذ ق�رارات املجل��س ،مب�ا ي�س�هم يف تعزي�ز
فاعلي�ة و�س�رعة اتخ�اذ الق�رارات يف احلكوم�ة الإحتادي�ة.

%20

ويح�وي "املرك�ز املع�ريف" بواب�ة معرفي�ة �ش�املة لأع�ض�اء املجل��س كل ح�س�ب زيادة قدرها  %20من خم�ص�صات الإعانات االجتماعية لبع�ض احلاالت التي حت�صل
اخت�صا�ص�ه تت�ضم�ن ناف�ذة خا�ص�ة ب�كل وزي�ر ت�ض�م �أه�م املعلوم�ات والأرق�ام على �إعانات من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
املتعلق�ة بقطاع�ه وجمموع�ة م�ن الدرا�س�ات والأبح�اث وملخ�ص�ات الكت�ب املتعلق�ة
مبج�ال عمل�ه.
شاهد الفيديو التعريفي الخاص
بالحقيبة الوزارية
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تطوير مهارات موظفي الحكومة االتحادية
بالتعاون مع الجامعات الوطنية
تنفي�ذ ًا لتوجيه�ات �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ,نائ�ب رئي��س الدول�ة ,رئي��س جمل��س ال�وزراء,
حاك�م دب�ي� ،أبرم�ت احلكوم�ة االحتادي�ة يف يوني�و  ،2013ثلاث اتفاقي�ات ا�ستراتيجية يف جم�ال تطوي�ر و�صق�ل ق�درات
ومه�ارات موظف�ي احلكوم�ة االحتادي�ة و تب�ادل اال�ست�ش�ارات اخلا�ص�ة بدع�م وتطوي�ر العم�ل احلكوم�ي بالتع�اون م�ع نخب�ة
م�ن اجلامع�ات الوطني�ة والعاملي�ة العامل�ة يف الدول�ة.
وت�ضمن�ت االتفاقي�ات تق�دمي برام�ج تدريبي�ة متخ�ص�ص�ة ملوظف�ي احلكوم�ة االحتادي�ة يف جم�االت ال�سيا�س�ات احلكومي�ة
وال�ش��ؤون القانوني�ة واالت�ص�ال احلكوم�ي.
ويف نوفمبر � ،2013ش�هد �س�موه حف�ل تخري�ج الدفع�ة الأوىل ل�ـ  125م�س��ؤو ًال حكومي� ًا م�ن خريج�ي الربام�ج التدريبي�ة املتخ�ص�ص�ة
يف جم�االت ال�سيا�س�ات احلكومي�ة وال�ش��ؤون القانوني�ة واالت�ص�ال احلكوم�ي .وي�أت�ي ذل�ك �ضم�ن �إط�ار االتفاقي�ة اال�ستراتيجية
الت�ي �أبرمته�ا احلكوم�ة االحتادي�ة م�ع جامعت�ي "زاي�د" و"ال�ش�ارقة" بالإ�ضاف�ة �إىل "كلي�ة �إن�س�ياد لإدارة الأعم�ال" ،وذل�ك
به�دف �إع�داد ك�وادر وطني�ة متخ�ص�ص�ة وخبراء يف القط�اع احلكوم�ي �ضم�ن املج�االت التدريبي�ة املذك�ورة.
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اإلدارة الرشيدة للمال العام
�ش�هدت دول�ة الإم�ارات خلال الفترة  2013‒2010تنمي�ة �ش�املة ومن�و ًا ملحوظ� ًا عل�ى
م�س�توى كاف�ة املج�االت ،ولعل�ه م�ن املالح�ظ يف ه�ذا ال�س�ياق ع�دم توق�ف �أي م�ن م�ش�اريع
التنمي�ة يف ظ�ل حال�ة التباط��ؤ االقت�ص�ادي الت�ي �ش�هدها الع�امل ،ب�ل لوح�ظ ت�س�ارع وتيرة
�إجن�از العدي�د م�ن امل�ش�اريع الكبرى يف جم�ال البني�ة التحتي�ة وال�صح�ة والتعلي�م وغريه�ا
م�ن املج�االت الت�ي ته�م املواط�ن وحتق�ق راحت�ه .ويف خ�ض�م ذل�ك ،فق�د ات�س�مت ال�سيا�س�ة
املتبع�ة يف �إدارة امليزاني�ة احلكومي�ة بالر�ش�د والت�وازن بين حتقي�ق متطلب�ات التنمي�ة م�ن
جان�ب ومن�ع ه�در امل�ال الع�ام م�ن جان�ب �آخ�ر ،وبين و�ض�ع ال�سيا�س�ات واخلط�ط الت�ي
ت�ضب�ط م�ص�ارف امليزاني�ة احلكومي�ة م�ن جان�ب وتنمي�ة �إي�رادات احلكوم�ة االحتادي�ة م�ن
جان�ب �أخ�ر.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

كفاءة اإلنفاق الحكومي

•

استثمار المال العام
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كفاءة اإلنفاق الحكومي

استثمار المال العام

2013

وا�ص�ل «جه�از الإم�ارات لال�س�تثمار» من�ذ �إن�ش�اءه يف نوفمبر  ،2007تعزي�ز
امل�وارد املالي�ة الذاتي�ة للحكوم�ة االحتادي�ة والعم�ل عل�ى تن�س�يق وتركي�ز وتنوي�ع
اال�س�تثمارات احلكومي�ة .وق�د �ش�هد �أداء اجله�از امل�ايل للفترة م�ن 2012‒2010
واف�ق املجل��س ال�وزاري للخدم�ات عل�ى “دلي�ل الإج�راءات املالي�ة املوح�د للحكوم�ة نتائ�ج مالي�ة فاق�ت امل�ؤ�ش�ر الع�ام.
االحتادي�ة” املق�دم م�ن وزارة املالي�ة يف �أغ�سط��س  ،2013ويه�دف ه�ذا الدلي�ل �إىل
�إيج�اد �إج�راءات مالي�ة موح�دة جلمي�ع العملي�ات املالي�ة يف احلكوم�ة االحتادي�ة .ويع�د �إن�ش�اء جه�از الإم�ارات للإ�س�تثمار م�ن الإجن�ازات الهام�ة حلكوم�ة دول�ة
ويت�ضم�ن الدلي�ل �آلي�ة و�ض�ع ال�سيا�س�ات واخلط�ط الالزم�ة لإع�داد تقدي�رات الإم�ارات مل�ا له�ذا اجله�از م�ن دور حي�وي يف �إث�راء اقت�ص�اد الدول�ة وذل�ك م�ن
امل�صروف�ات والإي�رادات ال�س�نوية وعملي�ة جم�ع وت�صني�ف املعلوم�ات املالي�ة يف خلال دوره يف خل�ق فر��ص اال�س�تثمار يف الداخ�ل و اخل�ارج نياب�ة ع�ن احلكوم�ة
�ض�وء ال�سيا�س�ات املالي�ة واالقت�صادي�ة للحكوم�ة االحتادي�ة وتو�ضيح� ًا جلمي�ع االحتادي�ة .وتت�ضم�ن حمفظ�ة اجله�از �إدارة ح�ص��ص احلكوم�ة يف �ش�ركتي
الإج�راءات الواج�ب اتباعه�ا ل�كل عملي�ة مالي�ة يف احلكوم�ة االحتادي�ة.
"ات�ص�االت" و "دو" وغريهم�ا م�ع االلت�زام ب�ضم�ان عائ�دات طويل�ة الأج�ل عل�ى
ا�س�تثماراتها ،و�إب�راز الإمكاني�ات الت�ي تتمت�ع به�ا دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة
كملاذ �آم�ن لال�س�تثمارات.

2013‒2011

مت تطبي�ق امليزاني�ة ال�صفري�ة من�ذ دورة ميزاني�ة ال�س�نوات  2013‒2011وه�ي
عب�ارة ع�ن طريق�ة لتقدي�ر م�صاري�ف كل فترة جدي�دة ويت�م �إعداده�ا يف فترات
منتظم�ة بن�اء عل�ى قاع�دة ال�صف�ر بحي�ث يت�م حتلي�ل تكلف�ة كل �أن�ش�طة اجله�ة
وحتدي�د تكلفته�ا ،ث�م تبن�ى امليزاني�ة �ضم�ن ال�س�قف املح�دد له�ا م�س�بق ًا ،بغ��ض
النظ�ر عم�ا �إذا كان�ت �أعل�ى �أو �أق�ل م�ن امليزاني�ة ال�س�ابقة وحت�دد تكلف�ة �إجم�ايل
امليزاني�ة ب�ش�كل ت�صاع�دي للأن�ش�طة املنف�ذة .وترتك�ز امليزاني�ة ال�صفري�ة عل�ى
التكلف�ة و�أولوي�ات الأن�ش�طة وح�س�ن ا�س�تخدام امل�وارد.

"إننا نفكر في كيفية مواجهة المستقبل عندما
ينضب البترول ،وذلك بتنويع مصادر الدخل".
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة

2

حل�ت دول�ة الإم�ارات يف املرتب�ة الثاني�ة عاملي� ًا يف م�ؤ�ش�ر كف�اءة الإنف�اق احلكوم�ي
وفق� ًا لتقري�ر التناف�س�ية ال�دويل ال�ص�ادر ع�ن املنت�دى االقت�ص�ادي العامل�ي
“دافو��س” .2013
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القمة الحكومية

"الريادة في الخدمات
الحكومية"

أكثر من  2500مشارك

رؤية 2021

"القمة الحكومية”

فبراير من كل عام

القمة الحكومية

مواضيع القمة

مشاركة القيادة في
جلسات حوارية مفتوحة

دراسات وتقارير

حدث سنوي

نظمت دولة الإمارات خالل الفرتة من  12‒11فرباير 2013

�شهدت "القمة احلكومية" ح�ضور  30دولة ،و�أكرث من  2500م�شارك
و 105خرباء من خمتلف دول العامل للتوا�صل و�إثراء النقا�ش حول
حتقيق الريادة يف اخلدمات احلكومية املقدمة للجمهور ،وا�ستعرا�ض
جتارب حكومية متميزة يف �أكرث من ثالثني جل�سة متنوعة ركزت على
التعليم وال�صحة وتطوير اخلدمات واالبتكار والتنمية ال�شاملة �إىل
جانب العديد من املوا�ضيع املتعلقة بكافة جماالت القطاع احلكومي.

متيزت القمة احلكومية مب�شاركة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم,
نائب رئي�س الدولة ,رئي�س جمل�س الوزراء,
حاكم دبي ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان ,نائب رئي�س جمل�س الوزراء,
وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان ,نائب رئي�س جمل�س الوزراء,
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،يف جل�سات حوارية
مفتوحة ،مما �شكل �سابقة ال مثيل لها يف
القمم وامل�ؤمترات وج�سد �أبهى املعاين
والقيم يف اهتمام القيادة احلكيمة بتحقيق
الأولويات الوطنية.

�أطلقت “القمة احلكومية” �سل�سلة من
الدرا�سات والتقارير املتخ�ص�صة التي تن�شر
لأول مرة باللغة العربية وتوزع يف املنطقة،
وتهدف �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف
ي�أتي يف مقدمتها حتقيق الكفاءة احلكومية،
وتعزيز الثقة بني املتعاملني وامل�ؤ�س�سات
احلكومية ،وتعزيز منهجية ر�ضى املتعاملني،
�إ�ضافة �إىل �إيجاد احللول العملية للق�ضايا
املهمة املتعلقة بالعمل واخلدمات احلكومية
يف دول املنطقة التي ي�أتي على ر�أ�سها قطاع
ال�صحة والتعليم وتوفري فر�ص العمل املنا�سبة
يف �سوق العمل.

تقرر عقد القمة احلكومية يف �شهر فرباير
من كل عام ،لتعزيز مكانتها كلقاء �سنوي
وحوار وطني ومن�صة تفاعلية لتطوير
اخلدمات وال�سيا�سات احلكومية.

�أ�ضخم جتمع حكومي على م�ستوى املنطقة ،بتوجيهات ورعاية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ,نائب رئي�س الدولة,
رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي ،حتت �شعار "الريادة يف اخلدمات
احلكومية".
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البنية التحتية
ويتضمن هذا القطاع ٫المحاور التالية:

•

مشاريع تطويرية شاملة

•

الطرق والمواصالت

•

اإلسكان

•

الطاقة

•

االتصاالت
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ي�ش�كل التق�دم الكبير ال�ذي حقق�ه قط�اع البني�ة التحتي�ة يف دول�ة الإم�ارات
العربي�ة املتح�دة ق�ص�ة جن�اح حقيقي�ة ومن�وذج يحت�ذى يف املنطق�ة والع�امل،
�إذا متكن�ت دول�ة الإم�ارات خلال �س�نوات قليل�ة م�ن تط�ور القط�اع ب�ص�ورة
ملحوظ�ة و�إح�داث تغيير ج�ذري يف مراف�ق البني�ة التحتي�ة واخلدمي�ة لديه�ا
م�ا مكنه�ا م�ن احتلال ال�ص�دارة والري�ادة يف ه�ذا املج�ال.
وق�د حر�ص�ت القي�ادة الر�ش�يدة عل�ى تخ�صي��ص امليزاني�ات الكبيرة �س�نوي ًا
لتطوي�ر امل�ش�اريع املتعلق�ة بالبني�ة التحتي�ة مب�ا فيه�ا �ش�بكة ط�رق وموا�صلات
حديث�ة يف جمي�ع �إم�ارات الدول�ة ،م�ا �أدى �إىل امتالكه�ا �ش�بكة ط�رق حديث�ة
متط�ورة ،و�أ�س�هم يف تعزي�ز موق�ع الإم�ارات الإ�ستراتيجي كحلق�ة و�ص�ل بين
ال�ش�رق والغ�رب.
وانعك��س التط�ور ال�ذي �ش�هدته الإم�ارات يف قطاع�ات البني�ة التحتي�ة يف
تقدمه�ا عل�ى م�ؤ�ش�رات التناف�س�ية العاملي�ة ،حي�ث �س�جلت قف�زات وا�س�عة
متفوق�ة عل�ى الكثير م�ن ال�دول املتقدم�ة.
في�شير تقري�ر التناف�س�ية العاملي�ة �إىل �أن دول�ة الإم�ارات قف�زت  21مرك�ز ًا
يف "الكت�اب ال�س�نوي للتناف�س�ية" العاملي�ة ال�ص�ادر ع�ن "املعه�د ال�دويل للتنمي�ة
الإداري�ة" ،لتحت�ل املرك�ز ال�ـ  61خلال  ،2013مقارن�ة باملرك�ز  82الع�ام ال�ذي
�س�بقه ،وذل�ك م�ن بين  95دول�ة ح�ول الع�امل ،م�ن حي�ث م�دى كف�اءة
ال�دول ،وقدرته�ا عل�ى �إدارة اقت�صاده�ا وموارده�ا الب�ش�رية� ،س�عي ًا لإح�راز
مزي�د م�ن الرخ�اء واالزده�ار.
ومل تهت�م الإم�ارات فق�ط ب�إن�ش�اء بني�ة حتتي�ة فق�ط و�إمن�ا باجل�ودة ،وه�و
م�ا �س�جله "تقري�ر متكين التج�ارة" للع�ام  2012ال�ص�ادر ع�ن "املنت�دى
االقت�ص�ادي العامل�ي" ب�سوي�س�را ،وال�ذي �أ�ش�ار �إىل ت�ص�در دول�ة الإم�ارات املرتب�ة
الأوىل �إقليمي� ًا وال�ـ 11عاملي� ًا يف جم�ال ج�ودة البني�ة التحتي�ة.
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مشاريع تطويرية شاملة
حظ�ي قط�اع البني�ة التحتي�ة باهتم�ام ومتابع�ة القي�ادة الر�ش�يدة يف دول�ة الإم�ارات والت�ي حر�ص�ت عل�ى تنفي�ذ
امل�ش�اريع الت�ي ت�س�هم يف توفير احلي�اة الكرمي�ة للمواطنين واملقيم�ن يف الدول�ة ،م�ا �أ�س�هم يف امتلاك الإم�ارات
لأف�ض�ل بني�ة حتتي�ة عل�ى م�س�توى املنطق�ة .كم�ا �س�اهمت ه�ذه امل�ش�اريع يف ت�أمين االحتياج�ات يف بع��ض املناط�ق
املنت�ش�رة يف خمتل�ف �إم�ارات الدول�ة ،والت�ي كان�ت تع�اين م�ن نق��ص يف بع��ض اخلدم�ات الأ�سا�س�ية.
وق�د تب�و�أت دول�ة الإم�ارات املرتب�ة الأوىل �إقليمي�ا واحلادي�ة ع�ش�رة عاملي�ا يف جم�ال ج�ودة البني�ة التحتي�ة
لو�س�ائل النق�ل ،وفق�ا "للتقري�ر العامل�ي لتمكين التج�ارة" للع�ام  2012ال�ص�ادر ع�ن "املنت�دى االقت�ص�ادي العامل�ي".
وق�د تفوق�ت الدول�ة بج�ودة بنيته�ا التحتي�ة عل�ى العدي�د م�ن دول الع�امل املتقدم�ة ،حي�ث حقق�ت املرتب�ة
الرابع�ة عل�ى م�س�توى الع�امل يف ج�ودة البني�ة التحتي�ة لقط�اع النق�ل اجل�وي ،واملرتب�ة ال�ساد�س�ة يف بني�ة املوان�ئ
البحري�ة وال�س�ابعة يف توفير �ش�بكة ط�رق ذات ج�ودة عالي�ة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

 35مشروع ًا تنموي ًا في إمارة الفجيرة

•

الخطة الشاملة للحفاظ على مكتسبات الدولة
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 35مشروع ًا تنموي ًا في إمارة الفجيرة

4

مليار

الخطة الشاملة للحفاظ على مكتسبات الدولة

2030‒2011

مت تخ�صي��ص  4ملي�ارات دره�م م�ن ميزاني�ة احلكوم�ة االحتادي�ة لتنفي�ذ امل�ش�روعات
التنموي�ة ب�إم�ارة الفجيرة يف .2010

يف ع�ام  ،2011مت �إطلاق اخلط�ة الوطني�ة ال�ش�املة لتنمي�ة املناط�ق النامي�ة يف �إم�ارات الدول�ة حت�ى الع�ام  ،2030والت�ي
تعتبر خريط�ة طري�ق للم�ش�اريع التنموي�ة امل�س�تقبلية الت�ي �أعدته�ا وزارة الأ�ش�غال العام�ة.

35

وتعم�ل اخلط�ة ال�ش�املة عل�ى احلف�اظ عل�ى اال�س�تثمار الأمث�ل يف امل�وارد ،وتوفير اخلدم�ات العام�ة م�ن موا�صلات ،وبني�ة
حتتي�ة ،وو�س�ائل �أم�ن و�سلامة ،وا�س�تثمار الأرا�ض�ي يف خمتل�ف املناط�ق ،واحلر��ص عل�ى حتقي�ق التن�س�يق والتكام�ل الت�ام
بين القط�اع االحت�ادي واملحل�ي ،م�ع حت�سين �ش�بكات الط�رق والنق�ل الع�ام بين املناط�ق ،والإبق�اء عل�ى الأمن�اط احلالي�ة
للتنمي�ة .

بل�غ ع�دد امل�ش�اريع الت�ي �ش�ملتها املب�ادرة  35م�ش�روع ًا تنموي� ًا يف �إم�ارة الفجيرة ،م�ع
الرتكي�ز عل�ى بن�اء وحتدي�ث البني�ة التحتي�ة بكاف�ة مكوناته�ا.
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الطرق والمواصالت
متث�ل جه�ود تطوي�ر �ش�بكة الط�رق واملوا�صلات امت�دادا مل�سيرة التنمي�ة يف الدول�ة،
والت�ي تتنا�س�ب بطبيعته�ا م�ع التط�ور العم�راين واحل�ض�ري امل�س�تمر واملتوا�ص�ل.
وتع�د �ش�بكات الط�رق و�أنظم�ة النق�ل اجلماع�ي ،م�ن �أه�م عنا�ص�ر البني�ة
التحتي�ة الت�ي رك�زت عليه�ا احلكوم�ة االحتادي�ة خلال الفترة  .2013‒2010كم�ا
ت�ش�كل ه�ذه امل�ش�اريع والعملي�ات العام�ل الأ�سا��س يف ج�ذب اال�س�تثمارات ،الت�ي
تبح�ث ب�ش�كل دائ�م ع�ن البن�ى التحتي�ة املتط�ورة والت�ي ت�س�اعدها عل�ى �إجن�از
�أعماله�ا عل�ى الوج�ه الأكم�ل.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

شارع الشيخ خليفة بن زايد (طريق الفجيرة  -دبي)

•

شركة االتحاد للقطارات
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شارع الشيخ خليفة بن زايد (طريق الفجيرة  -دبي)

1

تدشين شارع الشيخ خليفة الذي
يربط الفجيرة بدبي بتكلفة

ال�شارع يعد الأول من نوعه على م�ستوى
الدولة واخلليج العربي ،حيث مير يف
منطقة جبلية وعرة جد ًا.

40
min
يخت�صر الزمن يف  40دقيقة فقط بعد �أن
كانت هذه امل�سافة ت�ستغرق �أكرث من �ساعة
ون�صف ال�ساعة.

يبلغ
طوله 45.4
كيلومتر ويصل
بين إمارتي الفجيرة
ودبي مروراً
بالشارقة.

1.7

مليار درهم
في .2011

ال�شارقة
دبي

الفجرية

استغرق العمل فيه

5

بلغت كمية ال�صخور التي مت قطعها من
اجلبال يف املنطقة التي �شق منها الطريق
 17مليون مرت مكعب من ال�صخور.

بلغت
كمية الردم
 16مليون متر
مكعب.

أعوام
طريق مزدوج بثالث
حارات في كل اتجاه.
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شركة االتحاد للقطارات

1

مليار

يبلغ ر�أ�سمال �شركة االحتاد للقطارات
مليار درهم.

الفجرية

%30

ت�ساهم احلكومة الإحتادية يف ر�أ�س مال
ال�شركة بن�سبة .%30
ر�أ�س اخليمة
�أم القيوين
عجمان
ال�شارقة
دبي
�أبوظبي

2012

و�صول �أول دفعة من عربات "قطار
االحتاد" �إىل ميناء زايد يف دي�سمرب
.2012

2013

اكتمال و�صول �أول قطار �إىل الإمارات عرب
"ميناء امل�صفح".

المرحلة األولى

�سيتم الت�شغيل يف عام 2014

المرحلة الثانية

�سيتم الت�شغيل يف عام 2017

المرحلة الثالثة

�سيتم الت�شغيل يف عام 2018

شاهد خريطة شبكة
السكك الحديدية
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اإلسكان
حر�ص�ت القي�ادة الر�ش�يدة ومن�ذ ت�أ�سي��س دول�ة االحت�اد عل�ى ت�أمين امل�س�كن املنا�س�ب واملالئ�م لأبن�اء الدول�ة
م�ن املواطنين ،وال�ذي يع�د الأ�سا��س يف ت�ش�كيل الأ�س�ر امل�س�تقرة ،وامل�س�اهمة بفاعلي�ة يف احلي�اة االجتماعي�ة.
وله�ذا ،فق�د حظي�ت الفترة املا�ضي�ة واملمت�دة بين العامين  2010و 2013بح�ص�ة كبيرة م�ن امل�ش�اريع
الإ�س�كانية الت�ي تع�زز م�ن تل�ك التوجه�ات يف تلبي�ة احتياج�ات املواطنين .و�ش�هدت الفترة املذك�ورة ب�إن�ش�اء
وتطوي�ر م�ش�اريع �أحي�اء �س�كنية متكامل�ة وف�ق �أف�ض�ل املعايير يف خمتل�ف �إم�ارات الدول�ة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة

•

حجم المساعدات السكنية التي قدمها برنامج الشيخ زايد لإلسكان

•

برنامج تخفيض تكاليف بناء المساكن

•

البوابة اإلسكانية الموحدة

•

توسيع نطاق الفئات المستفيدة من مبادرات اإلسكان الحكومية

 8 | 197أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

 8أعــــوام مــــن اإلنجــــازات | 198

لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة

10,000

تعمل اللجنة على بناء  10,000م�سكن للمواطنني يف خمتلف �إمارات الدولة خالل الفرتة
املقبلة.
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20

مليار درهم

مبنا�سبة اليوم الوطني الـ ،42مت رفع �سقف امليزانية املخ�ص�صة ملبادرات رئي�س الدولة
�إىل  20مليار درهم.

6

مليارات درهم

امل�شاريع التي مت االنتهاء الفعلي من تنفيذها بلغت كلفتها  6مليارات درهم ،وتنوعت بني امل�شاريع اخلدمية مثل امل�ست�شفيات والعيادات ال�صحية ومراكز �صحية وت�أهيلية لذوي
االحتياجات اخلا�صة ،ف�ض ًال عن م�شاريع البنية التحتية مثل الطرق واجل�سور وال�سدود وم�شاريع خدمية وم�ساكن وم�ساجد.
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حجم المساعدات السكنية التي قدمها برنامج
الشيخ زايد لإلسكان (منذ نشأته  -أكتوبر :)2013
المساعدات
السكنية

االعتمادات
المالية

قرو�ض 17,380
املنح 13,703

الإجمايل 31,083

قرو�ض 8.392
املنح  6.063مليار

الإجمايل 14.456

مليار

عدد المساكن
المنجزة منذ نشأة
البرنامج

16,277

عدد المساكن في
مرحلة التنفيذ

6,646

عدد المساكن في
مرحلة استكمال
االجراءات

8,160

 8 | 201أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

مساعدة سكنية

برنامج تخفيض تكاليف بناء المساكن
جن�ح "برنام�ج ال�ش�يخ زاي�د للإ�س�كان" بالتعاق�د م�ع �أكثر م�ن � 100ش�ركة داخ�ل الدول�ة ،لتقلي�ل
تكالي�ف البن�اء عل�ى املواطنين ،وتوفير اف�ض�ل اخلدم�ات الإ�س�كانية للم�س�تفيدين .حي�ث توف�ر ه�ذه
ال�ش�ركات خمتل�ف امل�واد واخلدم�ات الت�ي يحتاجه�ا امل�س�تفيد لبن�اء م�س�كنه ،ب�دء ًا م�ن الت�صمي�م وحت�ى
ت�أثي�ث البي�ت و�صيانت�ه الدوري�ة.
كم�ا نظ�م "برنام�ج ال�ش�يخ زاي�د للإ�س�كان" ع�دد ًا م�ن امللتقي�ات التوعوي�ة به�ذه املب�ادرة املبتك�رة،
وذل�ك �ضم�ن خط�ة الربنام�ج للو�ص�ول �إىل �ش�رائح خمتلف�ة م�ن اجلمه�ور .وت�س�تهدف ه�ذه امللتقي�ات
امل�س�تفيدين واملقاولين واال�ست�ش�اريني و�ش�ركاء الربنام�ج م�ن القط�اع اخلا��ص الذي�ن ميثل�ون مب�ادرة
الدع�م وال�ش�راكة �ضم�ن برنام�ج تخفي��ض تكالي�ف بن�اء امل�س�اكن.

البوابة اإلسكانية الموحدة
مليار درهم

�أطل�ق "برنام�ج ال�ش�يخ زاي�د للإ�س�كان" �أول موق�ع �إلكتروين م�ن نوع�ه خمت��ص بقط�اع الإ�س�كان يف الدول�ة
يف ع�ام  ،2010وال�ذي يتي�ح م�ن خالل�ه توفير كاف�ة املعلوم�ات اخلا�ص�ة بربام�ج الإ�س�كان احلكوم�ي،
ً
ف�ضلا ع�ن توفير بع��ض االح�صائي�ات والدرا�س�ات والبح�وث املرتبط�ة بقط�اع اال�س�كان ،وذل�ك بالتن�س�يق
م�ع خمتل�ف اجله�ات املعني�ة.

لالطالع على محتوى
البوابة اإلسكانية الموحدة

توسيع نطاق الفئات المستفيدة
من مبادرات اإلسكان الحكومية
يف ع�ام  ،2010ق�ام "برنام�ج ال�ش�يخ زاي�د للإ�س�كان" بتو�س�يع نط�اق الفئ�ات امل�س�تفيدة م�ن خدم�ات
الإ�س�كان احلكوم�ي االحت�ادي لت�ش�مل املواطن�ة الإماراتي�ة املتزوج�ة م�ن واف�د ،واملواطن�ة اليتيم�ة الفاق�دة
ً
ف�ضلا ع�ن خدم�ة �إن�ش�اء م�س�كن للإنتف�اع فق�ط لفئ�ة كب�ار ال�س�ن والأيت�ام.
لأبويه�ا.

500

800

كم�ا مت مبنا�س�بة الي�وم الوطن�ي ال�ـ 42وبتوجيه�ات م�ن رئي��س الدول�ة ،رف�ع قيم�ة الدع�م ال�س�كني ال�ذي
يح�ص�ل علي�ه املواط�ن م�ن "برنام�ج ال�ش�يخ زاي�د للإ�س�كان " م�ن � 500أل�ف �إىل � 800أل�ف دره�م.

ألف
درهم

ألف
درهم
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الطاقة
م�ع الزي�ادة الكبيرة يف �أع�داد ال�س�كان والتط�ور الكبير ال�ذي ت�ش�هده الإم�ارات يف املج�االت االقت�صادي�ة
واالجتماعي�ة تبرز احلاج�ة امللح�ة �إىل مواكب�ة ه�ذه التط�ورات يف قطاع�ات البني�ة التحتي�ة اخلدمي�ة ،والت�ي ي�أت�ي
يف مقدمته�ا قطاع�ي املي�اه والكهرب�اء .وله�ذا ،فق�د حر�ص�ت دول�ة الإم�ارات عل�ى العم�ل املتوا�ص�ل لتطوي�ر �ش�بكات
الكهرب�اء واملي�اه ،م�ن خلال �إطلاق حزم�ة كبيرة م�ن امل�ش�اريع التنموي�ة يف ه�ذا املج�ال.
كم�ا كان مل�ص�ادر الطاق�ة البديل�ة ن�صي�ب م�ن م�ش�اريع احلكوم�ة االحتادي�ة ،حي�ث �ش�هدت م�ش�اريع الطاق�ة
النووي�ة للأغرا��ض ال�س�لمية تو�س�ع ًا ملحوظ� ًا يف �أعماله�ا خلال الفترة .2013‒2010

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

زيادة االستثمارات في اإلمارات الشمالية

•

مشروعات الطاقة في اإلمارات الشمالية

•

مشاريع المياه في اإلمارات الشمالية

•

مشروع الربط مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي

•

جهود ترشيد الطاقة

•

مشروع استبدال العدادات التقليدية بعدادات إلكترونية

•

توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع سلطنة عمان

•

الهيئة االتحادية للرقابة النووية

•

تصدير النفط عبر خط حبشان
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زيادة االستثمارات في اإلمارات
الشمالية
مبكرم�ة م�ن �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان رئي��س الدول�ة ،مت
زي�ادة اال�س�تثمارات يف الإم�ارات ال�ش�مالية لقط�اع امل�اء والكهرب�اء يف ع�ام ،2011
لت�ص�ل �إىل خم�س�ة ملي�ارات و 700ملي�ون دره�م.

مشروعات الطاقة في اإلمارات
الشمالية

15

مليار

خ�ص�صت الدولة ميزانية تقديرية للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء للأعوام
 2013‒2011تبلغ حوايل  15مليار درهم بجميع �أبوابها.

1.566
 15مليون

مليار

تبلغ تكلفة م�شاريع الطاقة يف الإمارات ال�شمالية حوايل مليار و  566مليون درهم.

7

مليون

�إن�شاء حمطة حتلية مياه البحر بالتنا�ضح العك�سي بطاقة �إنتاج  7ماليني جالون يومي ًا
ب�إمارة عجمان.

22

حفر  22بئر مياه جوفية كاحتياط ا�سرتاتيجي لتعوي�ض املياه امل�ستهلكة يف حالة الطوارئ.

�إن�شاء حمطة حتلية مياه البحر بالتنا�ضح العك�سي بطاقة �إنتاج  15مليون جالون يومي ًا
ب�إمارة ر�أ�س اخليمة.

 8 | 205أعــــوام مــــن اإلنجــــازات

 8أعــــوام مــــن اإلنجــــازات | 206

مشاريع المياه في اإلمارات الشمالية
تشييد محطة ضخ
بتكلفة  93مليون ًا و315
ألف درهم في عجمان.

تنفيذ خزانات مياه سعة 10
ماليين جالون مع خطوط
جديدة في عجمان.

9

تشييد خزان مياه بالفجيرة سعة
مليون جالون مياه في ثوبان وكدنا
بتكلفة  9ماليين و 600ألف درهم.
مشروع تحسين أداء المحطة ( أ ) في
أم القيوين لزيادة انتاجيتها من عدد
(  ) 2مليون جالون يومي ًا إلى مليونين
ونصف المليون جالون يومي ًا.
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100

إنشاء خزانات مياه في
بريرات برأس الخيمة
سعة خمس ماليين
جالون بتكلفة  21مليون ًا
و 318ألف درهم.

"الماء هو الحياة ،وجودة الماء جودة للحياة،
وسالمته سالمة للمجتمع".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي

تنفيذ مشاريع بكلفة  100مليون
درهم من أجل تحسين شبكة المياه
في أم القيوين.
حفر  40بئر مياه جوفية لتزويد
محطات التحلية بالمياه عوضا
عن حقل آبار مياه المهذب بتكلفة
اجمالية قدرها  10ماليين درهم ،مع
تشغيل  6آبار معطلة في حقل مياه
المهذب.
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مشروع الربط مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي

جهود ترشيد الطاقة

قطع�ت الهيئ�ة االحتادي�ة للكهرب�اء وامل�اء �ش�وط ًا كبير ًا �ضم�ن خطته�ا للرب�ط الكهربائ�ي م�ع �ش�بكة هيئ�ة مي�اه وكهرب�اء
�أبوظب�ي .حي�ث مت �إجن�از �أعم�ال الرب�ط باملرحل�ة الأوىل م�ع �ش�بكة هيئ�ة مي�اه وكهرب�اء �أبوظب�ي ع�ن طري�ق حمط�ة
الق�صي�دات التابع�ة للهيئ�ة بر�أ��س اخليم�ة ،ومت تو�س�عة حمط�ة ر�أ��س اخليم�ة الرئي�س�ية وربطه�ا م�ع �ش�بكة هيئ�ة مي�اه
وكهرب�اء �أبوظب�ي .كم�ا قام�ت الهيئ�ة االحتادي�ة للكهرب�اء وامل�اء ب�إن�ش�اء وتو�س�عة حمط�ات رئي�س�ية يف عجم�ان والفجيرة م�ع
هيئ�ة مي�اه وكهرب�اء �أبوظب�ي ل�ضم�ان ت�أمين �إم�دادات تو�صي�ل الكهرب�اء �إىل املب�اين املختلف�ة يف بع��ض املناط�ق والإم�ارات.

مل تغ�ب مب�ادرات امل�س��ؤولية املجتمعي�ة ع�ن ذه�ن احلكوم�ة االحتادي�ة يف خ�ض�م جهوده�ا امل�س�تمرة يف توفير �أف�ض�ل خدم�ات و�إم�دادات
الطاق�ة م�ن الكهرب�اء وامل�اء للم�س�تفيدين .وق�د قام�ت يف ه�ذا ال�س�ياق" ،جلن�ة تر�ش�يد ا�س�تهالك الكهرب�اء وامل�اء يف الإم�ارات
ال�ش�مالية" التابع�ة لهيئ�ة االحتادي�ة للكهرب�اء وامل�اء بت�ش�كيل ف�رق م�ن كاف�ة املناط�ق التابع�ة للهيئ�ة لتوعي�ة امل�س�تهلكني ب�أهمي�ة الرت�ش�يد
وتعريفه�م بط�رق اال�س�تخدام الأمث�ل للكهرب�اء وامل�اء .وت�ضمن�ت مب�ادرات و�أن�ش�طة اللجن�ة عق�د العدي�د م�ن احلملات التوعوي�ة
ملختل�ف فئ�ات املجتم�ع ،وتوزي�ع الكتيب�ات الإر�ش�ادية ،وتنظي�م الزي�ارات امليداني�ة ،و�إلق�اء املحا�ض�رات خا�ص�ة يف املدار��س به�دف
غر��س مفه�وم الرت�ش�يد يف نفو��س الن��شء.

مشروع استبدال العدادات التقليدية بعدادات إلكترونية
قام�ت الهيئ�ة االحتادي�ة للكهرب�اء وامل�اء با�س�تبدال الع�دادات التقليدي�ة بع�دادات �إلكرتوني�ة ،ويه�دف ه�ذا امل�ش�روع �إىل احل�د م�ن
الأحم�ال الزائ�دة ،وفاق�د التح�صي�ل ،وخف��ض تكلف�ة الأج�ور املن�صرف�ة عل�ى ق�راءة الع�دادات.

توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع سلطنة عمان
يف �أبري�ل  ،2010وقع�ت دول�ة الإم�ارات و�س�لطنة عم�ان ال�ش�قيقة اتفاقي�ة الرب�ط الكهربائ�ي بينهم�ا لت�أمين تب�ادل ا�س�تخدام امل�وارد
الكهربائي�ة .وق�د مت الرب�ط الثنائ�ي بين �ش�بكتي الكهرب�اء يف البلدي�ن يف ع�دد م�ن املناط�ق يف دول�ة الإم�ارات و�س�لطنة عم�ان� ،إذ
مت الرب�ط بين الوا�س�ط “حمظ�ة” والعين “الفوع�ة” وبين خ�ص�ب وغليل�ة وبين دب�ا البيع�ة يف �س�لطنة عم�ان ،ودب�ا يف دول�ة الإم�ارات
وبين مدح�ا وقدف�ع .وته�دف ه�ذه االتفاقي�ة لتحقي�ق النف�ع االقت�ص�ادي واالجتماع�ي م�ن خلال �ضم�ان التغطي�ة الالزم�ة الحتياج�ات
الطاق�ة الكهربائي�ة ،ورب�ط االت�ص�ال بينهم�ا.

للتعرف إلى حجم استهالك الكهرباء في
منزلك ،قم باستخدام "حاسبة الطاقة"
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الهيئة االتحادية للرقابة النووية

تصدير النفط عبر خط حبشان

ج�اء اهتم�ام دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة بدرا�س�ة وتقيي�م الطاق�ة النووي�ة للأغرا��ض ال�س�لمية
�إنطالق� ًا م�ن �س�عيها لتطوي�ر م�ص�ادر �إ�ضافي�ة للطاق�ة الكهربائي�ة ال�س�تيعاب الطل�ب امل�س�تقبلي
املتوق�ع ،ول�ضم�ان ا�س�تمرار التط�ور ال�س�ريع ال�ذي ي�ش�هده اقت�صاده�ا .وم�ن ه�ذا املنطل�ق ،وا�صل�ت
"الهيئ�ة االحتادي�ة للرقاب�ة النووي�ة" دوره�ا كجه�ة حكومي�ة احتادي�ة م�س��ؤولة ع�ن تنظي�م وترخي��ص
الأن�ش�طة النووي�ة يف دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة ،والت�ي تت�ضم�ن امل�واد امل�ش�عة وامل�ص�ادر امل�ش�عة
امل�س�تخدمة يف القط�اع الن�ووي والط�ب والبح�وث وا�ستك�ش�اف النف�ط و�صناع�ات �أخ�رى.

2012
 1.8مليون

مت بدء عمليات ت�صدير النفط عرب �أنبوب “حب�شان  -الفجرية” يف عام .2012

شاهد الفيديو التعريفي للتعرف أكثر
على دور الهيئة االتحادية للرقابة النووية
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تبلغ �سعة ت�صدير الأنبوب  1.8مليون برميل.

36
360

مليار

و�صلت كلفة الأنبوب �إىل حوايل  36مليار درهم.

يبلغ طول الأنبوب الذي يتفادى املرور مب�ضيق هرمز  360كيلو مرت ًا.
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االتصاالت
تعك�ف اجله�ات املعني�ة يف تطوي�ر االت�ص�االت يف الدول�ة عل�ى التطوي�ر امل�س�تمر ل�ش�بكات االت�ص�ال ،حي�ث و�صل�ت �إىل
ن�س�ب كبيرة ج�د ًا يف �أرق�ام امل�شتركني واالنت�ش�ار واجلاهزي�ة ،كم�ا �أنه�ا �أ�صبح�ت املن�ص�ة الرئي�س�ية لتطوي�ر اخلدم�ات
احلكومي�ة الإلكرتوني�ة.
ومكن�ت القف�زات الكبيرة يف تطوي�ر قط�اع االت�ص�االت يف �أن حتت�ل الإم�ارات م�كان الري�ادة يف ه�ذه اخلدم�ات عل�ى
م�س�توى املنطق�ة ،كم�ا �أنه�ا �س�اهمت يف تعزي�ز مكان�ة الإم�ارات اال�س�تثمارية مل�ا متتلك�ه م�ن دق�ة عالي�ة وج�ودة تتنا�س�ب
م�ع التط�ور التقن�ي والتكنولوج�ي ال�ذي ي�ش�هده الع�امل.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

مساهمة قطاع االتصاالت اإلماراتي في الناتج المحلي

•

النطاق العربي لشبكة االنترنت “.إمارات”

•

دمج الهيئة العامة للمعلومات مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

•

اإلمارات تتصدر المنطقة في االنتشار والجاهزية الشبكية
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مساهمة قطاع االتصاالت اإلماراتي في الناتج المحلي

النطاق العربي لشبكة االنترنت ".إمارات"

%4.9

يف �أكتوب�ر  ،2010قام�ت هيئ�ة تنظي�م االت�ص�االت ب�إطلاق ا�س�م النط�اق العرب�ي ".ام�ارات" �إميان� ًا منه�ا ب�أهمي�ة ا�س�تخدام اللغ�ة
العربي�ة يف العناوي�ن الإلكرتوني�ة لإتاح�ة املج�ال �أم�ام الناطقين به�ا لتحقي�ق �أكبر ا�س�تفادة م�ن �ش�بكة الإنرتن�ت وقنواته�ا املتع�ددة.

يبرز تقرير المراجعة السنوية الثالثة للقطاع الذي
تصدره هيئة تنظيم االتصاالت أن قطاع االتصاالت
ساهم في اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة
خالل العام  2011بنسبة  %4.9من إجمالي الناتج
المحلي في الدولة.

10,798

بلغ عدد ا�شرتاكات خطوط الهاتف
الثابت �أكرث من  1.8مليون
م�شرتك.

يبلغ معدل انت�شار الهاتف املتحرك يف
دولة الإمارات �أكرث من  11.7مليون،
ويعد واحد من �أعلى معدالت انت�شار
الهاتف املتحرك يف العامل.

وفر قطاع االت�صاالت يف الدولة فر�ص عمل لــ � 10,798شخ�ص ًا.

%70.8

ويعتبر النط�اق ".ام�ارات" �إجن�از مل ي�س�بق ل�ه مثي�ل يف قط�اع تكنولوجي�ا االت�ص�االت عل�ى ال�صعي�د الإقليم�ي يف �إدخ�ال اللغ�ة العربي�ة
لأ�س�ماء نطاق�ات االنرتن�ت لتك�ون بذل�ك دول�ة الإم�ارات �إح�دى ال�دول الأربع�ة يف الع�امل حت�ص�ل عل�ى موافق�ة منظم�ة الآي�كان.

دمج الهيئة العامة للمعلومات مع الهيئة العامة
لتنظيم قطاع االتصاالت
يف �أبري�ل � ،2010أ�ص�در �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ،نائ�ب رئي��س الدول�ة ،رئي��س جمل��س ال�وزراء ،حاك�م
دب�ي ،ق�رار ًا يق�ض�ي بدم�ج الهيئ�ة العام�ة للمعلوم�ات م�ع الهيئ�ة العام�ة لتنظي�م قط�اع االت�ص�االت و�إع�ادة تنظي�م قط�اع احلكوم�ة
الإلكرتوني�ة ،به�دف تطوي�ر اخلدم�ات احلكومي�ة الإلكرتوني�ة ،واالرتق�اء به�ا وتعزي�ز البني�ة التحتي�ة للحكوم�ة الإلكرتوني�ة يف الدول�ة.

اإلمارات تتصدر المنطقة في االنتشار والجاهزية الشبكية
تت�ص�در دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة دول منطق�ة ال�ش�رق الأو�س�ط يف جاهزي�ة ال�ش�بكات ون�س�بة انت�ش�ار خدم�ات الهات�ف املتح�رك.
كم�ا تع�د الإم�ارات �أول دول�ة تطل�ق خدم�ات اجلي�ل الراب�ع يف منطق�ة ال�ش�رق الأو�س�ط ،كم�ا كان�ت الأوىل يف �إطلاق خدم�ات اجلي�ل
الثال�ث �س�ابق ًا.

ارتفع عدد امل�شرتكني بخدمات الإنرتنت بن�سبة
 ،%10.5حيث و�صل عدد م�شرتكي خدمات
االنرتنت �إىل  1.3مليون م�شرتك.

ازدادت ن�س�بة م�شتركي االنرتن�ت بوا�س�طة تكنولوجي�ا الألي�اف الب�صري�ة بن�س�بة  %70.8وذل�ك نتيج�ة لتح�ول ع�دد كبير م�ن
م�شتركي االنرتن�ت بوا�س�طة تكنولوجي�ا ال�ش�بكات النحا�س�ية �إىل ال�ش�بكات املتقدم�ة.
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البيئة
ويتضمن هذا القطاع ٫المحاور التالية:

•
•

البيئة البرية

•

البيئة البحرية

توجهات بيئية مستدامة
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رغ�م م�ا ت�ش�هده دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة م�ن تو�س�ع عم�راين �س�ريع
ومن�و �س�كاين هائ�ل وجه�ود كبيرة لتنوي�ع م�ص�ادر االقت�ص�اد� ،إال �أن حماي�ة
البيئ�ة واحلف�اظ عل�ى امل�وارد الطبيعي�ة مل تغ�ب �أب�د ًا ع�ن قائم�ة �أولوي�ات
حكومته�ا ،وق�د عم�دت حكوم�ة دول�ة الإم�ارات خلال الفترة 2013 – 2010
�إىل تبن�ي جمموع�ة مهم�ة م�ن ال�سيا�س�ات البيئي�ة لت�صب�ح م�ن �أكثر دول
الع�امل اهتمام� ًا بحماي�ة البيئ�ة ،و�أح�د املراك�ز العاملي�ة املهم�ة يف �صناع�ة
احل�دث البيئ�ي.
وتتمث�ل ه�ذه ال�سيا�س�ات يف اعتم�اد �أعل�ى املعايير البيئي�ة ،الت�ي تق�ود �إىل
التقلي�ل م�ن التل�وث واحل�د م�ن الأن�ش�طة الب�ش�رية ذات الت�أثير ال�س�لبي يف
البيئ�ة ،ب�ص�ورة جت�س�د فك�ر القي�ادة الر�ش�يدة ومتابعته�ا احلثيث�ة الت�ي كان
له�ا بال�غ الأث�ر يف املكان�ة الدولي�ة املرموق�ة الت�ي حتظ�ى به�ا الدول�ة عاملي� ًا
يف �إط�ار ر�ؤي�ة وطني�ة طموح�ة ت�س�تهدف �أن تك�ون الإم�ارات واح�دة م�ن
�أف�ض�ل دول الع�امل يف .2021
وتكلل�ت ه�ذه اجله�ود بـ"ا�ستراتيجية االقت�ص�اد الأخ�ض�ر" الت�ي �أطلقه�ا
�صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ،نائ�ب رئي��س الدول�ة،
رئي��س جمل��س ال�وزراء ،حاك�م دب�ي يف يناي�ر  2012حت�ت �ش�عار “اقت�ص�اد
�أخ�ض�ر لتنمي�ة م�س�تدامة” ،والت�ي ته�دف جلع�ل دول�ة الإم�ارات �أح�د
ال�رواد العامليين يف ه�ذا املج�ال ومرك�زا لت�صدي�ر و�إع�ادة ت�صدي�ر املنتج�ات
والتقني�ات اخل�ض�راء� ،إ�ضاف�ة �إىل احلف�اظ عل�ى بيئ�ة م�س�تدامة تدع�م
من�و ًا اقت�صادي� ًا طوي�ل امل�دى ،وت�ش�مل جمموع�ة م�ن الربام�ج وال�سيا�س�ات
يف جم�االت الطاق�ة والزراع�ة واال�س�تثمار ،والنق�ل امل�س�تدام� ،إ�ضاف�ة �إىل
�سيا�س�ات بيئي�ة وعمراني�ة جدي�دة ته�دف لرف�ع ج�ودة احلي�اة يف الدول�ة.
كم�ا �س�عت الدول�ة �إىل م�س�اعدة خمتل�ف امل�ؤ�س�س�ات احلكومي�ة واخلا�ص�ة
عل�ى حتقي�ق التزاماته�ا جت�اه البيئ�ة ودم�ج االعتب�ارات البيئي�ة يف كاف�ة
مراح�ل تخطي�ط امل�ش�اريع التنموي�ة وتنفيذه�ا لبن�اء اقت�ص�اد متن�وع وقائ�م
عل�ى املعرف�ة واالبت�كار ت�س�تطيع م�ن خالل�ه توفير فر��ص العم�ل املمي�زة
للمواطنين ،وحتاف�ظ عل�ى امل�وارد الطبيعي�ة والبيئي�ة ،وحتقي�ق الت�وازن
املن�ش�ود بين الأمنين املائ�ي والغذائ�ي ،وتعزي�ز موق�ع الإم�ارات التناف�س�ي يف
املحاف�ل العاملي�ة وخا�ص�ة يف جم�االت الطاق�ة املتج�ددة واملنتج�ات والتقني�ات
املعني�ة باالقت�ص�اد الأخ�ض�ر.
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توجهات بيئية مستدامة
تعم�ل دول�ة الإم�ارات وم�ن خلال �إ�ستراتيجيات التنمي�ة امل�س�تدامة الت�ي تطلقه�ا
عل�ى توفير منه�ج مدرو��س يتبن�ى �أح�دث التقني�ات وجم�االت العم�ل والتفكير املب�دع
ال�س�تحداث مب�ادرات و�أف�كار خالق�ة ت�س�هم يف حتقي�ق اال�س�تدامة .وتع�د التنمي�ة
امل�س�تدامة العجل�ة الت�ي �س�يتم م�ن خالله�ا تنمي�ة االقت�ص�اد الأخ�ض�ر ،ول�دى دول�ة
الإم�ارات �أجن�دة وا�ضح�ة وحم�ددة تخ�دم �إ�ستراتيجيتها يف �ش��ؤون البيئ�ة والطاق�ة،
وتق�وم عل�ى �أه�داف واقعي�ة مدرو�س�ة.
كم�ا ته�دف دول�ة الإم�ارات �إىل �أن تك�ون مرك�ز ًا عاملي� ًا ومنوذج� ًا ناجح� ًا يف اال�س�تدامة
م�ن خلال بن�اء اقت�ص�اد �أخ�ض�ر يع�زز م�ن تناف�س�يتها ومنوه�ا ويحاف�ظ عل�ى بيئته�ا
للأجي�ال القادم�ة ،ويكم�ن اله�دف الأ�سا�س�ي م�ن ه�ذه اال�ستراتيجية ،يف بن�اء اقت�ص�اد
يحاف�ظ عل�ى البيئ�ة ،وبيئ�ة تدع�م من�و االقت�ص�اد.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

استراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء

•

إنشاء المجلس التنسيقي لشؤون البلديات

•

اإلدارة السليمة للمواد الكيماوية والنفايات الخطرة

•

إنشاء المركز الوطني لإلنتاج األنظف
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استراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء
�أعل�ن �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ,نائ�ب رئي��س الدول�ة,
رئي��س جمل��س ال�وزراء ,حاك�م دب�ي ،ع�ن �إطلاق مب�ادرة وطني�ة خلال الأع�وام
 2021‒2012لبن�اء اقت�ص�اد �أخ�ض�ر يف دول�ة الإم�ارات حت�ت �ش�عار “اقت�ص�اد
�أخ�ض�ر لتنمي�ة م�س�تدامة” .وته�دف م�ن خالله�ا دول�ة الإم�ارات لتك�ون �أح�د
ال�رواد العامليين يف ه�ذا املج�ال ،ومرك�زا لت�صدي�ر و�إع�ادة ت�صدي�ر املنتج�ات
والتقني�ات اخل�ض�راء� ،إ�ضاف�ة �إىل احلف�اظ عل�ى بيئ�ة م�س�تدامة تدع�م من�وا
اقت�صادي�ا طوي�ل امل�دى.

ت�ش�مل املب�ادرة جمموع�ة م�ن الربام�ج وال�سيا�س�ات يف جم�االت الطاق�ة والزراع�ة
واال�س�تثمار والنق�ل امل�س�تدام� ،إ�ضاف�ة �إىل �سيا�س�ات بيئي�ة وعمراني�ة جدي�دة
ته�دف لرف�ع ج�ودة احلي�اة يف الدول�ة.
يف ع�ام � ،2013أدرج�ت منظم�ة العم�ل الدولي�ة املب�ادرة �ضم�ن تقري�ر للمب�ادرات
الت�ي تبنته�ا  21دول�ة لال�س�تدامة البيئي�ة.

تتضمن مبادرة االقتصاد األخضر ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من
التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع:

المسار األول

المسار الثاني

المسار الثالث

المسار الرابع

المسار الخامس

المسار السادس

الطاقة اخل�ضراء :وهي جمموعة من
الربامج وال�سيا�سات الهادفة لتعزيز �إنتاج
وا�ستخدام الطاقة املتجددة والتقنيات
املتعلقة بها ،بالإ�ضافة لت�شجيع ا�ستخدام
الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على
تطوير معايري وتعزيز كفاءة ا�ستهالك
الطاقة يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.

ال�سيا�سات احلكومية :والهادفة لت�شجيع
اال�ستثمارات يف جماالت االقت�صاد الأخ�ضر،
وت�سهيل عمليات �إنتاج وا�سترياد وت�صدير
و�إعادة ت�صدير املنتجات والتقنيات
اخل�ضراء� ،إ�ضافة �إىل العمل على خلق فر�ص
العمل للمواطنني ،وت�أهيل الكوادر الوطنية يف
هذا املجال.

املدينة اخل�ضراء :وي�شمل جمموعة من
�سيا�سات التخطيط العمراين الهادفة
للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة امل�ساكن
واملباين بيئيا ،كما ي�شمل مبادرات لت�شجيع
و�سائل النقل ال�صديقة للبيئة �أو ما ي�سمى
بالنقل امل�ستدام ،بالإ�ضافة لربامج تهدف
لتنقية الهواء الداخلي للمدن يف دولة
الإمارات لتوفري بيئة �صحية للجميع.

التعامل مع �آثار التغري املناخي :وذلك عرب
�سيا�سات وبرامج تهدف خلف�ض االنبعاثات
الكربونية من املن�ش�آت ال�صناعية والتجارية،
بالإ�ضافة لت�شجيع الزراعة الع�ضوية عن
طريق جمموعة من احلوافز على امل�ستويني
االحتادي واملحلي .كما ي�شمل هذا امل�سار
احلفاظ على التنوع البيولوجي ،وحماية
التوازن البيئي جلميع الكائنات الربية
والبحرية يف بيئة دولة الإمارات.

احلياة اخل�ضراء :وي�شمل جمموعة من
ال�سيا�سات والربامج الهادفة لرت�شيد
ا�ستخدام موارد املاء والكهرباء واملوارد
الطبيعية ،بالإ�ضافة مل�شاريع �إعادة تدوير
املخلفات الناجتة عن اال�ستخدامات التجارية
�أو الفردية .كما يحتوي هذا امل�سار على
مبادرات التوعية والتعليم البيئي للجمهور
�سواء عن طريق القطاعات التعليمية �أو عرب
و�سائل التوعية الإعالمية مبا ي�ضمن رفع
م�ستوى تفاعل اجلمهور مع كافة مبادرات
االقت�صاد الأخ�ضر.

التكنولوجيا والتقنية اخل�ضراء :يركز هذا
امل�سار يف مرحلته الأوىل على تقنيات التقاط
وتخزين الكربون ،بالإ�ضافة لتقنيات حتويل
النفايات �إىل طاقة ما ي�سهم يف التخل�ص
من النفايات بطريقة اقت�صادية ت�سهم يف
تلبية بع�ض احتياجات الطاقة .كما �سريكز
هذا امل�سار على تقنيات تعزيز الكفاءة ،وهي
التقنيات التي تقلل من ا�ستخدامات الطاقة
اليومية وا�ستهالكها بالن�سبة لل�شركات �أو
الأفراد من دون الت�أثري يف الإنتاج النهائي.
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إنشاء المجلس التنسيقي لشؤون البلديات

إنشاء المركز الوطني لإلنتاج األنظف

مت �إن�ش�اء املجل��س التن�س�يقي ل�ش��ؤون البلدي�ات بن�اء ًا عل�ى ق�رار املجل��س ال�وزاري للخدم�ات يف ع�ام  ،2010ب�وزارة البيئ�ة
واملي�اه .ويخت��ص املجل��س بالتن�س�يق بين البلدي�ات وتفعي�ل التع�اون بينه�ا يف جم�ال تقري�ب اللوائ�ح وال�سيا�س�ات الت�ي ت�ؤث�ر
يف اخلدم�ات البلدي�ة ،وتب�ادل اخلبرات و�أف�ض�ل املمار�س�ات يف املج�ال البل�دي.

�أعلن�ت وزارة البيئ�ة واملي�اه ع�ن ت�ش�غيل املرك�ز الوطن�ي للإنت�اج الأنظ�ف يف  2011لتق�دمي امل�ش�ورة والدع�م الفن�ي املمك�ن
حلف�ز امل�ؤ�س�س�ات ال�صناعي�ة -مبختل�ف �أنواعه�ا و�أحجامه�ا -عل�ى تطبي�ق املعايير البيئي�ة.

اإلدارة السليمة للمواد الكيماوية والنفايات الخطرة
نف�ذت �إدارة الكيماوي�ات والنفاي�ات اخلط�رة ب�وزارة البيئ�ة واملي�اه يف �إط�ار تطبيقه�ا ال�ستراتيجية ال�وزارة خلال الع�ام
 ،2012والت�ي ته�دف �إىل تعزي�ز الأم�ن البيئ�ي للحف�اظ عل�ى بيئ�ة م�س�تدامة ،ع�دد م�ن املب�ادرات ذات العالق�ة ب�الإدارة
ال�س�ليمة للم�واد الكيماوي�ة والنفاي�ات اخلط�رة ،وق�د كان م�ن �أهمه�ا مب�ادرة �إدارة و�إح�كام الرقاب�ة عل�ى املبي�دات .كم�ا
قام�ت �إدارة الكيماوي�ات والنفاي�ات اخلط�رة بتحوي�ل ت�صاري�ح ا�س�ترياد املبي�دات �إىل ت�صاري�ح �إلكرتوني�ة ،الأم�ر ال�ذي �س�اهم
يف �إن�ش�اء قاع�دة بيان�ات �ش�املة للمبي�دات املتداول�ة يف الدول�ة و�إح�كام الرقاب�ة عل�ى تداوله�ا.

%9.7

مت �إن�ش�اء قاع�دة بيان�ات باملبي�دات الت�ي مت ا�س�تريادها يف عام�ي  2011و  2012به�دف التحك�م يف الكمي�ات امل�س�توردة م�ن
املبي�دات ،وطبق� ًا لتل�ك البيان�ات ،فق�د �أ�س�همت الإدارة يف خف��ض ا�س�تخدام املبي�دات يف الدول�ة بن�س�بة  %9.7يف .2012

وي�أت�ي �إن�ش�اء مرك�ز الإنت�اج الأنظ�ف كج�زء م�ن م�س�اعي ال�وزارة الهادف�ة �إىل حتوي�ل اقت�ص�اد الإم�ارات الوطن�ي �إىل اقت�ص�اد
�أخ�ض�ر م�س�تدام م�ن خلال الت�أكي�د عل�ى �أهمي�ة اال�س�تغالل الر�ش�يد للم�وارد البيئي�ة ،وجتن�ب ا�س�تخدام امل�واد اخلط�رة.

فوائد تبني "اإلنتاج األنظف"
يوفر تبنى ا�سرتاتيجية الإنتاج الأنظف فوائد بيئية و�صحية واقت�صادية عديدة ،ف�أهم الفوائد البيئية وال�صحية هي:

الحد من استخدام المواد الخطرة
والسامة في اإلنتاج.

تقليل مستويات التلوث
وكمية المخلفات الناتجة عن
األنشطة الصناعية ومعالجة تلك
التصريفات عند المصدر.

ترشيد استخدام الموارد مما
يؤدي إلى المحافظة عليها
واستدامتها.

الفوائد االقت�صادية:

تحسين تنافسية المنتجات
اإلماراتية عالمي ًا.
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تحسين بيئة العمل وتخفيض
عدد الحوادث.

رفع كفاءة اإلنتاج وخفض كمية
استهالك المواد الخام والنفايات
واالنبعاثات ،وهو ما سيؤدي
إلى خفض تكلفة المواد الخام
واستهالك الطاقة والمياه.
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البيئة البرية
�أول�ت دول�ة الإم�ارات �أهمي�ة كبيرة حلماي�ة البيئ�ة الربي�ة ،وحر�ص�ت عل�ى توفير جمي�ع النظ�م والتقني�ات احلديث�ة الت�ي
ت�س�هم يف حتقي�ق اال�س�تثمار الأمث�ل له�ذه البيئ�ة ،فق�د حر�ص�ت عل�ى ح�ص�ر وتقيي�م الو�ض�ع احل�ايل للمناط�ق الرعوي�ة
ودرا�س�ة التن�وع النبات�ي يف ه�ذه املناط�ق وتو�صيف�ه� ،إ�ضاف�ة �إىل اعتم�اد اخلط�ط الت�ي ت�س�هم يف احلف�اظ عل�ى البيئ�ة
ال�صحراوي�ة وتكوي�ن قاع�دة بيان�ات ع�ن الغط�اء النبات�ي يف الدول�ة.
و�س�عت الإم�ارات لتحقي�ق احلماي�ة الكامل�ة �إىل اال�ستراتيجيات طويل�ة امل�دى بالإ�ضاف�ة �إىل التع�اون م�ع املنظم�ات
واجله�ات الدولي�ة املتخ�ص�ص�ة ،وذل�ك يف �إط�ار اال�س�تفادة م�ن خرباته�ا وجتاربه�ا يف ه�ذا املج�ال ،وال�ذي يع�ود بالفائ�دة
الكبيرة عل�ى بيئ�ة الإم�ارات ،والت�ي �أنع�م اهلل عليه�ا بتن�وع بيولوج�ي غن�ي وفري�د.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة

•

حملة “شجرة االتحاد في كل اإلمارات”

•

حظر استخدام األكياس البالستيكية غير القابلة للتحلل

•

متابعة تنظيم عمل الكسارات في الدولة

•

توفير األعالف مجان ًا لـمربي الماشية في إمارات الدولة

•

إطالق مبادرة بطاقة األداء البيئي
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حملة "شجرة االتحاد في كل اإلمارات"

جائزة اإلمارات التقديرية للبيئة
�أطلق�ت وزارة البيئ�ة واملي�اه "جائ�زة الإم�ارات التقديري�ة للبيئ�ة" .وته�دف
اجلائ�زة �إىل دع�م وت�ش�جيع الأعم�ال البيئي�ة واملب�ادرات الفردي�ة واجلماعي�ة
الوطني�ة املتمي�زة الت�ي م�ن �ش��أنها امل�س�اهمة يف حتقي�ق ا�س�تدامة امل�وارد الطبيعي�ة
والطاق�ة� ،إىل جان�ب حتفي�ز الأف�راد وامل�ؤ�س�س�ات عل�ى التمي�ز يف البح�ث واالبت�كار
ال�ذي يوف�ر حل�ول لق�ضاي�ا البيئ�ة �أو ي�س�اهم يف تر�س�يخ مفه�وم ا�س�تدامة التنمي�ة
و�إب�راز جه�ود امل�ؤ�س�س�ات ال�صناعي�ة واخلدمي�ة امللتزم�ة باملعايير البيئي�ة ،ف�ضلا
ع�ن امل�س�اهمة يف ن�ش�ر الثقاف�ة والوع�ي البيئ�ي بين �أف�راد املجتم�ع.

�أم�ر �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ،نائ�ب رئي��س الدول�ة،
رئي��س جمل��س ال�وزراء ،حاك�م دب�ي ،بزراع�ة “�ش�جرة االحت�اد” ب�دار االحت�اد
بالتزام�ن م�ع احتف�االت الدول�ة بالعي�د الوطن�ي احل�ادي والأربعين .كم�ا وج�ه
�س�موه كاف�ة م�ؤ�س�س�ات و�أف�راد املجتم�ع ب�زرع “�ش�جرة االحت�اد” يف املن�ازل وخمتل�ف
املراف�ق العام�ة �س�واء كان�ت مدار��س �أو م�ست�ش�فيات �أو مراك�ز جتاري�ة �أو جه�ات
عم�ل �أو غريه�ا مب�ا يع�زز الوع�ي باحلف�اظ عل�ى بيئ�ة الدول�ة ويرم�ز للخير
والنم�اء ال�ذي تعي�ش�ه دول�ة الإم�ارات .وته�دف ه�ذه املب�ادرة �إىل رب�ط امل�ش�اعر
الوطني�ة يف الي�وم الوطن�ي بعم�ل رم�زي يعك��س ح�ب الوط�ن وال�والء ل�ه.

5

1

شاهد الشيخ محمد بن راشد
يغرس شجرة االتحاد

مليون درهم قيمة

تمنح الجائزة مرة

تضم الجائزة

 200ألف درهم

الجائزة.

كل سنتين.

خمس فئات.

جائزة كل فئة.

ويف ه�ذا ال�س�ياق� ،أطلق�ت وزارة البيئ�ة جمموع�ة م�ن الأن�ش�طة والفعالي�ات حت�ت
�ش�عار “�ش�جرة االحت�اد من�اء وانتم�اء” ،حي�ث مت �إطلاق املوق�ع الإلكتروين للحمل�ة،
ليك�ون مرجع� ًا �أ�سا�س�ي ًا ل�كل م�ا يتعل�ق به�ا .وي�ض�م املوق�ع الإلكتروين كاف�ة
التفا�صي�ل املتعلق�ة باملب�ادرة و�أهدافه�ا والفعالي�ات والأن�ش�طة امل�صاحب�ة الت�ي
تنظمه�ا خمتل�ف اجله�ات احلكومي�ة واخلا�ص�ة امل�ش�اركة ،بالإ�ضاف�ة �إىل معلوم�ات
متعلق�ة بط�رق الزراع�ة وكيفي�ة رعاي�ة املزروع�ات واملحافظ�ة عليه�ا م�ن خلال
خدم�ة "املر�ش�د الزراع�ي الإلكتروين".

لالطالعع على موقع حملة
"شجرة االتحاد نماء وانتماء"

شاهد هذا التقرير اإلخباري عن جائزة
اإلمارات التقديرية للبيئة
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حظر استخدام األكياس
البالستيكية غير القابلة للتحلل
واصلـت وزارة البيئـة تنفيذهـا حملتهـا بمنـع تسـويق
وتـداول األكياس البالسـتيكية غيـر القابلة للتحلل في
الدولـة ،وغيـر المسـجلة فـي نظـام تقويـم المطابقـة
اإلماراتي ،فض ً
ال عن األكياس غير المتطابقة مع الئحة
المتطلبـات والشـروط الخاصـة بتسـجيل منتجـات
األكيـاس البالسـتيكية.

وحسب إحصائيات وزارة
البيئة والمياه:

11
مليار
كي�س �سنوي ًا هو معدل ا�ستهالك �سكان
الإمارات يف الوقت احلايل.

%46.7

غير قابلة
للتحلل

وا�صل�ت وزارة البيئ�ة واملي�اه جهوده�ا يف مب�ادرة "بطاق�ة الأداء
والت�ي متنحه�ا ب�ش�كل �س�نوي للمن�ش��آت ال�صناعي�ة الت�ي
البيئ�ي"،
تق�وم اجله�ات االحتادي�ة واملحلي�ة املخت�ص�ة يف مراقب�ة تطبي�ق الت�ش�ريعات الت�ي تلت�زم بتنفي�ذ القوانين والنظ�م البيئي�ة واللوائ�ح التنفيذي�ة يف �ش��أن
�أ�صدرته�ا الدول�ة يف جم�ال تنظي�م ن�ش�اط الك�س�ارات واملحاج�ر الت�ي تلع�ب دور ًا الإدارة البيئي�ة ال�س�ليمة واال�س�تخدام الأمث�ل للم�وارد الطبيعي�ة.
مهم� ًا يف دع�م النم�و االقت�ص�ادي ،ومتابع�ة جه�ود م�ش�غلو الك�س�ارات واملحاج�ر
يف ال�س�نوات القليل�ة املا�ضي�ة لتوفي�ق �أو�ض�اع من�ش��آتهم مب�ا يتواف�ق و�أح�كام ويف ه�ذا ال�س�ياق ،فق�د منح�ت ال�وزارة بطاق�ة الأداء البيئ�ي لع�دد م�ن املن�ش��آت
الت�ش�ريعات والنظ�م املعم�ول به�ا يف الدول�ة ،ويف مقدمته�ا ق�رار جمل��س ال�وزراء ال�صناعي�ة امللتزم�ة بالقوانين والت�ش�ريعات البيئي�ة لدول�ة الإم�ارات ،وفق� ًا للآت�ي:
رق�م  20ل�س�نة  2008والت�ش�ريعات والتنظيم�ات ال�ص�ادرة ع�ن وزارة البيئ�ة.

توفير األعالف مجان ًا لـ  16ألف ًا من
مربي الماشية في إمارات الدولة

قابلة للتحلل

%53.3

متابعة تنظيم عمل الكسارات
في الدولة

16

%50

إطالق مبادرة بطاقة األداء البيئي

ألف

توف�ر وزارة البيئ�ة الأعلاف جمان� ًا ل�ـ � 16ألف� ًا م�ن مرب�ي املا�ش�ية ،يف �إم�ارات
ال�ش�ارقة وعجم�ان و�أم القيوي�ن والفجيرة ور�أ��س اخليم�ة ،امل�س�جلني ل�دى ال�وزارة،
وذل�ك م�ن �أج�ل تعزي�ز الأم�ن الغذائ�ي ،وتطوي�ر خدم�ات ال�وزارة املقدم�ة ملرب�ي
احليوان�ات يف الدول�ة.

25
37
55

مت منح  25من�ش�أة �صناعية يف عام .2010

يف عام  2011مت منح البطاقة لـ  37من�ش�أة �صناعية.

منحت وزارة البيئة  55من�ش�أة �صناعية "بطاقة الأداء البيئي" يف عام .2012

من �أ�سباب نفوق اجلمال يف الدولة
يعود �إىل الأكيا�س البال�ستيكية.

شاهد هذا التقرير عن حملة وزارة
البيئة والمياه "اإلمارات خالية من
األكياس البالستيكية"
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البيئة البحرية
تتمي�ز دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة باملوق�ع اال�ستراتيجي املمي�ز وه�ذا م�ا
مكنه�ا م�ن امتلاك �أهمي�ة اقت�صادي�ة وجتاري�ة للمنطق�ة والع�امل ،وتعتبر مي�اه
و�س�واحل الدول�ة م�ن �أكثر مناط�ق الع�امل ازدحام� ًا بحرك�ة املالح�ة البحري�ة،
�إ�ضاف�ة �إىل م�رور ال�س�فن والناقلات الت�ي تنق�ل م�ا تنتج�ه املنطق�ة م�ن النف�ط
اخل�ام وامل�ش�تقات والغ�از �إىل جمي�ع �أنح�اء الع�امل.
فالبيئ�ة البحري�ة كان�ت وال ت�زال و�س�تبقى تلع�ب �أه�م دور يف التنمي�ة ال�ش�املة
وامل�س�تدامة �س�واء �أكان�ت جتاري�ة �أم اقت�صادي�ة �أم �صناعي�ة �أم اجتماعي�ة ،فحياتن�ا
مرتبط�ة مبي�اه البح�ر ،وبقا�ؤه�ا نظيف�ة م�ن التل�وث وامللوث�ات �أم�ر �ض�روري.
وق�د حر�ص�ت دول�ة الإم�ارات عل�ى �أخ�ذ ال�دور الري�ادي يف جم�ال حماي�ة البيئ�ة
البحري�ة ،وذل�ك م�ن �إدراكه�ا ب��أن ه�ذه البيئ�ة الت�ي تتمي�ز بتن�وع الأحي�اء
البحري�ة والأنظم�ة البيئي�ة ج�زء ال يتج�ز�أ م�ن الق�ضاي�ا البيئي�ة ال�ش�املة.

ويتضمن هذا المحور  ٫المواضيع التالية:

•

إطالق مركز خليفة ألبحاث البيئة البحرية

•

الخطة الوطنية إلدارة ظاهرة المد األحمر
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إطالق مركز خليفة ألبحاث البيئة البحرية
�أطل�ق �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن را�ش�د �آل مكت�وم ،نائ�ب رئي��س الدول�ة ،رئي��س جمل��س ال�وزراء ،حاك�م دب�ي،
"مرك�ز خليف�ة ب�ن زاي�د للأبح�اث البحري�ة" يف �أم القيوي�ن ،وال�ذي تبل�غ تكلفت�ه  75ملي�ون دره�م ،مبكرم�ة م�ن �صاح�ب
ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان ،رئي��س الدول�ة ،لتطوي�ر العم�ل يف الأبح�اث والدرا�س�ات الت�ي يجريه�ا املرك�ز
حلماي�ة ثروتن�ا الوطني�ة م�ن الأ�س�ماك ،واحلف�اظ عل�ى بيئتن�ا البحري�ة نظيف�ة خالي�ة م�ن التل�وث.
ويت�وىل املرك�ز كذل�ك �إج�راء الدرا�س�ات لتنمي�ة اخليرات وال�س�واحل ،ودرا�س�ات �أخ�رى ب�ش��أن التل�وث والبيئ�ة و�أ�ش�جار
الق�رم وغريه�ا م�ن الدرا�س�ات ذات ال�صل�ة بالبيئ�ة البحري�ة� ،إىل جان�ب تنظي�م فترات تدريبي�ة لفئ�ة م�ن ال�ش�باب املواط�ن
لتمكينه�م م�ن ممار�س�ة مهن�ة ال�صي�د بع�د تزويده�م بالعنا�ص�ر واملعلوم�ات الأ�سا�س�ية الت�ي تعينه�م عل�ى ذل�ك.
وق�د ب�دء املرك�ز ب�إن�ش�اء مفق��س ب�س�عة �إنتاجي�ة ت�ص�ل �إىل  10ماليين �إ�صبعي�ة �س�نوي ًا� ،س�يتم �إجن�ازه ب�ش�كل كام�ل يف
الرب�ع الث�اين م�ن الع�ام  2014كمرحل�ة �أوىل �ضم�ن مرك�ز ال�ش�يخ خليف�ة للأبح�اث البيئ�ة البحري�ة ،كم�ا يق�وم املرك�ز
ب�إج�راء التج�ارب لرتبي�ة بع��ض �أ�صن�اف الأ�س�ماك التجاري�ة واملرغوب�ة يف اال�س�تهالك عن�د املواطنين خا�ص�ة �أن�واع الهام�ور
وال�س�بيطي والبي�اح والروبي�ان وغريه�ا.
وتعم�ل وزارة البيئ�ة واملي�اه عل�ى تعزي�ز املخ�زون ال�س�مكي ع�ن طري�ق ط�رح �أ�صبعي�ات الأ�س�ماك و�صغ�ار الأ�س�ماك ب�ص�ورة
دوري�ة يف البيئ�ة البحري�ة ،خا�ص�ة الأن�واع املرغ�وب فيه�ا وذات اجل�دوى االقت�صادي�ة ،حي�ث بل�غ ع�دد الأ�صبعي�ات الت�ي مت
طرحه�ا يف ال�س�نوات املا�ضي�ة نح�و  2.5ملي�ون �إ�صبعي�ة.
ويوجد حالي ًا  7مزارع �سمكية م�سجلة لدى الوزارة تنتج نحو  220طن ًا من �أنواع الأ�سماك املختلفة

..

الخطة الوطنية إلدارة ظاهرة المد األحمر
�أعلن�ت وزارة البيئ�ة واملي�اه ع�ن و�ض�ع خط�ة وطني�ة لإدارة ظاه�رة امل�د الأحم�ر يف دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة ،يف �إط�ار
االهتم�ام بالتخفي�ف م�ن الظواه�ر الطبيعي�ة ذات الت�أثير ال�س�لبي يف البيئ�ة البحري�ة وثرواته�ا ويف �صح�ة الإن�س�ان ،والأن�ش�طة
االقت�صادي�ة احليوي�ة املقام�ة يف البيئ�ة البحري�ة ،واملناط�ق ال�س�احلية ،خا�ص�ة �أن�ش�طة حمط�ات حتلي�ة مي�اه البح�ر ،و�أن�ش�طة
ال�صي�د وتربي�ة الأحي�اء املائي�ة ،وت�ش�مل برام�ج ع�دة م�ن �أهمه�ا برام�ج الر�ص�د ،ومراقب�ة الظاه�رة ،واخلط�وط الإر�ش�ادية
لتقلي�ل ت�أثير امل�د الأحم�ر يف م�آخ�ذ املي�اه يف حمط�ات التحلي�ة.
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المواطن
والتنمية
ويتضمن هذا القطاع ٫المحاور التالية:

•

مبادرة “أبشر”

•
•

صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين
خدمة تواجدي

•

سالمة المواطنين في الحل والترحال
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�ش�هدت الفترة  2013‒2010ع�ودة قوي�ة ومت�س�ارعة لوتيرة التنمي�ة يف دول�ة
الإم�ارات عق�ب مرحل�ة التباط��ؤ االقت�ص�ادي الت�ي �ش�هدها الع�امل �أجم�ع.
وحل�س�ن احل�ظ ،فق�د كان�ت ه�ذه الفترة فر�ص�ة ثمين�ة لتقيي�م تفا�صي�ل
�وات مت�أني�ة.
ين فاح�ص�ة وخط ٍ
املرحل�ة ال�س�ابقة يف كاف�ة املج�االت ،وبع ٍ
كم�ا متي�زت ه�ذه الفترة ب�إطلاق العدي�د م�ن املب�ادرات وامل�ش�اريع الت�ي
تلب�ي تطلع�ات املواط�ن الإمارات�ي وتعال�ج ق�ضاي�اه .حي�ث �ش�ملت املب�ادرات
جم�ال التوطين وت�ش�جيع الك�وادر الوطني�ة لتب�و�أ الوظائ�ف املنا�س�بة يف �س�وق
العم�ل� ،إىل جان�ب الق�ضاي�ا الت�ي له�ا عالق�ة بالهوي�ة الوطني�ة ،بالإ�ضاف�ة
�إىل الق�ضاي�ا الت�ي تخت��ص ب�إيج�اد حل�ول جذري�ة لتفاق�م م�ش�كلة املتعرثي�ن
ع�ن �س�داد الدي�ون امل�س�تحقة عليه�م ،وغريه�ا م�ن الق�ضاي�ا.
ومل تق�ف القي�ادة الر�ش�يدة لدول�ة الإم�ارات مكتوف�ة الأي�دي جت�اه التحدي�ات
الت�ي تواج�ه مواطنيه�ا بالتزام�ن م�ع م�سيرة التنمي�ة ،ب�ل ب�ادرت ب�إطلاق
ع�دة مب�ادرات بتوجيه�ات مبا�ش�رة م�ن �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن
زاي�د �آل نهي�ان ،رئي��س الدول�ة .ومنه�ا مب�ادرة "�أب�ش�ر" ،وت�س�مية ع�ام 2013
بع�ام "التوطين" ،وت�ش�كيل جلن�ة لدرا�س�ة �أو�ض�اع وجتني��س �أبن�اء املواطن�ات،
ً
ف�ضلا ع�ن �إن�ش�اء �صن�دوق لت�س�وية قرو��ض املواطنين املتعرثي�ن .و�إجلاء
املواطنين ورعايته�م يف ال�دول املنكوب�ة.
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مبادرة "أبشر"..حيث المواطن أو ًال ،وثاني ًا ،وثالث ًا

"إن االنجاز األكبر واألعظم الذي نفخر به ،هو
بناء إنسان اإلمارات وإعداده وتأهيله ليحتل
مكانه ،ويساهم في بناء وطنه والوصول

عن المبادرة:

أبرز البرامج واألنشطة:

تنفي�ذا للتوجيه�ات ال�س�امية ل�صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان،
رئي��س الدول�ة ،بو�ض�ع �إط�ار ا�ستراتيجي �ش�امل لتوظي�ف املواطنين وف�ق ر�ؤي�ة
متكامل�ة ووا�ضح�ة تدع�م مب�ادئ ر�ؤي�ة الإم�ارات  ،2021مت �إطلاق مب�ادرة “�أب�ش�ر”
يف نوفمبر م�ن ع�ام  2012لتعزي�ز م�ش�اركة الك�وادر الوطني�ة ،وت�أت�ي ه�ذه
املب�ادرة بال�ش�راكة م�ع م�ؤ�س�س�ات القط�اع احلكوم�ي واخلا��ص.

قامت وزارة �ش�ؤون الرئا�سة بتوقيع مذكرات تفاهم مع �أكرث من ()25
جهة لتوفري ما يزيد عن ( )20,000فر�صة عمل للمواطنني خالل
ال�سنوات القادمة.

أهداف المبادرة:
• حتقيق اال�ستقرار الأ�سري واالجتماعي للمواطنني.
• دعم ال�سيا�سات والإجراءات احلكومية املتبعة يف التوطني.
• تنويع جماالت العمل �أمام املواطنني.

• توفري فر�ص وظيفية للخريجني املواطنني بعد �إمتام الربنامج التدريبي
على مدى � 8أ�شهر والتي يح�صل خاللها املتدرب على مكاف�أة �شهرية
وتدريب متخ�ص�ص تتكفل وزارة �ش�ؤون الرئا�سة بجزء منه.
• "دليل الوظائف وامل�سارات املهنية ملواطني دولة الإمارات" والذي
يت�ضمن �شرح ًا لـ 155وظيفة مهمة يف القطاعات الرئي�سية ،وذلك
لتعزيز م�شاركة الكوادر الوطنية يف تلك الوظائف.

به إلى مصاف الدول المتقدمة".
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة

• "برنامج اخل�صومات والعرو�ض املميزة" يف جماالت املحروقات
والطريان والإ�سكان وخدمات الت�أمني وغريها والذي ي�ستفيد منه
املواطنون العاملون يف القطاع اخلا�ص.

محاور المبادرة:

ترتكز املبادرة على �أربعة حماور �إ�سرتاتيجية تخدم حتقيق
الأهداف املرجوة من املبادرة ،وهي:
• خلق فر�ص عمل للمواطنني.
• التدريب والتطوير.
• الإر�شاد والتوجيه املهني.
• ت�شجيع املواطنني على االلتحاق بالعمل يف القطاع اخلا�ص.

شاهد كلمة الشيخ محمد
بن راشد حول "أبشر"
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صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين

10

مليار درهم

يبلغ ر�أ�س مال ال�صندوق  10مليارات درهم لدرا�سة ومعاجلة قرو�ض املواطنني املتعرثة،
و�إجراء ت�سويات للقرو�ض ال�شخ�صية امل�ستحقة عليهم ،وذلك بالتن�سيق مع امل�صرف
املركزي وامل�صارف الدائنة يف الدولة.
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1.8

مليار درهم

هو �إجمايل قيمة املبالغ املعتمدة لت�سوية قـرو�ض املواطنني حتى نوفمرب  ،2013وذلك يف �إطار
املعايري التي حددها ال�صندوق بهذا ال�ش�أن.

2,435

بلغ �إجمايل الطلبات التي بت فيها
ال�صندوق  2,435طلب ًا حتى نوفمرب

%50

ال تتجاوز ن�سبة اال�ستقطاعات ال�شهرية ما
ن�سبته %50من راتب امل�ستفيد يف حال مت
�إعادة جدولة القرو�ض مع البنوك.

2013
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خدمة "تواجدي"
خدمة "تواجدي" هي خدمة تقدمها وزارة اخلارجية ملواطني الدولة �أثناء تواجدهم يف
اخلارج ،وتتيح هذه اخلدمة التوا�صل مع املواطنني يف حاالت الطوارئ والأزمات -ال قدر
اهلل -من خالل بيانات االت�صال والعناوين التي يوفرها امل�سافر عرب قنوات االت�صال
املتاحة.

2009

مت �إطالق خدمة "تواجدي" يف عام .2009
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2,263

متكنت وزارة اخلارجية عرب خدمة "تواجدي" من تقدمي امل�ساعدات الالزمة لـ 2,263

مواطن ًا واجهوا �أزمات خالل �سفرهم �إىل دول بع�ضها �شهدت ا�ضطرابات �سيا�سية �أو
كوارث طبيعية.

138,649

و�صل عدد املواطنني امل�سجلني يف اخلدمة �138ألف ًا و 649مواطن ًا منذ �إطالقها.

سالمة المواطن في الحل والترحال
ال تكتف�ي القي�ادة الر�ش�يدة وحكوم�ة دول�ة الإم�ارات بن�ش�ر �إر�ش�ادات روتيني�ة ح�ول الأم�ن وال�سلامة ملواطنيه�ا فح�س�ب،
ب�ل حتر��ص عل�ى �أن يحظ�ى كل مواط�ن عل�ى م�ا يحتاج�ه م�ن رعاي�ة �أو خدم�ات يف ح�ال م�ا دع�ت حالت�ه ال�صحي�ة لذل�ك
خلال ال�س�فر �أو حت�ى لبع��ض احل�االت داخ�ل الدول�ة.
وق�د كان ل�صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان رئي��س الدول�ة ،ال�س�بق يف املتابع�ة ال�ش�خ�صية واالهتم�ام احلثي�ث
بحال�ة جمي�ع املواطنين والعوائ�ل الإماراتي�ة مم�ن تعر�ض�وا حل�وادث مروري�ة �أو وع�كات �صحي�ة وغريه�ا م�ن الظ�روف
خلال فترة تواجده�م خ�ارج الدول�ة .ويف ح�االت عدي�دة �أخ�رى ،ي�أم�ر �س�موه ب�س�رعة حتري�ك الطائ�رات اخلا�ص�ة و�إجلاء
املواطنين لتلق�ي العلاج داخ�ل الدول�ة �أو حت�ى خارجه�ا �إن دع�ت احلاج�ة ،وبرفق�ة ك�وادر طبي�ة وفني�ة متخ�ص�ص�ة.
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