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“ال تكبر الشعوب بالتمّني، ولكن بالعمل واإلنجاز”



“إن اعتمادنا على العلم والمعرفة لتحقيق التنمية الشاملة هو السبيل الوحيد 
للوصول بدولتنا إلى مرحلة اإلنتاج النوعي الذي ال يعتمد على النفط أساسا 
لدخلنا٫ وهو ما أثبتته تجارب دول ليس لها تلك الموارد الطبيعية التي تذكر”
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ُتعنــى   األهــداف   بتوّجهــات   محــّددة   وملموســة   علــى   أرض   الواقــع   وُتعتبــر  
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ــر   ورش   ــة   عب ــات   الحكومي ــع   الجه ــاون   م ــي   بالتع ــة   أبوظب ــداد   خط ــّم   إع ت
 عمــل   مكّثفــة   اعتمــدت   علــى   رؤيــة   إمــارة   أبوظبــي،   وتوجيهــات   المجلــس  
 التنفيــذي   واللجــان   التابعــة   لــه،   والخطــط   االســتراتيجية   للجهــات  
 والدراســات   والبحــوث   الخاصــة   بالمجــاالت   الرئيســية   وتقاريــر   األداء  
 الحكومــي.   توّصلــت   الخطــة   إلــى   تحديــد  25  هــدف   و 83  برنامــج   ينــدرج  

 كّل   منهــا   ضمــن   القطاعــات   الرئيســية  . 
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تعريفات هامة

المعايير الرئيسيةالتعريف

ُتعتبر األهداف األهداف
توّجهات محّددة 

لإلمارة وهي النتيجة 
المرحلية والغاية 

والمحّصلة النهائية 
التي تسعى اإلمارة 

الى تحقيقها

 –  يتكّون الهدف من عّدة برامج ُتسهم في تحقيقه
 –  يتطّلب تحقيق الهدف تضافر الجهود من جهاٍت عّدة

 –  يغّطي نطاق الهدف مستوى اإلمارة وال يقتصر على جهة معنية
 –  يمكن تحديد مؤشرات أداء ووضع مستهدفات دقيقة لقياس مدى تحقيق الهدف

 –  يمكن لألفراد غير المتخصّصين استيعاب الهدف وربطه بحياتهم ومجتمعهم

ُيعّد البرنامج البرامج
مجموعة من 

المشاريع  ذات نطاق 
عمل متصل تساهم 

في تحقيق األهداف 
المرجّوة

–  تكون البرامج شاملة بمعنى أن تغطي كافة الجوانب التي ستؤدي إلى تحقيق الهدف وتضمن معالجة التحديات
–  مخرجات البرامج مجتمعة تؤدي إلى تحقيق الهدف

–  تكون البرامج تنفيذّية وال تقتصر على وضع أو تطوير خطط أو دراسات 
–  ينّفذ البرنامج خال فترة سنتين على األقل 

–  تكون مخرجات البرامج قابلة للقياس بشكل ملموس على أن يتّم متابعة أداءها بواسطة تقارير دورية لألداء
–  يكون البرنامج على مستوى اإلمارة ويتكّون من مشاريع ُتنّفذ من قبل جهات عّدة

–  يشمل البرنامج أكثر من جهة حكومية وال ُيعنى بجهة واحدة على أن ُيراعى ذلك عند الصياغة

الجهة 

المنسقة

ُتعّد الجهة المنّسقة 
هي المعنية 

بالتنسيق مع 
الجهات المساهمة 

في تخطيط وتنفيذ 
ومتابعة البرنامج

 –  تُعّين جهة منّسقة لكّل برنامج تتولى التنسيق مع الجهات المساهمة من أجل تخطيط وتنفيذ ومتابعة البرنامج بما يشمل المشاريع المحّددة لكّل جهة والتي 
ُتترجم في الخطط االستراتيجية لكّل منها 

الجهة 

المساهمة

تعد الجهة 
المساهمة الجهة 

التي تنفذ مشروع أو 
مشاريع مرتبطة 

بالبرنامج الحكومي 
أو لديها أدوار أو 
مهام أو أنشطة 
رئيسية تؤثر في 

نجاح البرنامج

– ُتحدد جهات مساهمة لكل برنامج تساهم بتنفيذ مشاريع أو أنشطة مرتبطة بالبرنامج
– جميع الجهات المنسقة هي جهات مساهمة في البرنامج

– تشمل الجهات المساهمة جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي 
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جيل واعد متعلم يساهم في خدمة الوطن والمجتمع

 حقــق قطــاع التعليــم فــي إمــارة أبوظبــي مؤخــرًا قفــزات نوعيــة فــي تطويــر وتحســين الجــودة، فعلــى صعيــد التعليــم المدرســي أُطلــق 
النمــوذج المدرســي الجديــد فــي العــام الدراســي 2012/2011، والــذي تــّم تطبيقــه ابتــداًء مــن مرحلــة ريــاض األطفــال وحتــى الصــف الســابع 

بغايــة تطويــر أســاليب التعّلــم والتعليــم
ــي،  ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــدد مــن مراكــز التعلي ــّم إنشــاء ع ــا ت كم
وارتفــع عــدد مؤسســات التعليــم العالــي إلــى 28 مؤسســة، ممــا أســهم 
ــة أوســع للطــاب. تتمثــل أهــم مجــاالت  ــل وفــرص تعليمّي فــي إتاحــة بدائ
التحســين فــي نظــام التعليــم فــي الحــد مــن تفــاوت جــودة البرامــج 
األكاديمّيــة بمؤسســات التعليــم العالــي، باإلضافــة إلــى معالجــة محدوديــة 
 فــرص توظيــف الخريجيــن بمــا يتــواءم مــع متطلبــات ســوق العمــل 2.

فيمــا يخــّص التعليــم المدرســي ابتــداًء مــن ريــاض األطفــال وحتــى الصــّف 
الثانــي عشــر، فــي العــام الدراســي 2014/2013، بلــغ عــدد طــاب المــدراس 

المواطنيــن  مــن   %44 منهــم  وطالبــة  طالــب   340,974 اإلمــارة  فــي 
الحكومــي  القطاعيــن  مــن  مدرســة   438 علــى  موّزعيــن  اإلماراتييــن، 
والخــاص1. تتلّخــص أهــم  مجــاالت تحســين مســتوى التعليــم المدرســي 
فــي معالجــة جوانــب عــّدة، أبرزهــا ضعــف محّصــات الطلبة ألســباب متعلقة 
بالمناهــج الدراســية وأســاليب التعليــم فــي معظــم المــدارس وارتفــاع عدد 
خريجــّي القســم األدبــي بنســبة 32% مقارنــًة بالقســم العلمــي فــي مرحلــة 
الثانويــة العامــة، باإلضافــة إلــى محدوديــة المقاعــد الدراســية فــي المــدارس 
الخاصــة مــع تفــاوت مســتويات الجــودة فــي المــدارس، حيــث أن 12% فقــط 

مــن المــدارس الخاصــة فــي اإلمــارة ُتعــّد ذات أداء عالــي. 2

المصادر: 1مركز اإلحصاء، 2مجلس أبوظبي للتعليم، 3مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني

أدبيعلمي

(40%) (60%) 

5,109

2,453

6,259 4,247

-2,012
-32%

1,7941,150

منهج الوزارة 
مدارس خاصة

مدارس حكومية

عدد الخريجين من الثانوية العامة 
2014/2013

1.Social Development

المدارس 
الحكومية

المدارس الخاصة

نسب االلتحاق بالمدارس

2011/20102012/20112013/2012

109% 

71% 
67% 

114% 112% 

73% 

ــة   ــة والمهني ــات التقني ــغ عــدد طــاب المــدارس والمعاهــد والكلي ــد بل وق
8,835 طالب وطالبة للعام الدراسي  2014/2013، موزعين على 6 مراكز 
رئيســية فــي اإلمــارة )ثانويــة التكنولوجيــا التطبيقيــة، والمــدارس الثانويــة 
الفنيــة، ومركــز التعليــم والتطويــر المهنــي، وكليــة فاطمــة للعلــوم 
ــب المهنــي(.  ــة، وأبوظبــي بوليتكنيــك ومعاهــد التعليــم والتدري الصحي
تتمثــل أبــرز مجــاالت التحســين فــي التعليــم التقنــي والمهني فــي اعتماد 
ــي بمــا  البرامــج وإرســاء التكامــل بيــن مناهــج مؤسســات التعليــم العال
يتيــح للطــاب نقــل المــواد الدراســية، حيــث أن جميــع البرامــج معتمــدة مــن 
ــات،3 ــة للمؤه ــة الوطني ــي والهيئ ــث العلم ــي والبح ــم العال  وزارة التعلي

عــدد  إجمالــي  فبلــغ  والبحــوث،  العالــي  التعليــم  صعيــد  علــى  أمــا 
الطلبــة المواطنيــن فــي مؤسســات التعليــم العالــي )الدبلــوم، الدبلــوم 
الدراســي  للعــام  وطالبــة  طالــب   39,146 البكالوريــوس(  العالــي، 
كمــا  الطلبــة.  عــدد  إجمالــي  مــن   %77 يعــادل  مــا  أو   ،2013/2012
أن  70.5% مــن إجمالــي عــدد الطلبــة المواطنــون ملتحقــون بجامعــة 
العليــا.  التقنيــة  وكليــات  زايــد  وجامعــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
فــي  والبحــوث  العالــي  التعليــم  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  تتجّســد 
ــغ  ــث بل ــة حي ــة والتقنّي ــات العلمّي ــى التخّصص ــة عل ــال الطلب ــف إقب ضع
)53%(، مقارنــة بالتخّصصــات  عــدد خريجــي التخّصصــات األدبيــة 2,141 
 العلميــة 1,920 )47%( وهــو مــا ال يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل. 2

إن نشــر ثقافــة االبتــكار فــي العمليــة التعليميــة و جعلهــا ركيــزة اساســية 
فيهــا ستســهم فــي إنشــاء جيــل  واعــي و مبتكــر  يتحلــى بمهــارات القــرن 
الحــادي و العشــرين كالتفكيــر النقــدي واإلبــداع واالبتــكار والمثابــرة والبحــث 
ــات  التــي نواجههــا لتحقيــق  ــرز التحدي وحــل المشــكات، حيــث أن  مــن أب
هــذا الهــدف هــو عــدم الربــط بيــن مخرجــات التعليــم و البحــث العلمــي و 
التوجهــات االقتصاديــة فــي اإلمــارة حيــث بلغــت عــدد بــراءات اإلختــراع فــي 

عــام 2013 )7( بــراءات اختــراع معتمــدة فقــط.  
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الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

رفع جودة المخرجات 
التعليمية في كافة 

المدارس

 –  وضع وتفعيل إطار لقياس جودة نظام التعليم في مدارس التعليم النظامي ومدارس الثانوية الفنية وثانوية التكنولوجيا التطبيقية وذلك من حيث   
مستوى الطلبة والمعلمين وإدارة المدارس والمناهج وقياس مخرجاتها والخدمات المدرسية المقدمة

 –  توفير بيئة عمل جاذبة لتطوير ورفع كفاءة الكادر التدريسي 
 – تأمين بيئة تعليمّية آمنة وصحّية بكافة مصادرها لخدمة جميع الفئات الطابية

 – سّد الفجوة بين العرض والطلب على المقاعد الدراسية
 – تعزيز قنوات التواصل مع أولياء األمور من خال تفعيل دور مجالس اآلباء

مجلس أبوظبي 
للتعليم

تمكين الطلبة من 
خال صقل وتعزيز 

قدراتهم ومهاراتهم

 – تطوير ثقافة البحث العلمي واالبتكار والتفكير النقدي لدى الطلبة
 – وضع برامج وآليات لتعزيز الهوية الوطنية في المدارس وربطها بالعملية التعليمّية

 – تعزيز األنشطة الاصفية بما في ذلك األنشطة الصحّية والرياضّية والمهارات الحياتّية في جميع المدارس
 – تعزيز المناهج العلمّية وتوجيه الطلبة وتشجيعهم لالتحاق بالمسار العلمي 

 – تعزيز مناهج اللغة العربية والتربية اإلسامية والتربية الوطنية، وغرس مبادئ وقيم الدين اإلسامي السمح وترسيخ الهوية الوطنية 
 – وضع وتنفيذ برامج وآليات الكتشاف ودعم الطلبة الموهوبين وتنمية مهاراتهم

مجلس أبوظبي 
للتعليم

تطوير المسارات 
التعليمية البديلة 

للطلبة

 – إتاحة برامج تعليمية تقنية ومهنية تتاءم مع احتياجات سوق العمل
 – وضع اآلليات والمعايير الخاصة بجودة مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني من حيث الترخيص وتقييم األداء لتحسين جودة مخرجاتها 

 –  توفير خدمات التوجيه واإلرشاد لكافة الطلبة حسب إمكانياتهم في مسارات التعليم والتدريب التقني والمهني وتعليم الكبار والتعليم في المنازل

مركز أبوظبي 
للتعليم والتدريب 

التقني والمهني

تخريج طلبة قادرين 
على المنافسة في 

سوق العمل

 –  تعزيز فرص الطلبة المواطنين في االلتحاق بأفضل الجامعات المعتمدة داخل وخارج الدولة بما يشمل البعثات، وربط التخّصصات والمنح والبعثات مع 
متطّلبات سوق العمل 

 – وضع إطار متكامل لخدمات اإلرشاد المهني والوظيفي في كافة المراحل الدراسّية مع التركيز على التخّصصات ذات الطابع العلمي  
 – وضع وتفعيل إطار فّعال لقياس جودة أداء مؤّسسات التعليم العالي 

 – وضع الشروط والمعايير المتصلة بتطوير واستقطاب كادر أكاديمي وإداري إماراتي ذو كفاءة عالية 
 – السعي لضمان حيازة مؤسسات التعليم العالي على االعتماد األكاديمي الدولي

مجلس أبوظبي 
للتعليم

توفير بيئة 
محّفزة وداعمة 

لألبحاث والعلوم 
والتكنولوجيا

  –  تحديد احتياجات المجاالت الحيوية وقطاعات الصناعة من أنشطة البحث والتطوير واالبتكار
  –  وضع وتنفيذ سياسات لرفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وأهمية حمايتها وقيمة تطويرها

  –  وضع وتنفيذ سياسات لدعم المنشورات العلمية واألكاديمية
  –   تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ألنشطة البحث العلمي

 –  توفير برامج وأنشطة تعليمية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار تعمل على إعداد وتحفيز الجيل القادم للعمل في هذه المجاالت
 –   التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والرياضيات من خال استحداث و تطوير الموارد مواد التعليمية في المدارس ومؤسسات التعليم العالي التي 

ستسهم في تشجع ثقافة االبتكار وريادة األعمال

مجلس أبوظبي 
للتعليم

تعزيز منظومة 
وثقافة االبتكار

  – وضع وتنفيذ سياسات وآليات لدعم االبتكار في القطاع الحكومي والخاص
  –  تشجيع ودعم ثقافة االبتكار واالختراع واالبداع في مجاالت العلوم والفنون وريادة األعمال لدى الشباب

 – دعم مخرجات االختراعات واالبتكارات لألفراد و تحويلها من أفكار إلى مشاريع تعود بالفائدة على المجتمع

مجلس أبوظبي 
للتعليم

مج
برا

ال
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تهدف إمارة أبوظبي إلى تعزيز المشاركة والقدرة التنافسّية لدى المواطنين في سوق العمل من خالل عّدة مبادرات أسهمت في 
استحداث ما يزيد عن 61 ألف وظيفة لإلماراتيين في كافة القطاعات الرئيسية خالل السنوات الثالث األخيرة.

 وفــي العــام 2013 بلغــت نســبة المواطنيــن مــن إجمالــي العامليــن 
لغيــر  المرتفــع  العــدد  إلــى  ذلــك  وُيعــزى   ،%7.5 أبوظبــي  إمــارة  فــي 
ــف. كمــا يشــّكل  المواطنيــن فــي القطــاع الخــاص نظــرًا لطبيعــة الوظائ
المواطنــون نســبة 1% مــن إجمالــي العامليــن فــي القطــاع الخــاص والــذي 
ــارة .1 ــي اإلم ــة ف ــوى العامل ــي الق ــن إجمال ــي 64% م ــى حوال ــتحوذ عل  يس

تســعى الجهــود المبذولــة مــن قبــل اإلمــارة نحــو رفــع مســتوى التوطيــن 
إلــى الحــّد مــن نســبة البطالــة بيــن المواطنيــن، والتــي بلغــت %4.1 
عمــل  عــن  باحــث   36,604 وجــود  مــع  اإلمــارات،  دولــة  مســتوى  علــى 
ــي  ــام 2013، ف ــة ع ــي نهاي ــن ف ــي للتوطي ــس أبوظب ــدى مجل ــجّل ل مس

قاعــدٍة تشــمل جميــع الباحثيــن مــن مختلــف اإلمــارات، منهــم 28,371 
فــي إمــارة أبوظبــي وحدهــا، والتــي ترتكــز فيهــا غالبيــة الشــواغر بمــا 
 يعــادل 49% مــن الرقــم اإلجمالــي )36,404 شــاغر فــي مدينــة أبوظبــي(. 1

يهــدف مجلــس أبوظبــي للتوطيــن إلــى توظيــف 8,500 باحــث عــن عمــل 
فــي عــام 2014 كمــا اســتهدف توظيــف 6,000 باحــث عــن عمــل فــي عــام 
2013 ونجــح بتوظيــف 7,923 باحــث عــن عمــل بحلــول نهايــة العــام، إال إن 
ــود  ــل. يع ــن عم ــن ع ــن الباحثي ــوى 22% م ــي س ــتهدف ال يغّط ــذا المس ه
ــل  ــن عم ــن ع ــف الباحثي ــات لتوظي ــود تحدي ــية لوج ــباب الرئيس ــد األس أح
إلــى عــدم توافــق المســتوى التعليمــي ومهــارات الباحثيــن عــن عمــل 

المصادر: 1مركز اإلحصاء- أبوظبي، 2مجلس أبوظبي للتوطين

ــزون  ــل حائ ــن عم ــون ع ــن الباحث ــث أن 71% م ــوق، حي ــات الس ــع متطلب م
ــّدي  ــد التح ــا دون )26,122(. ويتجّس ــوي وم ــم الثان ــهادات التعلي ــى ش عل
األكبــر فــي إيجــاد فــرص عمــل للمواطنيــن فــي مدينــة العيــن والتــي 
تشــكل الفــرص الوظيفيــة فيهــا 7% مــن الوظائــف المســّجلة فــي قاعــد 
ــر  ــاث النســبة األكب ــا تشــكل اإلن ــن. كم ــي للتوطي ــات مجلــس أبوظب بيان
مــن الباحثيــن عــن عمــل فــي مدينــة العيــن حيــث بلغــت نســبتهن %73 
فــي حيــن أن معظــم الوظائــف المتاحــة فــي المدينــة ال تصلــح لهــن. فــي 
الوقــت الحالــي، يعمــل مجلــس أبوظبــي للتوطيــن بالتعــاون مــع مختلــف 
الجهــات الســتحداث فــرص عمــل فــي مدينــة العيــن مــن خــال نقــل مراكــز 

اتصــال الجهــات إليهــا. 2  

باحثين عن عمل بمؤهل دون الثانوي

3,235
3,550

455

1,113

ا�مارات 
ا�خرى

المنطقة 
الغربية

العين أبوظبي

1,614
(50%)

1,621
50%

2,222
63%196

18%

221
(234)

917
(82%)

1,328
(37%)

باحثين عن عمل بمؤهل الثانوية العامة

6,4596,336

642

4,332

ا	مارات 
ا�خرى

المنطقة 
الغربية

العين أبوظبي

2,890
(45%)

204
(438)

3,569
55%

2,012
(32%)

4,324
68%1,115

26%

3,217
(74%)

ذكورإناث

باحثين عن عمل بمؤهل جامعي

الباحثين عن العمل حسب المؤهل العلمي والموقع 
الجغرافي2

36,604
4,078

3,443

2,788

173

ا مارات 
ا�خرى

المنطقة 
الغربية

العينأبوظبي إجمالي 
الباحثين 
عن عمل

14,303
(39.07%)

784
(28%)

811
(20%)

289
(8%)

22,301
60.93%

3,267
80%

3,154
92%

157
(91%)

2,004
72%

مشاركة فعالة للمواطنين في سوق العمل
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الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

رفع التوطين في 
الجهات والشركات 

الحكومية 

 – رفع كفاءة التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بما يتناسب مع المستهدفات المحّددة في خطط التوطين التابعة للجهات
 – تطبيق خطط توظيف المواطنين على الشواغر المعتمدة واإلحال مع التركيز على الوظائف الحيوية

 – وضع وتنفيذ خطة قصيرة المدى لتوطين الوظائف التي ال تتطلب شهادات جامعية أو خبرة عالية

مجلس أبوظبي 
للتوطين

تطوير كفاءات 
ومؤهات الباحثين 

عن عمل

 – رفع كفاءة الباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية وتأهيلهم من خال برامج التعليم والتدريب التقني والمهني 
 – تحفيز الباحثين عن عمل على استكمال دراستهم في التخّصصات العلمّية بما يتناسب مع متطلبات اإلمارة من القوى العاملة للسنوات الخمس القادمة

 – تزويد الباحثين عن عمل بالخبرات المطلوبة من خال برامج التدريب العملّية خاصة في مجاالت الهندسة واإلعام والقانون والصيرفة والسياحة

مجلس أبوظبي 
للتوطين

استحداث فرص 
عمل في مدينة 

العين

 – تحفيز ودعم خطط النمّو االقتصادي للقطاعات الرئيسة في مدينة العين وخاصة تلك المعنية باألنشطة التي تعتمد على توظيف اإلناث
 – العمل على نقل مراكز الخدمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إلى مدينة العين

 – تشجيع الباحثين عن عمل في مدينة العين على ممارسة األعمال الحّرة بما يتوافق مع خطط النمو االقتصادي لمدينة العين 
 – تشجيع الباحثات عن عمل في مدينة العين على االنتساب لبرامج األسر المنتجة والمشاريع الحرفية

مجلس أبوظبي 
للتوطين

تعزيز وترويج 
مشاركة المواطنين 

في القطاع الخاص

 – وضع خطط لتوطين وظائف العقود الخارجية في الجهات الحكومية 
 – وضع وتطوير السياسات الهادفة إلى تفعيل وتعزيز توظيف المواطنين في القطاع الخاص وخاصة في القطاعات االقتصادية ذات األولوية القصوى

 – الترويج للعمل في القطاع الخاص من خال إبراز قصص نجاح المواطنين من أصحاب التجربة في هذا القطاع

مجلس أبوظبي 
للتوطين

مج
برا

ال
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ــّم اعتمــاد  تمكنــت إمــارة أبوظبــي خــالل الفتــرة الســابقة مــن بنــاء أســس النظــام الصحــي، مــع التركيــز علــى القيمــة العالجيــة، حيــث ت
اســتراتيجية تقديــم الرعايــة الصحيــة التــي تشــمل تعزيــز الجــودة، وضمــان الوصــول المناســب للخدمــات، واالســتفادة المثلــى مــن تكاليــف 

الرعايــة القائمــة علــى أســاس النتائــج ومبــادرات التحســين فــي المســتقبل. 
فيمــا يخــص الصحــة العامــة، يتــم تنفيــذ العديــد مــن البرامــج والسياســات 
لتحســين الصّحــة العامــة ودعــم الســلوك الصّحــي الوقائــي. وتعتبــر 
األمــراض غيــر الســارية مثــل الســكري وأمــراض القلــب والســمنة مــن 
ــج  ــن برام ــدد م ــاق ع ــّم إط ــد ت ــارة، وق ــي اإلم ــاة ف ــة للوف ــباب الرئيس األس
التوعيــة للحــّد منهــا، أهمهــا فحــص »وقايــة«، و»صحتــي فــي غذائــي 
ــتراتيجيات  ــُتحدثت اس ــا اس ــرطان. كم ــر للس ــف المبك ــاطي«، والكش ونش
متعلقــة بالصحــة المهنيــة والبيئيــة للحــّد مــن إصابــات العمــل واألمــراض 
ــة  ــت اإلمــارة اهتمامــً خاصــً لصّح ــة. وقــد أول الناتجــة عــن العوامــل البيئي

األمهــات واألطفــال، وبرامــج العنايــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة.

ــن  ــر م ــزء كبي ــة ج ــّم تلبي ــد ت ــة، فق ــة الصحّي ــق باألنظم ــا يتعّل ــي م ــا ف أم
احتياجــات المجتمــع مــن الرعايــة الصحّيــة فــي مختلــف مناطــق اإلمــارة، 
ــد الثغــرات وضمــان وصــول  ــى إدارة القــدرة االســتيعابّية لتحدي باإلضافــة إل
الخدمــة لجميــع أفــراد المجتمــع، حيــث بلــغ معــّدل األطبــاء 25.1 لــكّل 
 10,000 فــرد ومعــّدل األســّرة الطبيــة 2.4 لــكّل 1000 فرد في عــام 2013 1. 

كمــا تــّم تطويــر األنظمــة الوقائيــة للحــّد مــن انتشــار األمــراض المعديــة مثل 
الفحــص الطبــي للوافديــن واإلبــاغ اإللكترونــي والفحــص والمشــورة قبــل 
الــزواج، باإلضافــة إلــى األنظمــة التــي تضمــن تطويــر الفعاليــة التشــغيلية 
ــج علــى ضــوء النفقــات، أهمهــا نظــام  للنظــام الصحــي لتحســين النتائ

إدارة العــاج فــي الخــارج.

المصادر: 1هيئة الصحة - أبوظبي

الصحــي  التأميــن  يغطــي  الصحــي،  المالــي  النظــام  حيــث  مــن  أمــا 
اإللزامــي احتياجــات الســكان، ويشــمل برنامــج ثقــة للمواطنيــن والمنتــج 
النمــو  أّدى  وقــد  المحــدود. هــذا  الدخــل  مــن ذوي  للوافديــن  األساســي 
 الســكاني المتزايــد إلــى زيــادة الطلــب علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.

وفــي مــا يخــص الخدمــات الصحّيــة المقدمــة من قبــل المؤّسســات الصحّية 
إتاحتهــا للمرضــى  العمــل علــى تســهيل  يتــّم  المملوكــة للحكومــة، 
وتحســين تجربتهــم لرفــع مســتوى رضاهــم وثقتهــم فــي منشــآت الرعايــة 

الصحيــة الوطنيــة.

بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي القطــاع الصحــي، يوجــد عــدد مــن 
أهمهــا:  التحســين  مجــاالت 

–  تعزيز وتوسيع نطاق إدارة القدرة على تقديم الخدمات الصحية
–  تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص لتقليــل العــبء علــى القطــاع العــام مــن 

خــال إدخــال المنافســة الصحية
–  تعزيز الرعاية الصحية األولية والوقاية من األمراض

ــة  ــة الصحي ــل المــال الســتدامة اإلنفــاق علــى الرعاي –  تحقيــق القيمــة مقاب
ــج وضمــان جــودة الخدمــات لتحســين النتائ

وضع ا	مراض المزمنة في ا�مارة - المواطنون (2013)

أمراض القلب أمراض السمنة
واالوعية الدموية

السكري

37.5% 
36% 

21%  

إحصائيات الرعاية الصحية (2013)

مدى رضا المتعاملين عن الخدمات الصحية المقدمة لدى  67%
شركة صحة (المرضى المقيمون)

مدى رضا المتعاملين عن الخدمات الصحية المقدمة لدى  70%
شركة صحة (المرضى الخارجيون)

 إجمالي ا�نفاق في القطاع الصحي (مليار درهم) 17.3

نسبة الكادر الطبي لكل  فرد 10,000 25.1

نسبة الكادر الطبي المواطن من إجمالي الكادر الطبي 6.5%

حياة صحية وخدمات وقائية وعالجية بمستويات عالمية 
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تعزيز الصحة العامة
من خال الوقاية 

ومكافحة األمراض 

 – الوقاية والعاج من األمراض المزمنة والسارية وغير السارية وأمراض السرطان واألمراض المعدية
– تعزيز صّحة األمومة والطفولة وبرامج األمراض الوراثية 

– تعزيز الصّحة الوقائية المشتركة للجهات المحلية واالتحادية
– الدعم المالي لبرامج الصحة العامة

هيئة الصحة

اإلدارة الفّعالة 
ألنظمة الخدمات 

الصحّية

– وضع الخطة العامة لضمان وإدارة القدرة االستيعابية للخدمات الصحية بما في ذلك العاج في المناطق النائية والعاج الخارجي
– رفع جودة خدمات الرعاية الصحية ومعايير السامة والنتائج العاجية للمرضى

–  تحسين األطر التنظيمية والتشغيلية في القطاع الصّحي بما يشمل الجهوزية في حاالت الطوارئ، ومساءلة منشآت الرعاية الصحية، وأنظمة التراخيص 
للمنشآت والمهنيين الصحيين وتكامل البيانات الصحية اإللكترونية

– تطوير الموارد البشرية في القطاع الصحي بما يشمل بناء القدرات واستقطاب المواطنين والموظفين من ذوي الكفاءة العالية
– تعزيز البحث والتطوير في القطاع الصحي

– تعزيز نظام التأمين الصحي

هيئة الصحة

تحسين 
الخدمات الصحية 

المقدمة من 
قبل المؤسسات 

الصحية المملوكة 
للحكومة

– توفير خدمات متكاملة عالية الجودة محورها المريض وتحسين سهولة الوصول للخدمات الصحية 
– استقطاب وتطوير الموارد البشرية المتخصصة واالحتفاظ بها

– االرتقاء بالكفاءة المالية والتشغيلية واالستخدام األمثل للموارد المالية وإدارة اإليرادات
– تطوير فرص التدريب وتعزيز البنية التحتية الصحية

شركة أبوظبي 
للخدمات الصحية 

»صحة«

مج
برا

ال
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تســعى حكومــة أبوظبــي إلــى االرتقــاء بمســتوى الخدمــات االجتماعيــة المقدمــة انطالقــًا مــن حرصهــا علــى تحقيــق االســتقرار االجتماعــي 
والمعيشــي، وضمــان المشــاركة الفّعالــة لكافــة أطيــاف المجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق تبــرز الحاجــة إلــى توفيــر المقّومــات األساســية 
الســتقرار األســرة ودعــم المواهــب والقيــم بــدءًا مــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة، باإلضافــة إلــى تفعيــل مشــاركة الشــباب فــي خدمــة المجتمــع.

كمــا تشــمل البرامــج تقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة لكبــار الســن 
المتمثلــة فــي الرعايــة المنزليــة وفــرص العمــل البديلــة، وتحقيــق التــوازن 
ــكن  ــن المس ــى تأمي ــة إل ــة باإلضاف ــة ذوي اإلعاق ــات لفئ ــم الخدم ــي تقدي ف

ــد. ــامل للتقاع ــام الش ــم والنظ المائ

تتمثل أبرز مجاالت التحسين لتنمية الخدمات االجتماعية في التالي: 
ــال  ــبة األطف ــت نس ــث بلغ ــرة حي ــة المبك ــة الطفول ــج لتنمي ــر برام –  توفي
اإلماراتييــن مــن الفئــة العمريــة )0-14( فــي منتصــف عــام 2012 %39 
مــن إجمالــي عــدد الســّكان المواطنيــن فــي أبوظبــي، وتمّثــل هــذه الفئــة 
النســبة األكبــر مــن مواطنــي اإلمــارة. وتماشــيً مــع ارتفــاع عــدد النســاء 

المشــاركات فــي القــوى العاملــة )30,353 نســمة( فــي عــام 2013 تزيــد 
الحاجــة إلــى اســتحداث برامــج ُتعنــى بتنميــة الطفولــة المبكــرة1

–  رفــع مســتوى الثقافــة الماليــة فــي اإلمــارة نظــرًا لكثــرة عــدد المديونيــن 
المتعثريــن واعتمــاد الشــباب علــى مصــادر معرفيــة ضعيفــة الكتســاب 

المعرفــة الماليــة نتيجــة نــدرة البرامــج المعنيــة بالتوعيــة واإلرشــاد5
–  اســتقطاب الخبــراء مــن ذوي االختصــاص لتقديــم برامــج استشــارية 
للشــباب، حيــث أن معظــم البرامج المقدمة لفئـــة الشــباب تفاعلية وغير 
وقائيــة أو اســتباقية باإلضافــة إلــى توفيــر الفــرص والبرامــج المعنيــة 
بتطويــر مهــارات الشــباب واســتغال أوقــات فراغهــم، إذ إنــه علــى الرغــم 
ــاد ســاعات العمــل التطوعــي، انخفــض عــدد المتطوعيــن فــي  مــن ازدي

المصادر: 1مركز اإلحصاء- أبوظبي، 2مؤسسة اإلمارات، 3 صندوق معاشات ومكافآت التقاعد - أبوظبي، 4 تقرير صندوق معالجة ديون ، المتعثرين، 5دراسة الثقافة المالية،  أ.د فالح العموش )2013(

ــن  ــام 2014 م ــن ع ــف األول م ــى النص ــام 2013 إل ــن ع ــف م ــج تكات برنام
3209 إلــى 2478 متطــوع2

ــارة  ــد إلم ــآت التقاع ــات ومكاف ــدوق معاش ــة صن ــي هيكل ــر ف ــادة النظ –  إع
أبوظبــي حيــث يبلــغ عــدد المســجلين لديــه 70,616 مشــتركا مع اإلشــارة 

إلــى أن هنالــك فئــات غيــر مشــمولة فــي النظــام3
ــات  ــع الخدم ــكان ورف ــات اإلس ــن لطلب ــار المتقدمي ــرات انتظ ــص فت –  تقلي
المقّدمــة للمشــاريع اإلســكانية وضمــان اســتيفائها لتطّلعــات المواطنيــن 

الطلبات الموافق عليهاالطلبات الواردة

الطلبات الواردة لصندوق معالجة ديون المتعثرين 
(قبل 2011) 4

2,936

2,453

عدد المتطوعينساعات التطوع

الطلبات الواردة لصندوق معالجة ديون المتعثرين 
(قبل 2011) 4

ساعات العمل التطوعي وعدد متطوعي برنامج تكاتف 2

33,232
2014

2,478

2013
13,009

3,209

تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة ألفراد المجتمع
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تعزيز استقرار 
األسرة

 – تطوير وتنفيذ حلول إلضفاء التوازن بين الحياة العملية واألسرية
 – تطوير وتنفيذ برامج تعّزز ثقافة التخطيط واالدخار المالي

 – إعداد واقتراح قانون حماية األسرة
 – تطوير خدمات متخّصصة في رعاية وتأهيل المعتدين والمتضّررين من قضايا العنف األسري

 – توفير برامج وخدمات استشارية اجتماعية متخّصصة لدعم كيان األسرة
 – نشر ثقافة التخطيط األسري والتوعية بشأن المواضيع الصحية واإلنجابية المتعلقة بتكوين األسرة 

 – تفعيل دور اإلعام ونشر التوعية والتثقيف في المواضيع االجتماعية
 – رصد الظواهر والقضايا االجتماعية التي من شأنها التأثير على استقرار األسرة

مؤسسة التنمية 
األسرية

 – تطوير وتطبيق استراتيجية تنمية الطفولة والتي من شأنها تعزيز القيم والقدرات واإلبداع لدى األطفال والحفاظ على سامتهم وصّحتهمتنمية الطفولة
 – تطوير آليات لتوفير الرعاية وخدمات تنمية الطفولة المبكرة لألسر مثل توفير الحضانات في أماكن العمل وبناء الشراكات مع القطاع الخاص 

 – تعزيز الوعي بأهمية تنمية الطفولة

مؤسسة التنمية 
األسرية

توفير فرص متنوعة 
لمشاركة الشباب 

في المجتمع

 – توفير برامج توعوية وتأهيلية وتدريبية وتطّوعية تساهم في تنمية مهارات الشباب الحياتية والقيادية والمشاركة الفّعالة في المجتمع
 – تشجيع ودعم ثقافة االختراع واالبتكار في مجال العلوم والفنون والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب

 – تطوير النظم الكفيلة بدعم برامج الشباب ووضع المحّفزات المناسبة لتشجيعهم على المشاركة

مؤسسة اإلمارات

توفير حياة كريمة 
لكبار السن 

لتعزيز قدراتهم 
وتمكينهم

 – االستفادة من خبرات كبار السن وتوفير فرص للتطّوع وفرص العمل البديلة وغيرها
 – توفير خدمات أو برامج تسّهل وصول المسّنين للخدمات المتوفرة واالستفادة منها 

 – توفير خدمات الرعاية االجتماعية والمنزلية لكبار السّن والتي تتضّمن برامج تأهيلية وتثقيفية وتوفير الرفقة والمجالسة

مؤسسة التنمية 
األسرية

زيادة وتطوير 
الخدمات المقدمة 

لذوي اإلعاقة

 – توفير وربط خدمات الكشف والتشخيص المبكر لإلعاقة
 – توفير خدمات الرعاية والتأهيل الازمة لذوي اإلعاقة في مختلف مناطق اإلمارة وإدارة العرض والطلب على الخدمات المتاحة

 – تطوير وتنويع مجاالت التدريب المهني لذوي اإلعاقة 

مؤسسة زايد 
العليا للرعاية 

اإلنسانية وذوي 
االحتياجات الخاصة
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 – تطوير وتنفيذ برامج توعية المجتمع بشأن المعتقدات والممارسات التي لها أثر سلبي على تنمية المرأة وتطورهاتمكين المرأة
 – مراجعة التشريعات السارية بشأن الطاق وحضانة األطفال والعمل على تحسينها

 – تعزيز المعامات واإلجراءات الحكومية والمؤسسية وتسهيلها للمرأة

مؤسسة التنمية 
األسرية

توفير المسكن 
المائم في ظل 

نظام مستدام

 – العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على برامج إسكان المواطنين
 –  تطوير آليات استحقاق وتوزيع المساكن واألراضي والقروض للمواطنين واستحداث برامج اإلسكان والخدمات المالية ذات الصلة مع األخذ بعين االعتبار 

الحاالت االجتماعية )مثل األسر الممتدة والنظام السكني التقليدي - الفريج(
 – تطوير وتنفيذ معايير لتصميم المساكن والتي تتناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة )مثل احتياجات كبار السّن وذوي اإلعاقة وعدد أفراد األسر(

 – تطوير وتنفيذ آلية مراقبة ومتابعة فّعالة لمشاريع اإلسكان
 – تطوير وتنفيذ المعايير واألطر التنظيمية لتداول المساكن واألراضي

 – جذب وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجاالت اإلسكان 
 – دراسة ومعالجة طلبات وقروض اإلسكان الحالية

هيئة أبوظبي 
لإلسكان

توفير نظام تقاعدي 
شامل

 – تطوير وتنفيذ نظام المعاشات التقاعدي الجديد
 – تطوير نظم لتغطية العاملين في المهن الحرة والحرفية ورّبات المنازل وغير الخاضعين للقوانين التقاعدية في الدولة

 – استحداث آلية تبادل المنافع مع أنظمة التقاعد المختلفة
 – تعديل معاشات المتقاعدين الحاليين

صندوق معاشات 
ومكافآت التقاعد 

إلمارة أبوظبي

توفير الرعاية 
الشاملة للمدمنين

–   تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي النوعي لألفراد والمجتمع ضد اإلدمان
–  توفير خدمات النصح واإلرشاد واالستشارات للمدمنين 

–  توفير خدمات المتابعة للمدمنين وأسرهم بما يضمن استقرارهم االجتماعي
–  تطوير برامج إعادة دمج المدمنين في المجتمع والتي تشمل على توفير فرص التعليم والتوظيف

المركز الوطني 
للتأهيل

مج
برا

ال
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تولــي إمــارة أبوظبــي اهتمامــًا خاصــًا للشــؤون اإلســالمية كونهــا الركيــزة األساســية للنمــو واالســتقرار االجتماعي ولمســاهمتها في تكوين 
مجتمــع واٍع ومتســامح دينيــًا قــادر علــى التعامــل مــع التحديات المعاصرة والمســتجدة. 

وتشــمل أهــم اإلنجــازات إصــدار لوائــح تطويــر المســاجد إلمــارة أبوظبــي 
ــة  ــي وبلدي ــة أبوظب ــة مدين ــن بلدي ــي كًا م ــف ف ــدد 104 موظ ــب ع وتدري
للشــؤون  العامــة  والهيئــة  الغربيــة  المنطقــة  وبلديــة  العيــن  مدينــة 
ــب  ــى جان ــح، إل ــق اللوائ ــى تطبي ــاندة عل ــركة مس ــاف وش ــامية واألوق اإلس
إنشــاء جامعــة محمــد الخامــس – أكــدال فــي أبوظبــي والتــي تهــدف إلــى 
اإلســهام فــي تعزيــز فــرص التعليــم العالــي فــي الدراســات اإلســامية 
ــارة أبوظبــي  ــغ عــدد المســاجد فــي إم والمجــاالت المتعلقــة بهــا.  كمــا بل
ــزكاة  ــت ال ــام 2011، بلغ ــي ع ــجد. وف ــي 2,149 مس ــام 2012 حوال ــي ع ف

الســنوية 89.6 مليــون درهــم، 21

الشــؤون  لخدمــات  التحســين  مجــاالت  مــن  عــدد  فــي  النظــر  ينبغــي 
االســامية أهّمهــا توطيــن وظيفــة اإلمــام وتقليــص المــّدة الزمنيــة لبنــاء 
ــؤون  ــة للش ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــكنية م ــق الس ــي المناط ــاجد ف المس
اإلســامية واألوقــاف  والتــي تعتمــد علــى مــدى توافــر التمويــل والمتبرعيــن. 
كمــا يتبّيــن وجــود صعوبــات فــي اســتقطاب الطلبــة لحضــور الــدورات 
إلــى ضــرورة اســتحداث برامــج تعــّزز مــن الوعــي  التعليمّيــة، باإلضافــة 

بالتســامح ونهــج الوســطية وثقافــة العمــل الخيــري.

عدد المنتسبين للدورات التعليمية في الثقافة ا�سالمية 3

1,672 
1,4341,442  

201120122013

خدمات شؤون إسالمية ذات مستوى عالي

الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

رفع مستوى خدمات 
المساجد

 –  تحسين نظم استقطاب أئمة المساجد وبخاصة األئمة المواطنين
 – رفع جودة الخطب التي ُتلقى في المساجد

 – تطوير نظم صيانة المساجد وتنظيفها
 – توفير المرافق الازمة لذوي اإلعاقة وأقسام خاصة لإلناث

الهيئة العامة 
للشؤون اإلسامية 

واألوقاف

تعزيز الوعي بالدين 
اإلسامي

 –  تنظيم عملية نشر الثقافة اإلسامية والعمل على تعزيزها بما يشمل القيم الدينية واألخاقية 
 – توعية كافة المقيمين بالثقافة اإلسامية 

 – رفع كفاءة برامج تحفيظ القرآن لفئات المجتمع والتي تقدمها المرافق الدينية القائمة 
 – تعزيز التسامح الديني ونهج الوسطية بين أفراد المجتمع

الهيئة العامة 
للشؤون اإلسامية 

واألوقاف

تعزيز وتنويع ثقافة 
العمل الخيري

 –  تنظيم المساهمات المادية المقدمة من المجتمع الخاصة ببناء وصيانة المساجد والمرافق الدينية
 – تنظيم الوقف الخيري في اإلمارة

 –  تنظيم مساهمات المجتمع المعنوية في تقديم الخدمات اإلسامية )على سبيل المثال اعتماد محفظين مواطنين لعقد دروس تحفيظ القرآن أو 
محاضرات بإشراف الهيئة(

الهيئة العامة 
للشؤون اإلسامية 

واألوقاف

مج
برا

ال

المصادر: 1الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف،2صندوق الزكاة 3 دار زايد للثقافة اإلسالمية
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ــة،  ــي المنطقــة الغربي ــن ومتحــف واحــد ف ــة العي ــا فــي مدين ــي يقــع 3 منه ــارة أبوظب ــي إم ــي، توجــد 4 متاحــف ف ــد الثقاف ــى الصعي عل
باإلضافــة إلــى 110 مطبعــة و206 مخــزن للكتــب و180 ناشــر ومــوزّع و83 صحيفــة ومجّلــة، و328 جهــة إعالنيــة و17 دور ســينما، كمــا يتــّم 

ــرة الســعديات. ــاء 7 مؤّسســات ومراكــز ثقافيــة فــي جزي ــًا بن حالي
فــي حيــن أنــه ينبغــي اســتقطاب عــدد أكبــر مــن المواطنيــن فــي مجــاالت 
الفنــون والترفيــه والثقافــة وإدارة التــراث، وتوفيــر فــرص العمــل للفنانيــن 

اإلماراتييــن فــي مجــاالت الفنــون والمســرح والســينما والتلفزيــون.1
وأمــا فيمــا يخــص الجانــب التراثــي فــي اإلمــارة، فقــد شــرع نــادي تــراث اإلمــارات 
منــذ عــام 2007 إلــى تنظيــم فعاليات التخييــم الثقافي الصيفي الســنوي 
للطلبــة المواطنيــن والــذي شــارك فيــه أكثــر مــن 2000 طالــب وطالبــة في 
ــراث  ــّم حصــر 700 عنصــر مــن الت ــة عــام 2013 ت عــام 2012 3، وفــي نهاي
ــدأت مرحلــة التدقيــق  ــة عــام 2014 ب المعنــوي إلمــارة أبوظبــي، وفــي بداي
والتثبيــت لعناصــر ســجّل تــراث اإلمــارة حيــث تــّم تثبيــت 46 عنصــر حتــى 

تاريخــه.4

أمــا علــى صعيــد الرياضــة، فقــد وّقــع مجلــس أبوظبــي الرياضــي ثــاث 
عقــود مــع أنديــة مانشســتر ســيتي وإنترميــان وفالنســيا لتأســيس 
شــراكات اســتراتيجية مــع األكاديمّيــات الرياضّيــة العالميــة، وبــدأ المجلــس 
ــة، وتأميــن العبــي كــرة  ــة، وتحســين األندي ــة الرياضّي بتفعيــل برامــج الرعاي
القــدم. كمــا شــارك 2,712 العــب فــي األلعــاب الجماعيــة والفرديــة فــي 5-4 
نــوادي مســّجلة لــدى المجلــس، وقــد تــم الفــوز بـــ54 ميدالية/لقــب دولــي 

مــن قبــل رياضييــن وفــرق رياضيــة مــن إمــارة أبوظبــي.

المصادر: 1مركز اإلحصاء – أبوظبي، 2مجلس أبوظبي الرياضي، )abudhabievents.ae )3، 4 هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

عدد زوار المكتبات 4

+14%

85,252 

78,216

100,939  

201220132014

عدد ا�حداث الرياضية العالمية التي تم استضافتها في 
إمارة أبوظبي 2

عدد زوار المكتبات 4

+46%

56 

42

90  

201220132014

عدد ا�صدارات المحلية والثقافية والتراثية 4  نسبة المباني التراثية المفتوحة للزوار من إجمالي المباني 4

29%  

2014

+13%

23%

2012

24% 

2013

142

95

47

قابلة للفتح
 للزوار

غير قابلة 
للفتح
 للزوار

مجتمع مثّقف ورياضي محافظ على تراثه وقيمه األصيلة
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الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تعزيز الثقافة
واإلبداع الفكري 

والفني

 –  تنمية األنشطة والعناصر الثقافية في اإلمارة
 –  تنمية المواهب الوطنية في مجال الثقافة والتراث

 –  دعم وتطوير البحث العلمي في مجال الثقافة والتراث 
 –  وضع وتطوير األسس والسياسات للمنشآت والمراكز الثقافية والتراثية

 –  تطوير وتنفيذ نظم وآليات للحفاظ على التراث 

هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة

إحياء وترويج
الثقافة والتراث

 – توثيق ونشر التراث المعنوي 
 – تطوير وتنفيذ برامج وفعاليات تهدف لرفع وعي المجتمع بتراث وتاريخ اإلمارات

 – تطوير وتنفيذ خطة تسويقية إعامية شاملة لترويج المقومات الثقافية والتراثية   
 – دعم الّكتاب وتعزيز النشر اإللكتروني للمطبوعات والمحتوى الرقمي 

 – تسويق المعلومات الثقافية والتراثية عن طريق توفيرها لكافة شرائح المجتمع من خال التطبيقات الذكية واالنترنت

هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة

بناء المواهب 
الرياضية وتنويع 

المجاالت الرياضية

 – إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الرياضية لمختلف الرياضات ولمختلف فئات المجتمع وتطوير الرياضات الفردية والجماعية
 – رعاية الموهوبين رياضيا ودعم البرامج التي تساهم في تمويلهم

 – تنويع الرياضات المتوفرة وتشجيع ممارستها واحترافها
 – توفير البنية التحتية من األندية والمرافق الرياضية في مختلف مناطق اإلمارة ولمختلف الفئات )مثل اإلناث وذوي اإلعاقة(

 – وضع وتطبيق األطر التنظيمية الازمة لعمل األندية والمنشآت الرياضية ومنشآت الطّب الرياضي

مجلس أبوظبي 
الرياضي

مج
برا

ال

المستهدف
11 لدى 
مجلس 
أبوظبي 
الرياضي

عدد ا�حداث الرياضية العالمية التي تم استضافتها في 
إمارة أبوظبي 2

36 

17

12  

201220132014
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الجهات المساهمة في برامج خطة أبوظبي لقطاع التنمية االجتماعية

الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان

القيادة العامة لشرطة أبوظبي

المركز الوطني للتأهيل

الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف

بلدية مدينة العين

جامعة محمد الخامس - أكدال

جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية

* الجهات المحددة في الصفحة هي غير شاملة وسيتم إضافة جهات أخرى محلية واتحادية مساهمة في تنفيذ برامج خطة أبوظبي 

دار زايد للثقافة اإلسامية

دائرة التنمية االقتصادية 

دائرة الشؤون البلدية

دائرة القضاء 

دائرة المالية

شركة مبادلة للتنمية

شركة أبوظبي لإلعام                 

شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة 

شركة أبوظبي للخدمات العامة )مساندة(

شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(

صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا

مجلس ابوظبي للتوطين 
23



الجهات المساهمة في برامج خطة أبوظبي لقطاع التنمية االجتماعية

* الجهات المحددة في الصفحة هي غير شاملة وسيتم إضافة جهات أخرى محلية واتحادية مساهمة في تنفيذ برامج خطة أبوظبي 

مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة

مجلس الخدمة المدنية 

مجلس أبوظبي الرياضي

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

مجلس أبوظبي للتطوير االقتصادي 

مجلس أبوظبي للتعليم 

مركز االحصاء – أبوظبي 

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات

مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني

مؤسسة اإلمارات

مؤسسة التنمية األسرية

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة

نادي تراث اإلمارات

هيئة ابوظبي للسياحة والثقافة

هيئة الصحة – أبوظبي

هيئة المنطقة اإلعامية 

هيئة أبوظبي لإلسكان

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
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األمن والعدل والسالمة

األمن والعدل والسالمة
مجتمع آمن  27

قضاء عادل وناجز  29
31  منظومة متكاملة للوقاية والجاهزية لضمان سامة 

المجتمع
أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام  33

26



نتيجــة للنمــو االقتصــادي واالجتماعــي الــذي شــهدته إمــارة أبوظبــي ومــن أجــل ضمــان التنميــة المســتدامة، تســعى منظومــة األمــن إلــى 
حمايــة الفــرد وتجنيبــه المخاطــر، ومنــع الخســائر فــي األرواح والممتلــكات بمــا يكفــل حيــاة آمنــة وكريمــة للمجتمــع تمّكنــه مــن االســتغالل 

األمثــل لطاقاتــه للنهــوض والتقــّدم واالزدهــار.
وُتعــّد إمــارة أبوظبــي مــن بيــن المناطــق األكثــر أمانــً فــي العالــم ويّتضــح 
العالــي مــن  للجريمــة والمســتوى  المنخفضــة  المســتويات  فــي  ذلــك 
الطمأنينــة والثقــة لــدى المواطنيــن والمقيميــن، حيــث أن نســبة الشــعور 

ــة. ــوام الماضي ــة أع ــال األربع ــض دون 94% خ ــم تنخف ــان ل ــن واألم باألم

وفــي ظــل التنــوع الثقافــي وتعــدد الجنســيات فــي مجتمــع إمــارة أبوظبــي، 
تبــرز بعــض التحديــات نتيجــة للمتغيــرات المتاحقــة التــي يشــهدها عالمنا 
ــؤدي الــى ظواهــر أمنيــة مختلفــة تتطلــب إيجــاد أفضــل  المعاصــر، ممــا ي

الســبل لمواجهتهــا. 

المصادر: 1القيادة العامة لشرطة أبوظبي

2011 201020122013

94.0%96.0%95.0%96.1%

درجة الشعور با�من وا�مان في إمارة أبوظبي 1 نسبة عينات الفواكه والخضروات المحلية والتي تحتوي على 
ترسبات كيميائية 1

مجتمع آمن
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الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

ضمان المحافظة 
على األمن واألمان

– مكافحة الجريمة  
– تعزيز مستوى أمن منظومة النقل البري والبحري

– تطبيق وتفعيل نظام درع اإلمارة

القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي

تعزيز التعاون 
في مجاالت األمن 

الوطني

 –  حماية األصول المعلوماتية
 – حماية الحدود البرية والبحرية والمنافذ

 – توفير الحماية للمرافق والمنشآت الحيوية

القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي

مج
برا

ال
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يعــد تفعيــل دور القضــاء، وتحديــث ممارســاته، واالرتقــاء بقدراتــه مــن أبــرز العوامــل التــي ســوف تســهم فــي الوصــول إلــى قضــاء ناجــز يحقق 
العدالــة ويرعــى الحقــوق ليكــون بذلــك  ركيــزة أساســية لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي اإلمــارة وضمــان تمتــع األفــراد بحيــاة آمنــة وكريمة.

العوائــق  رفــع  المجــال  هــذا  فــي  أبوظبــي  إمــارة  إنجــازات  أبــرز  ومــن 
ــة والجغرافيــة والقانونيــة واإلجرائيــة التــي قــد تمنــع أو تعســر  االقتصادي
ــدد  ــع ع ــث ارتف ــة، حي ــاء للعدال ــي أو االلتج ــة التقاض ــى خدم ــول عل الحص
بنــاًء علــى  اإلمــارة  الجغرافيــة فــي  توزيــع مواقعهــا  المحاكــم وأعيــد 
الكثافــة الســكانية ونوعيــة النشــاط االقتصــادي فــي كل منطقــة، وقــد 
أدى ذلــك اإلــى المحافظــة علــى نســبة مرتفعــة للدعــاوى المحكومــة خــال 

ــا.  ــخ قيده ــن تاري ــنة م س

وتماشــيً مــع متطلبــات المرحلــة القادمــة، تســعى الجهــات المعنيــة 
ــة  ــى أتمت ــل عل ــا تعم ــات، كم ــوق والواجب ــام بالحق ــي الع ــع الوع ــى رف إل
الخدمــات العدليــة والقضائيــة بمــا يســهم فــي تحســين جــودة الخدمــات 

ــع. ــة للمجتم المقدم

المصادر: 1دائرة القضاء- أبوظبي

النصف ا�ول 2014  النصف ا�ول 2013 

93.99%

95.61%

نسبة الدعاوى المحكومة خالل سنة من تاريخ قيدها1

قضاء عادل وناجز
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الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تعزيز فاعلية 
وكفاءة التقاضي

– تعزيز فاعلية التقاضي
– ضمان سهولة النفاذ إلى إجراءات العدالة

– تعزيز الحلول البديلة في التقاضي

دائرة القضاء -
أبوظبي

ضمان فاعلية 
منظومة العدالة 

الجنائية

– ربط جهات المنظومة العدلية واألمنية على المستويين المحلي واالتحادي
– تطوير منظومة التبادل المعرفي لارتقاء بالكادر األمني والعدلي 

– العمل على مكافحة أهم الجرائم عن طريق بناء منظومة مشتركة بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي لمراجعة القوانين واإلجراءات ذات الصلة

دائرة القضاء -
أبوظبي

مج
برا

ال
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تســعى حكومــة أبوظبــي إلــى حمايــة اإلنســان والمحافظــة علــى األرواح والممتلــكات مــن المخاطــر، ومنــع الخســائر عبــر توفيــر بيئــة آمنــة 
خاليــة مــن مســببات الحــوادث واإلصابــات واألمــراض المهنيــة. وتهــدف إلــى االرتقــاء بمســتوى الســالمة العامــة فــي كافــة المرافــق عبــر 
مجموعــة شــاملة ومتكاملــة مــن السياســات واألنظمــة واإلجــراءات التــي تدعــم كافــة الممارســات والتدابيــر الوقائيــة. كمــا تســعى إلــى نشــر 

الثقافــة الوقائيــة وتعزيــز ســبل الســالمة والصحــة المهنيــة والتميــز فــي تنفيــذ عمليــات اإلنقــاذ واإلطفــاء. 
وقــد حققــت حكومــة أبوظبــي عــدة إنجــازات فــي هــذا المجــال، مــن أبرزهــا 
اتبــاع 43 جهــة حكوميــة و356 جهــة في القطــاع الخاص للنظــام المركزي 
ــتمرارية  ــج اس ــق برنام ــا حق ــارة، كم ــي اإلم ــة ف ــة المهني ــامة والصح للس
األعمــال نجاحــً مــن خــال مشــاركة  أكثــر مــن 51 جهــة حكوميــة فــي 

ــج )1(. البرنام

وتعتبــر األحــداث والمتغيــرات المتاحقــة فــي العالــم تحديــً يفــرض بنــاء 
القــدرات ورفــع الجاهزيــة المؤسســية لمختلــف الســيناريوهات والظــروف، 
بمــا يمكــن الجهــات مــن الوفــاء بالتزاماتهــا وخدماتهــا الحيويــة تجــاه 

المجتمــع خــال حــاالت الطــوارئ واألزمــات والكــوارث.

المصادر: 1 تقرير انجازات إدارة استدامة األعمال ومركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنية 2مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنية

2012  2013 
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إجمالي عدد الجهات التي تم اعتماد أنظمتها للسالمة
والصحة المهنية

منظومة متكاملة للوقاية والجاهزية لضمان سالمة المجتمع
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الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

ضمان سامة 
المجتمع

– ضمان فاعلية عمليات اإلسعاف واإلنقاذ واإلطفاء
– تعزيز الجانب الوقائي وثقافة الطوارئ والسامة في المجتمع

القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي

تطبيق منظومة 
السامة والصّحة 

المهنية

– تطوير األدوات التشريعية في مجال السامة والصّحة المهنية
– تطبيق فاعل لمتطّلبات السامة والصّحة المهنية

– بناء القدرات وتعزيز مفهوم السامة والصّحة المهنية

مركز أبوظبي 
للسامة والصحة 

المهنية 

تعزيز قدرات إدارة
الطوارئ واألزمات 

والكوارث واستمرارية 
األعمال

– إدارة المخاطر االستراتيجية
– اإلعداد والتخطيط ورفع جاهزية الطوارئ

– تطبيق معايير استمرارية األعمال والتأكد من فعاليتها
– بناء مجتمع يّتسم بالمرونة والقدرة على االستجابة في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث

فريق إدارة الطوارئ 
واألزمات والكوارث 
في إمارة أبوظبي 

مج
برا

ال
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تســعى حكومــة أبوظبــي إلــى تحقيــق األمــن الغذائــي مــن خــالل العمــل علــى اســتدامة إمــدادات الغــذاء واألعــالف، وإنشــاء مخــزون مــن 
الســلع الغذائيــة االســتراتيجية، وتشــجيع االســتثمار الداخلــي والخارجــي فــي القطــاع الغذائــي والزراعــي فــي اإلمــارة، ولتحقيــق ذلــك تعمــل 
الحكومــة علــى تعزيــز التنميــة الزراعيــة المســتدامة وضمــان ســالمة الغــذاء فــي اإلمــارة، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي رفــع معــدالت األمــن 
ــادة تنافســية المنتــج  الحيــوي، كمــا تهــدف إلــى دعــم المــزارع بمــا يعــود عليهــا بمــردود اقتصــادي، ويســاهم فــي الوقــت نفســه فــي زي

المحلــي فــي األســواق.
وقد اتبعت اإلمارة نهجً لرفع معدالت السامة الغذائية من خال التعاون 

والتنسيق مع الجهات المعنية واالرتقاء بالوعي لدى المتعاملين وتطبيق 
الممارسات الغذائية والزراعية الجّيدة، باإلضافة إلى تبني منظومة الرقابة 

والتفتيش المبني على درجة الخطورة.

بالتزامن مع مختلف المتغيرات في قطاعّي الغذاء والزراعة، تظهر الحاجة 
للعمل على التفعيل األمثل للدور الرقابي في مجال الغذاء والزراعة، 

وتعزيز السياسات والتشريعات والخدمات المقدمة لهذا المجال، وترشيد 
استهاك المياه بشكل عام والمياه الجوفية بشكل خاص، وتطوير آليات 

الدعم الحكومي في هذا المجال.

المصادر:  1جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

النصف ا�ول 2014  النصف ا�ول 2013 
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نسبة عينات الفواكه والخضروات المحلية والتي تحتوي على 
ترسبات كيميائية 1
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نسبة الحيوانات الخاضعة لبرامج التحصين المعتمدة 1

أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام
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الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تنمية القطاع
الزراعي والثروة 

السمكية

– ضمان األمن الحيوي وصّحة الحيوان والنبات
– تعزيز الخدمات المقّدمة للمزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية  

– تعزيز االستخدام األمثل للمياه في القطاع الزراعي

جهاز أبوظبي 
للرقابة الغذائية

ضمان سالمة
الغذاء

– تعزيز السياسات والتشريعات لقطاعّي الغذاء والزراعة
– التفعيل األمثل للدور الرقابي في مجال الزراعة والغذاء

– االرتقاء بالتوعية والتدريب فيما يخّص سامة الغذاء

جهاز أبوظبي 
للرقابة الغذائية

التحّول إلى الدعم 
الغذائي والزراعي 

الذكي

– زيادة فعالية وكفاءة برامج الدعم الزراعي بما ُيسهم في ترسيخ استقالية القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في السوق المحلي
– تنظيم برنامج دعم وضمان إمدادات األعاف إلمارة أبوظبي

– تنظيم برامج دعم السلع الغذائية

مركز األمن 
الغذائي

استدامة إمدادات 
الماء والغذاء

– تنفيذ وتطوير خطط الطوارئ واألزمات إلدارة المخاطر المتعلقة باألمن المائي والغذائي 
– ضمان ديمومة المخزون االستراتيجي من الماء والغذاء 

– تنظيم االستثمار الداخلي والخارجي في القطاع الغذائي والزراعي

مركز األمن 
الغذائي

مج
برا

ال
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 الجهات   المساهمة   في   برامج   خطة   أبوظبي   لقطاع األمن 
  والعدل   والسالمة

* الجهات المحددة في الصفحة هي غير شاملة وسيتم إضافة جهات أخرى محلية واتحادية مساهمة في تنفيذ برامج خطة أبوظبي 

اإلدارة العامة للجمارك - دائرة المالية

اإلدارة العامة للدفاع المدني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي

المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة 

دار زايد للثقافة اإلسامية

دائرة التنمية االقتصادية 

دائرة الشؤون البلدية

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

دائرة التنمية اإلقتصادية

دائرة الشؤون البلدية 

دائرة القضاء 

دائرة النقل 

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

شركة أبوظبي لإلعام

شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة 

شركة أبوظبي للمطارات

شركة أبوظبي للموانئ

الشركة القابضة العامة )صناعات( 
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 الجهات   المساهمة   في   برامج   خطة   أبوظبي   لقطاع األمن 
  والعدل   والسالمة

* الجهات المحددة في الصفحة هي غير شاملة وسيتم إضافة جهات أخرى محلية واتحادية مساهمة في تنفيذ برامج خطة أبوظبي 

فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في إمارة أبوظبي 

مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

مجلس أبوظبي للتعليم

مركز األمن الغذائي

مركز المتابعة والتحكم

مركز إدارة النفايات

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات

مركز أبوظبي للسامة والصحة المهنية

مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي 

مكتب التنظيم والرقابة

مؤسسة التنمية األسرية

هيئة ابوظبي للسياحة والثقافة

هيئة البيئة – أبوظبي 

هيئة الصحة – أبوظبي

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
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يعتبر التنّوع االقتصادي وتعزيز أداء القطاعات االقتصادية غير النفطية من أبرز األهداف طويلة األمد إلمارة أبوظبي. وعليه، تواصل 
اإلمارة جهودها نحو االنتقال إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، من خالل تحفيز االبتكار والبحوث والتطوير، وتعزيز انتاجية 

القوى العاملة وتحسين اإلطار التنظيمي للقطاعات الحيوية، والتركيز عليها من أجل رفع القيمة المضافة منها بما يعّزز بيئة األعمال 
وجاذبية اإلمارة الستقطاب االستثمارات.

وقــد أظهــرت االحصــاءات زيــادة الناتــج المحلــي غيــر النفطــي باألســعار 
الثابتــة مــن نحــو 267 مليــار درهــم  فــي عــام 2009 إلــى نحــو 344 مليــار 
درهــم فــي عــام 2013 أو بنســبة تقــّدر بنحــو 28.7%، إال أن مســاهمته فــي 
إجمالــي الناتــج المحلــي لإلمــارة بقيــت شــبه ثابتــة عنــد معــدل 48.5% فــي 

ــرة بيــن 2009 و2013 1 الفت

ــة  ــص الفّعال ــدد الرخ ــي ع ــغ إجمال ــة، بل ــص التجاري ــق بالرخ ــا يتعل ــي م وف
نحــو 85,147 رخصــة وفقــً لبيانــات مركــز أبوظبــي لألعمــال التابــع لدائــرة 
التنميــة االقتصاديــة، تشــكل الرخــص الجديــدة منهــا حوالــي 8,535 رخصــة 
ــام ــي ع ــدرت ف ــدة ص ــة جدي ــي 7,386 رخص ــة بحوال ــام 2013 مقارن ــي ع  ف

2 2012 

مــن أبــرز المجــاالت التــي تتطّلــب التحســين علــى مســتوى تنافســية بيئــة 
األعمــال فــي اإلمــارة:

–    طــول االجــراءات وتعــّدد االشــتراطات والجهــات المانحــة لموافقــات رخــص 
األعمــال، فضــًا عــن ارتفــاع تكلفــة بــدء مزاولــة  النشــاط وعــدم وضوحهــا 

للمستثمر
وحمايــة  ســامة  لضمــان  المتبعــة  العمــل  وأنظمــة  اآلليــات  –    اختــاف 

الحكوميــة الجهــات  اختصاصــات  وتداخــل  المســتهلك 
–    توجــه الكثيــر مــن الشــركات نحو اســتخدام الخدمــات الجمركيــة المقدمة 
مــن قبــل المنافــذ اإلقليميــة األخــرى برغــم تطور البنيــة التحتيــة للمنافذ 
الجمركيــة فــي اإلمــارة مــا يســتدعي التركيــز علــى تســهيل المعامــات 

والمتطلبــات الجمركية

المصادر:  1مركز اإلحصاء – أبوظبي، 2دائرة التنمية االقتصادية

 النصف الثاني النصف ااأول

عدد الرخص التجارية الجديدة

 2012  2013  2014 

8,535
7,386 

5,239

3.Economic Development

3,8102,453

3,576

4,085

4,450

بيئة تنافسية مرنة لممارسة األعمال
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الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تسهيل ممارسة 
أنشطة األعمال 

االقتصادية

 –  تحسين وتبسيط وتسريع اإلجراءات واالشتراطات بما يشمل التفتيش والرقابة واألنظمة المتعلقة بتراخيص األنشطة االقتصادية لتعزيز تنافسية اإلمارة
 –  تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية وتطوير القواعد والضوابط المنظمة ذات الصلة وفقً ألحدث األنظمة الدولية، وتماشيا مع متطلبات التنمية االقتصادية

 –  استخدام أحدث الوسائل التكنولوجّية الذكية لتسهيل مزاولة األعمال
 –  تطوير األطر التشريعية الخاصة بمزاولة األنشطة االقتصادية

)Franchising( تطوير منظومة شاملة لترخيص التجارة االلكترونية والمنزلية وحقوق االمتياز  – 

دائرة التنمية 
االقتصادية

تعزيز وحماية 
المنافسة

والمستهلك

 –  رصد وتفعيل األدوات الازمة لتنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية
 – وضع وتنفيذ سياسات لحماية الشركات المحلية

 – تطوير وتفعيل آليات لضمان سامة وحماية المستهلك
 – الحرص على توعية المستهلك بحقوقه

 – تطوير منظومة فّعالة لاستجابة إلى شكاوى المستهلكين الخاصة باألنشطة االقتصادية
 – تطوير منظومة التفتيش ومراقبة األنشطة االقتصادية

دائرة التنمية 
االقتصادية

تحسين االجراءات 
والخدمات

الجمركية وتنمية 
الصادرات

 –  تطوير آليات تنمية صادرات الشركات المحلية
 – تحسين اإلجراءات الجمركية لاستيراد والتصدير والخدمات المقدمة للمتعاملين 

 – تطوير أنظمة وعمليات التخليص الجمركي

دائرة التنمية 
االقتصادية

مج
برا

ال
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المصادر:  1مركز اإلحصاء – أبوظبي

تســعى إمــارة أبوظبــي إلــى خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة لــرؤوس األمــوال، تســاهم فــي دعــم التنميــة االقتصاديــة، وذلــك مــن خــالل توجيــه 
االســتثمار نحــو القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة. كمــا تهــدف إلــى دعــم نمــو الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتعزيــز دور القطــاع الخــاص، 

وذلــك تأكيــدًا علــى سياســة التنويــع االقتصــادي التــي تنتهجهــا.
بلــغ حجــم االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي إمــارة أبوظبــي 60,898  مليون 
ــام  ــة بع ــبة 16.6% مقارن ــاع بنس ــو ارتف ــام 2012، وه ــة ع ــي نهاي ــم ف دره
2011. واحتلــت اســتراليا المرتبــة االولــى بيــن الــدول المســتثمرة فــي إمــرة 
أبوظبــي حيــث بلغــت قيمــة اســتثماراتها 8,318 مليــون درهــم، أي مــا 
يعــادل نســبة 13.7٪ مــن إجمالــي حجم االســتثمار األجنبي المباشــر لســنة 

1 2012

وعلــى صعيــد آخــر ُتتــاح أمــام اإلمــارة فــرص لتوســيع نطــاق االســتثمار 
وتفعيــل مســاهمة القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خــال:

–  تعزيــز الحوافــز المتوفــرة لجــذب االســتثمارات، وتوفيــر المعلومــات حــول 
الفــرص االســتثمارية

–  توفيــر البنيــة التحتيــة لدعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ومنافــذ 
البيــع والتســويق لضمــان نجاحهــا واســتمراريتها

الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

جذب االستثمار 
المحلي واألجنبي 

وتعزيز دور القطاع 
الخاص

 – استقطاب االستثمار المباشر نحو القطاعات االقتصادية المستهدفة
 – بناء خارطة استثمارية توّضح الفرص والمزايا االستثمارية لإلمارة وتشمل كافة المعلومات والبيانات والمؤشرات الازمة لجذب المستثمرين

 – تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، بما ُيسهم في تطوير القطاع الخاص وإشراكه في تنفيذ المشاريع الحكومية
 – تطوير تجّمعات اقتصادية متخّصصة في مختلف مناطق اإلمارة وفق الميزات التنافسية والمقّومات الخاصة لكّل منها

 – تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين ورجال األعمال
 – تحديث وتطوير خطط االستثمار للمنطقتين الشرقية والغربية بناًء على الخطط االجتماعية واالقتصادية

 – الترويج للفرص االستثمارية المتاحة في اإلمارة على المستويين المحلي والدولي خاصة للمنطقتين الشرقية والغربية 

دائرة التنمية 
االقتصادية

تعزيز ثقافة ريادة 
األعمال ومشاركة 

المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

 – وضع وتنفيذ سياسات ومبادرات لتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل
 – وضع آليات لتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى األسواق المحلّية والعالمية

 – تطوير حاضنات األعمال لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 – توفير حوافز لاستثمار لجذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المنطقتين الشرقية والغربية

 – تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

دائرة التنمية 
االقتصادية

مج
برا

ال

ــه علــى مواجهــة تحــدي الدخــول  ــة قدرات –  تفعيــل القطــاع الخــاص وتنمي
فــي الســوق واالســتدامة فيــه

–  االســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي المنطقتيــن الشــرقية 
والغربيــة

قطاع خاص فّعال وفرص استثمارية رائدة
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المصادر:  1هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 

يســاهم قطــاع الســياحة بنســبة 5.3% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي فــي إمــارة أبوظبــي، شــاماًل التأثيــرات المباشــرة وغيــر 
المباشــرة. فمنــذ عــام 2007، لَعــب القطــاع دورًا هامــًا فــي اســتحداث عــدد كبيــر مــن فــرص العمــل، حيــث بلــغ عــدد الوظائــف التــي قّدمهــا 

بشــكل مباشــر حوالــي 55 ألــف وظيفــة فــي عــام 2012. 1 
ــارة  ــادق فــي إم ــزالء الفن ــغ عــدد ن ــة، بل ــا يخــّص المنشــآت الفندقي وفــي م
أبوظبــي فــي عــام 2013 حوالــي 2.8 مليــون نزيــل، وتشــير البيانــات إلــى 
ــًة بالعــام الســابق بنســبة %18،  ارتفــاع عــدد النــزالء فــي عــام 2013 مقارن
كمــا ارتفعــت أيضــا نســبة إشــغال الغــرف الفندقيــة فــي نفــس العــام 
بنســبة 9% لتبلــغ 71%. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مازالــت اإلمــارة تواجــه 
تحديــً يتمّثــل فــي انخفــاض معــدل مــدة إقامــة النــزالء حيــث بلــغ حوالــي 

3.13 ليلــة. 1

وفقــً لنتائــج اســتطاعات الــرأي المرصــودة فــي الفتــرة بيــن عامــّي 2012 
– 2013، تبّيــن أن 86% مــن الــزوار يقصــدون إمــارة أبوظبــي لغــرض قضــاء 
العطــات، و71% مــن الــزوار الدولييــن يأتــون لاســتجمام بالتحديــد، بينمــا 
12% مــن الــزوار يقصــدون اإلمــارة لغايــات األعمــال. أمــا بالنســبة للــزوار 
ــا %8  ــات بينم ــاء العط ــادق لقض ــزالء الفن ــن ن ــد 91% م ــن فيقص المحليي

وجهة سياحية جاذبة ذات طابع متميز

الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تعزيز وتطوير
 المناطق السياحية

– االستفادة من الجزر الطبيعية في اإلمارة بما يخدم التجربة السياحّية ويغطي احتياجات المقيمين والزوار
 –  االرتقاء بمستوى الخدمات في الجزر لتشكل معالم متكاملة تستقبل السّياح بما يشمل تنويع الوجهات كالشواطئ والمساحات الخضراء المفتوحة 

والحدائق وغيرها
– تطوير تجربة السياحة البيئية في بعض الجزر كجزيرة صير بني ياس

– توفير وجهات سياحّية وأنشطة ُتعنى بتعزيز السياحة البحرية
– تطوير الواجهات البحرية من خال توفير المنتجات السياحّية

– توفير التسهيات لممارسة األنشطة المائية والشاطئية وتوفير باقات تضمن ترابط الوجهات السياحّية في الجزر
– االستفادة من الحدائق القائمة ذات الطابع السياحي بما يخدم التجربة السياحّية

هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة

تطوير السياحة 
الثقافية

– تطوير المواقع التراثية واألثرية كالقاع والصروح الدينية وغيرها لتحويلها إلى وجهات سياحّية ووضع معايير لتطويرها واالستثمار فيها
– تنظيم أنشطة سياحّية وفعاليات ترّوج للثقافة االماراتية 

– جذب القطاع الخاص لاستثمار في إنشاء وجهات خاصة بالسياحة الثقافية
– استكمال تطوير المناطق الثقافية مثل المتاحف وغيرها

هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة

مج
برا

ال

يأتــون لغــرض األعمــال. ويشــير مســح شــمل زوار مدينــة أبوظبــي إلــى أن 
نســبة رضــى الــزّوار الدولييــن بلغــت 62% بينمــا بلغــت نســبة رضــى الــزوار 

المحلييــن %59. 1

42



الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تحسين التجربة 
السياحّية في
مراكز التسّوق

– تنظيم إدارة مراكز التسّوق من حيث القوانين المتبعة
– وضع معايير لتصنيف مراكز التسّوق

 – تعزيز الخدمات المتاحة في مراكز التسّوق لضمان تجربة سياحّية متكاملة بحيث تكون ملتقيات اجتماعية بفضل تصاميمها والفعاليات واألنشطة التي 
تستضيفها، دون أن تقتصر على تجربة التسّوق 

– جذب العامات التجارية العالمية وتوفير خيارات متنّوعة من حيث محال التسّوق والمطاعم وغيرها 

دائرة التنمية 
االقتصادية

تطوير سياحة 
األعمال

 –  تنظيم واستقطاب المعارض العالمية والتنسيق مع الجهات الحكومية الستضافة مؤتمرات عالمية
 – جذب الجمعيات الدولية ومنظمي المؤتمرات المهنية

 – تطوير أجندة موّحدة لسياحة األعمال

هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة

تطوير الفعاليات 
والمهرجانات 

الكبرى

 –  تنظيم فعاليات كبرى على مستوى إمارة أبوظبي
 –  تفعيل األصول السياحّية ضمن إطار تنظيم ضمن المهرجانات الكبرى ومن خال تنظيم فعاليات وتطوير برامج ترفيهية

 –  تحفيز منظمي الفعاليات لتنظيم وإقامة الفعاليات إلقامة الفعاليات الترفيهية

هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة

تعزيز التسويق 
السياحي في إمارة 

أبوظبي

 –  تطوير وتطبيق خطة إعانية وإعامية شاملة وموّحدة حول إمارة أبوظبي ُتعنى باألسواق المستهدفة وتسعى للترويج لجميع الوجهات والفعاليات في – 
مختلف فصول السنة

– تصميم صورة ترويجية لتسويق المعالم السياحّية
– تطوير شبكات التوزيع العالمية والمحلية من خال التعاقد مع كبار وكاالت السياحة في دول األسواق المستهدفة واإلمارات األخرى 

 –  تكثيف العمل مع الوكاالت السياحّية وشركات الطيران لتوفير باقات وعروض ترويجية خاصًة في المواسم المنخفضة النشاط، بما يمّيز إمارة أبوظبي عن 
غيرها من المناطق

– الترويج لاستثمار في مجال السياحة محليً وإقليميً ودوليً
 –  تعزيز فاعلية وكفاءة التسويق االلكتروني وتوفير المعلومات للزوار والمقيمين من خال بوابات المعلومات االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي 

والمحتوى الرقمي والتطبيقات الذكية واالنترنت وغيرها

هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة

مج
برا
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ُتعــّد األنشــطة غيــر النفطيــة ركيــزة مهّمــة فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة وتلعــب دورًا بــارزًا فــي هيــكل الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وســعيًا 
نحــو تحقيــق التنــّوع االقتصــادي، تهــدف إمــارة أبوظبــي إلــى تطويــر القطاعــات غيــر النفطيــة والتــي تشــمل:

–  الســوق العقــاري: بلغــت مســاهمة األنشــطة العقاريــة فــي إجمالــي 
45,417 مليــون درهــم، حيــث  بحوالــي  المحلــي نســبة %4.8  الناتــج 
بلــغ معــّدل النمــو الســنوي لحّصــة األنشــطة العقاريــة مــن إجمالــي 
الناتــج المحلــي 13.3% فــي2013. 1يبلــغ حجــم العــرض مــن الوحــدات 
ــن أن  ــي حي ــكنية، ف ــدة س ــي 236,300 وح ــام 2013 حوال ــكنية لع الس
العــرض مــن المســاحات المكتبيــة وقطــاع بيــع التجزئــة قــد بلــغ حوالــي 
شــهدت  وقــد  التوالــي.  علــى  مربــع   متــر  مليــون  و2.1  مليــون   3.5
اإلمــارة زيــادة فــي عــدد الفنــادق فــي نفــس العــام حيــث ارتفــع عــدد 
الغــرف الفندقيــة إلــى مــا يقــارب 23,400 غرفــة. علــى الرغــم مــن ارتفــاع 
ــاء توقعــات العــرض  ــام إال أن بن ــً بعــد ع ــار عام العــرض فــي ســوق العق
أبــرز مجــاالت التحســين وذلــك نظــرًا  والطلــب فــي اإلمــارة ُيعــّد مــن 
لغيــاب المعلومــات والبيانــات الدقيقــة، كمــا أن غيــاب البيئــة التشــريعية 
ــد مــن انعــدام ثقــة المســتثمرين والتجــار. 2  المنّظمــة لهــذا القطــاع تزي

–  الصناعــة: ســاهم القطــاع الصناعــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي فــي 
العــام 2013 بقيمــة 54.3 مليــون درهــم مشــكًا بذلــك زيــادة عــن العــام 
2012 بحوالــي 12.5%. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن حّصــة الصناعــات التحويليــة 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بلغــت 5.7% في العام  2013. كما ســاهمت 
 هــذه الصناعــات بـــ 12.6 % مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي. 1
 أمــا بالنســبة للرخــص الصناعيــة، فقــد بلــغ إجمالي عددهــا 1,343 رخصة 
بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2014 شــاملًة الرخــص الدائمــة والمؤقتــة، 
حيــث حصــل نشــاط الصناعــات المعدنيــة وصناعــات مــواد البنــاء علــى 
الحّصــة األكبــر بحوالــي 339 و323 رخصــة بالترتيــب. ومــن أهــم مجــاالت 
التحســين فــي قطــاع الصناعــة تعزيــز البيئــة التنظيميــة لهــذا القطــاع 
فــي اإلمــارة وإيجــاد المحّفــزات التــي تضمــن اســتمرارية األعمــال فــي هــذا 

القطــاع.3

–  اإلعــالم:  ُتقــّدر المســاهمة االقتصاديــة المباشــرة لقطــاع االعــام بنســبة 
0.35% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غير النفطي بينما بلغت المســاهمة 
االقتصاديــة المباشــرة وغير المباشــرة والمشــتقة مجتمعــة 0.68% تقريبً 
لعــام 2012. تتمثــل أبــرز مجــاالت التحســين لهــذا القطــاع في توفيــر  إطار 
عمــل واضــح ُيســهم فــي تنميتــه وفــي تطويــر وجــذب الكفــاءات اإلعامية 

التــي تلعــب دورا هامــً فــي تحســين المحتــوى اإلعامــي.4

ــة: ُيعــّد قطــاع الخدمــات الماليــة مــن القطاعــات التــي  –  الخدمــات المالي
مســاهمة  بلغــت  حيــث  بغيــره،  مقارنــة  النمــو  فــي  صعوبــة  تواجــه 
األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 
ــح  ــار درهــم، وبلغــت نســبة مســاهمتها فــي النات 2013 نحــو 45.8 ملي
ــه. وكمــا هــو الحــال فــي  ــر النفطــي نحــو 11٪ فــي العــام ذات المحلــي غي
القطاعــات المذكــورة أعــاه، يوجــد حاجــة لدعــم هذا القطــاع بتوفيــر البيئة 
التنظيميــة والتشــريعية  المائمــة واســتحداث منظومــة إلدارة الخدمــات 

ــة. المصرفي

twofour54 4 المصادر:  1مركز اإلحصاء أبوظبي 2 مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 3تقرير األداء السنوي

قطــاع  كفــاءة  علــى  المختلفــة  االقتصــاد  قطاعــات  تعتمــد  –  الطاقــة: 
الطاقــة فــي تأميــن احتياجاتهــم مــن الطاقــة بمختلــف أشــكالها علــى 
نحــو يمكــن االعتمــاد عليــه وبتكلفــة معقولــة ال تعيــق النمــو فيهــا.  
ويواجــه القطــاع طلًبــا متزايــًدا بســبب النمــو االقتصــادي المتســارع حيــث 
ــن  ــرة م ــال الفت ــنوًيا خ ــع 8% س ــارة بواق ــي اإلم ــاء ف ــتهاك الكهرب زاد اس
2011 إلــى 2013 كمــا نمــا اســتهاك وقــود المركبــات بواقــع 14% ســنوًيا 
خــال نفــس الفتــرة وسيســتمر القطــاع فــي العمــل علــى تلبيــة الطلــب 

ــد علــى الطاقــة.1 المتزاي

قطاعات حيوية تُسهم في التنّوع االقتصادي
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الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تنظيم القطاع
العقاري

– تطوير البيئة التنظيمّية والتشريعّية للقطاع العقاري
– تطوير منظومة لاستثمار العقاري لضمان تلبية احتياجات السوق وتحقيق توازنه 

– تطوير نظم وقواعد البيانات بما يعّزز من توفير اإلحصائيات العقارية لضمان الشفافية

دائرة الشؤون 
البلدية

تنظيم وتعزيز 
قطاع الصناعة

– تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الصناعي
– تطوير بيئة محّفزة لضمان استدامة تنافسية القطاع الصناعي

– ايجاد اآلليات المناسبة لتسهيل التمويل الصناعي
– االستفادة من الصناعات التحويلية وربطها بالصناعات األساسية

دائرة التنمية 
االقتصادية

تطوير وتحفيز 
صناعة اإلعام

– تنظيم وتطوير القطاع اإلعامي 
– توسيع مركز اإلنتاج في اإلمارة لزيادة انتاج المحتوى المحلي 

– وضع برنامج يسعى إلى تشجيع صانعي أفام السينما والتلفزيون على اختيار إمارة أبوظبي كموقع للتصوير
– إبراز مكانة إمارة أبوظبي لتصبح المركز اإلقليمي لإلعام المسموع والمرئي واإلذاعي والرقمي

– جذب وتطوير الكفاءات اإلعامية

هيئة المنطقة 
اإلعامية

تنمية وتطوير قطاع 
الخدمات المالية

– تعزيز قدرات سوق رأس المال
– تطوير منظومة إدارة األصول والثروات والخدمات المصرفية

– توجيه الفوائض المالية في القطاع المالي نحو االستثمار في قطاعات التركيز الرئيسة
– تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية مثل التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر

دائرة التنمية 
االقتصادية

ضمان امداد 
الطاقة واستدامة 

استهاكها

– تأمين احتياجات الطاقة والوقود
– زيادة المرونة في نقل الغاز بين الشبكات 

– بناء وتفعيل نموذج اقتصادي لقطاع الطاقة

هيئة الطاقة

مج
برا
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45



46



الجهات   المساهمة   في   برامج   خطة   أبوظبي   لقطاع التنمية  
 االقتصادية

* الجهات المحددة في الصفحة هي غير شاملة وسيتم إضافة جهات أخرى محلية واتحادية مساهمة في تنفيذ برامج خطة أبوظبي 

اإلدارة العامة للجمارك - دائرة المالية

اإلدارة العامة للدفاع المدني 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي

المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة 

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

جهاز الشؤون التنفيذية

جهاز أبوظبي لاستثمار

دائرة التنمية االقتصادية 

دائرة الشؤون البلدية 

دائرة المالية

دائرة النقل

سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي لألوراق المالية

شركة االتحاد للطيران

شركة التطوير واالستثمار السياحي

شركة مبادلة للتنمية

شركة أبوظبي الوطنية للمعارض

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل

شركة أبوظبي لإلعام

شركة أبوظبي للخدمات العامة )مساندة(

شركة أبوظبي للموانئ

شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(

الشركة القابضة العامة )صناعات( 

صندوق خليفة لتطوير المشاريع

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا
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الجهات   المساهمة   في   برامج   خطة   أبوظبي   لقطاع التنمية  
 االقتصادية

* الجهات المحددة في الصفحة هي غير شاملة وسيتم إضافة جهات أخرى محلية واتحادية مساهمة في تنفيذ برامج خطة أبوظبي 

مجلس ابوظبي للتوطين

مجلس أبوظبي الرياضي

مجلس أبوظبي لاستثمار

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

مجلس أبوظبي للتطوير االقتصادي 

مجلس أبوظبي للتعليم

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

مركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني

مركز االحصاء – أبوظبي 

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات

 األمانة العامة للمجلس التنفيذي 

مكتب التنظيم والرقابة

مؤسسة االمارات للطاقة النووية

مؤسسة التنمية األسرية

نادي تراث اإلمارات

هيئة البيئة – أبوظبي

هيئة الصحة – أبوظبي

هيئة الطاقة

هيئة المنطقة اإلعامية 

هيئة أبوظبي لإلسكان

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
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البنية التحتية والبيئة

البنية التحتية والبيئة
مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع     51

وجودة الحياة   
نظام نقل فّعال يخدم المجتمع واالقتصاد  53

قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن     55
االستغال األمثل للموارد  

 57  بيئة مستدامة واستغال أمثل للموارد للحفاظ
على التراث الطبيعي
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تطــرح إمــارة أبوظبــي خطــط طموحــة لتطويــر مناطقهــا الثــالث: مدينــة أبوظبــي والمنطقــة الشــرقية والمنطقــة الغربية، وتشــّكل هذه 
الخطــط األّســس التــي ُتبنــى عليهــا إدارة ومواكبــة النمــو الفعلــي وتحقيــق طموحــات قيادتهــا بطريقــة منهجيــة فّعالــة، مــن شــأنها 

توفيــر الحيــاه الكريمــة وضمــان جــودة الحيــاة المنشــودة للمواطنيــن والزائريــن.
تقــوم حكومــة أبوظبــي بإنشــاء مشــاريع عماقــة للبنيــة التحتيــة فــي 
المناطــق المســتهدفة حيــث ُتطــّور مشــاريع ســكنية للمواطنيــن ومدارس 
وعيــادات ومستشــفيات وغيرهــا مــن الخدمــات األساســية. بالرغــم مــن مــا 
تــّم تحقيقــه فــي هــذا النطــاق، بــرزت حاجة إلــى المزيد مــن المرافــق الخدمية 
ــى  ــة إل ــات المعني ــل الجه ــن قب ــّدة م ــة مع ــارت دراس ــث أش ــية، حي األساس
ضــرورة تأميــن 404 مرفــق للخدمــات فــي مختلــف مناطــق مدينــة أبوظبي، 
كمــا تبّيــن وجــود فجــوة فــي خدمــات البنيــة التحتيــة فــي حوالــي 45% مــن 

األراضــي الســكنية الموزعــة و33% مــن األراضــي التجاريــة والصناعيــة. 1

ــي  ــارة أبوظب ــق إم ــي لمناط ــر العمران ــي التطوي ــين ف ــاالت التحس ــا مج أم
فتتجلــى كالتالــي:  

 –  وضــع خطــط تنفيذّيــة تفصيليــة ذات أولويــات ومســؤوليات واضحــة 
تنســجم مــع الخطــط العامــة الموضوعــة 

–  اســتقطاب مســتثمري القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ مشــاريع بنيــة تحتيــة 
أساســية فــي المناطــق كالمشــاريع اإلســكانية للمواطنيــن والمــدارس 

والعيــادات والمستشــفيات وغيرهــا مــن الخدمــات األساســية
–  وضــع أنظمــة إداريــة وتقنيــة فّعالــة تســاهم فــي تســريع وتســهيل 
اإلجــراءات، التــي تتفــاوت بيــن الجهــات المختلفــة ممــا يؤثــر علــى الفتــرة 

المصادر:  1مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
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التخطيط المتكامل               
لتلبية احتياجات 

نمو المناطق 
وإستدامتها

– مراجعة مخّطط اإلمارة ليتوافق مع النمو الفعلي، مع مراعاة مبدأ االستدامة
 –  وضع الخطط العامة التفصيلية للمناطق مرفقة بأولويات التطوير، بالشكل الذي يكّرس معايير التخطيط ويعّزز الهوية الوطنية ويلبي احتياجات 

المجتمع من حيث المرافق
– وضع سياسات ومعايير إلنشاء مراكز حضرية ومرافق خدمية للمناطق

–  وضع إطار عمل لقياس رضا ومشاركة المجتمع في تحديد األولويات ورصد التحديات ومجاالت التحسين المطلوبة على مستوى تنفيذ خطط التطوير 
العمراني 

– تطوير مناطق إقتصادية لمواكبة النمو بشكل مستدام مثل مناطق صناعية ومناطق سياحّية ومناطق تجارية ومناطق زراعية

مجلس أبوظبي 
للتخطيط 

العمراني

ضمان تنفيذ 
المشاريع بكفاءة 
تشغيلية ومالية

– وضع وتنفيذ الخطة الخمسية لكل منطقة لتوفير المرافق والخدمات الحيوية والمجتمعية والترفيهية والثقافية وتعزيز اقتصاديات المناطق 
– التطوير الشامل ألنظمة ومعايير التطوير العمراني والتشييد والبناء

– تطوير نظم إدارة األصول الحكومية وقياس تشغيلها بكفاءة فنية ومالية وتعزيز العائد على االستثمار
– تحديد اولويات تنفيذ المشاريع  ضمن خطط التطوير الموضوعة وذلك  بناء على احتياجات المناطق  من المرافق والخدمات األساسية  واألشراف على تنفيذها

دائرة الشؤون 
البلدية

ضمان جودة وسرعة 
خدمات التطوير 

العمراني

– تطوير وتحسين أنظمة التخطيط وتراخيص البناء والبنية التحتية
– تطوير االجراءات المتعلقة بإصدار الموافقات والتراخيص للتطوير العمراني 

– تطوير نظام فّعال للعنونة

دائرة الشؤون 
البلدية

مج
برا

ال

الزمنيــة للمشــروع عــاوة علــى األثــر المالــي الــذي يلحــق بــه، )على ســبيل 
المثــال: كثــرة عــدد الشــهادات المطلوبــة مــن الجهــات المختلفــة لمرحلــة 

مــا قبــل البنــاء وأثنــاء مرحلــة التشــييد(
للمؤسســات  الخدمــات  توفيــر  لتســهيل  للعنونــة  نظــام  –  اســتكمال 
واالفــراد )علــى ســبيل المثــال: البريــد، نقــل الطلبــة بالحافــات المدرســية، 

ــا( ــازل، وغيره ــل للمن ــات التوصي خدم

مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة 
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تُبــرز تقاريــر النقــل لعــام 2014 بعــض المؤشــرات التــي تظهــر أداء مختلــف القطاعــات فــي نظــام النقــل فــي اإلمــارة، فقــد شــِهد  قطــاع 
الطيــران المدنــي فــي إمــارة أبوظبــي نجاحــات كبيــرة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي، وســّجل تطــّورًا ملحوظــًا تخّطــى التوقعــات.

ُيعتبــر مطــار أبوظبــي الدولــي مــن اكثــر مطــارات العالــم تطــّورًا مــن حيــث 
أعــداد المســافرين؛ فــي عــام 2013، بلــغ عــدد المســافرين 16,500,000 
مســافر، وقــد كان الــوزن اإلجمالــي للشــحنات فيــه 706 ألــف طــن فــي العام 
ــا  ــي تحتله ــة الت ــى المكان ــة عل ــّور والمحافظ ــذا التط ــة ه ــه. لمواكب نفس
الدولــة علــى الصعيــد العالمــي، يجــب تطويــر البنيــة التحتية ورفــع الكفاءة 
التشــغيلية واالســتغال األمثــل لطلبيــات الطائــرات المســتقبلية كمــا 
ــادة حقــوق النقــل وتوســعة المجــال الجــوي  ــف الجهــود لزي يســتلزم تكات

للحــّد مــن االزدحــام فــي األجــواء ومواكبــة نمــو القطــاع فــي المنطقــة. 1

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتمّيــز إمــارة ابوظبــي بشــبكة حافــات عاليــة التطــّور، 
تربــط مختلــف أنحــاء اإلمــارة وتناســب كافــة شــرائح المجتمــع وتســتجيب 
لمتطلبــات النمــو الســكاني والنهضــة العمرانيــة التــي تشــهدها اإلمــارة. 
ــات 126,387  ــرّكاب الحاف ــغ معــدل العــدد اليومــي ل ــام 2013، بل خــال ع

راكــب، وعــدد المركبــات المســجلة لعــام 2013 يقــّدر بـــ 876,820 مركبــة. 
أمــا خدمــة مواقــف فتشــمل حوالــي 103,000موقــف فــي 51 قطــاع، وهــذا 
يعكــس أهميــة توّفــر خيــارات أخــرى للنقــل ممــا يســهم فــي ضمــان 
التكامــل والترابــط وتقليــل االزدحــام المــروري علــى الطرقــات والتقاطعــات 
فــي اإلمــارة، فــي ظــّل تحديــد المهــام والمســؤوليات بيــن الجهــات المعنيــة 
لتســهيل وتنفيــذ مشــاريع النقــل حســب الخطــط الموضوعــة تزامنــا مــع 

ــة واالســتراتيجية. 1 المشــاريع التطويري

ــدور رئيســي فــي حركــة التجــارة  ــع ب ــا أن قطــاع النقــل البحــري يضطل كم
الخارجيــة لإلمــارة عبــر الموانــئ البالغة 11 مينــاء، أهّمها مينــاء زايد وميناء 
ــئ حلقــة أساســّية فــي سلســلة النقــل المتعــّدد  ــر الموان خليفــة. وتعتب
الوســائط، باإلضافــة إلــى دورهــا الحيــوي فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة؛ 

المصادر:  1دائرة النقل

فمنــذ انتقــال نشــاط مناولــة الحاويــات إلــى مينــاء خليفــة، تحّققــت الكثيــر 
مــن االنجــازات، أهّمهــا اســتقطاب 20 خــّط ماحــي رئيســي وربــط مباشــر بـــ 
52 مينــاء عالميــة وتحقيــق أعلــى معــدل إلنتاجيــة الرافعــات فــي المنطقــة 
)35 حركة/الســاعة للرافعــة( وكذلــك تحقيــق أعلــى معــدل لحركــة دوران 
الشــاحنات فــي المينــاء فــي المنطقــة )12.5 دقيقــة( باإلضافــة إلــى تبــوأ 

المركــز الـــ 12 عالميــً ضمــن الئحــة أكثــر الموانــئ نمــوًا فــي العالــم. 1
فــي حيــن ينبغــي النظــر فــي عــدد مــن مجــاالت التحســين فــي نظــام 

النقــل أهمهــا: 
–  المنافسة الحادة على حقوق النقل الجوي

–  أهميــة توفــر خيــارات نقــل متعــّددة ممــا يــُـسهم فــي ضمــان التكامــل 
والترابــط وتقليــل االزدحــام المــروري علــى بعــض الطرقــات والتقاطعــات 

فــي اإلمــارة 
–  المنافســة الحــادة علــى التســهيات المقّدمــة بيــن موانــئ أبوظبــي 

اإلقليميــة والموانــئ 

نظام نقل فّعال يخدم المجتمع واالقتصاد 
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ضمان استدامة 
قطاع الطيران

 –  مواكبة النمو في حركة الماحة الجوية وحقوق النقل لضمان تنافسية الناقل الوطني
 –  تحسين وتطوير البنية التحتية والكفاءة التشغيلية للمطارات التابعة إلمارة أبوظبي بما يتوائم مع خطط النمو االقتصادي

 –  تكامل خطط الطيران مع الخطط السياحّية واالقتصادّية في اإلمارة

دائرة النقل

تكامل شبكة 
وخدمات النقل 

البري

 –  وضع خطط النقل الشاملة والمتكاملة ومتابعة تنفيذها
–  تطوير السياسات واللوائح التشريعية ومتابعة تنفيذها لتنظيم قطاع النقل البري

–  تقليل االزدحام المروري ورفع كفاءة وتكامل شبكة النقل والخدمات ذات الصلة في ظّل تعزيز السامة المرورية
–  توفير نقل عام متكامل والعمل على زيادة مستخدميه وتحسين كفاءته التشغيلية

–  تنظيم وإدارة المواقف لضمان توفرها وتكاملها مع النقل العام
–  تطوير شبكة متكاملة من السكك الحديدية

دائرة النقل

تطوير واستدامة
النقل البحري

 –  تطوير النظم والسياسات الخاصة بالنقل البحري
 –  تتكامل خطط النقل البحري مع الخطط  السياحّية واالقتصادّية في اإلمارة

 –  تكامل عمليات التشغيل بين موانئ إمارة أبوظبي 
 –  تطوير البنية التحتية لمرافق الموانئ

  –  تطوير منظومة الممّرات المائية

دائرة النقل

تطوير قطاع 
نقل البضائع 

واللوجستيات 
وربطه بالخطط 

االقتصادية

 –  تطوير السياسات واللوائح التشريعية ومتابعة تنفيذها لتنظيم قطاع نقل البضائع
 – تفعيل نظام شامل ومتكامل وفّعال لنقل البضائع المتعددة الوسائط

 –  دعم الخدمات اللوجستية لضمان التكامل في نقل البضائع وإدارة األصول داخل وعبر المناطق االقتصادية لإلمارات المختلفة

دائرة النقل

مج
برا

ال
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تبلغ القدرة اإلنتاجية ألصول إمارة أبوظبي الخاصة بالكهرباء إجماليًا 13.9 جيجا واط حيث تتضمن 11 محطة للطاقة التقليدية ومحطة 
واحدة للطاقة المتجّددة )محطة شمس 1(، أما على صعيد المياه فتبلغ القدرة اإلنتاجية 916 مليون جالون يتّم إنتاجها من خالل 9 

محطات للطاقة التقليدية، وهو ما يضمن تلبية الطلب على المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.
أمــا مــن حيــث الطاقــة النوويــة، فســيتّم إنجــاز أّول محطــة عــام 2017 فــي 
ــع  ــي عــدد أرب منطقــة براكــة، تليهــا محطــة فــي كل ســنة بعدهــا بإجمال
ــت  ــا واط. انخفض ــة 1.4 جيج ــكّل محط ــة ل ــدرة اإلنتاجي ــغ الق ــات. وتبل محط
نســبة الخســائر لــكّل مــن الميــاه والكهربــاء علــى مســتوى القطــاع خــال 
العــام 2013 حيــث بلغــت  7.92% مقارنــة بنســبة  21.4% فــي عــام 2012، 
كمــا بــرز انخفــاض معــّدل زمــن وتكــرار انقطــاع تيــار الكهربــاء خــال النصــف 
الســنوي لعــام 2014 ليصبــح 79.8 دقيقــة و0.75 مــرة علــى التوالــي، 
ويعــود ذلــك الــى اســتمرارية أعمــال الصيانــة بصفــة منتظمــة مــا يحــّد مــن 

احتمــال حــدوث األعطــال. 1

ــكّل  ــاء ل ــة االســتهاك، لوحــظ ارتفــاع معــدل اســتهاك الكهرب و مــن ناحي
نســمة علــى مــدى ثــاث ســنوات والــذي بلــغ حوالــي 7,600 كيلــو واط فــي 
الســاعة منتصــف العــام 2014، أمــا معــدل اســتهاك الميــاه لــكّل نســمة 
ــوم.  ــي الي ــر ف ــي 480 ليت ــى حوال ــل إل ــوام ليص ــاث أع ــال ث ــع خ ــد ارتف فق
ــمة  ــكّل نس ــاء ل ــتهاك الكهرب ــدل اس ــل مع ــرى، يص ــدول األخ ــًة بال ومقارن

ــى 7,695 كيلــو واط  فــي الســاعة خــال الســنة، فيمــا  فــي ســنغافورة إل
ــر  ــان إلــى 374 ليت ــكّل نســمة فــي الياب ــاه ل يصــل معــدل اســتهاك المي

فــي اليــوم خــال النصــف األول مــن الســنة. 1

أمــا فــي مــا يخــّص خدمــات الصــرف الصحــي فــإن األصــول والشــبكات ذات 
الصلــة والقائمــة حاليــً مبنيــة علــى نقــل مياه الصــرف الصحــي ومعالجتها 
اســتخدامها  وإعــادة  المعالجــة  الميــاه  نقــل  ثــم  ومــن   ،%100 بنســبة 
ألغــراض الــرّي والتجميــل الطبيعــي. وقــد أوضحــت نتائــج مؤشــر األداء فــي 
النصــف األول مــن العــام 2014 أن 60٪ مــن كميــة الميــاه المعالجــة ُيعــاد 
اســتخدامها ألغــراض الــرّي، ويتــّم تفريــغ النســبة المتبقيــة فــي البحــر ممــا 

قــد يــؤدي الــى تلــوث ميــاه البحــر. 1

المصادر:  1هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

وبالرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي قطــاع الميــاه والكهربــاء إال أنــه تبيــّن 
وجــود عــدد مــن المجــاالت التــي تســتلزم التحســين أهّمهــا: 

–  ضــرورة مواكبــة الطلــب علــى المــدى القصيــر والبعيــد د والــذي ُيعــّد 
عامــل أساســي فــي تجهيــز البنيــة التحتيــة الازمــة

–  الحاجــة إلــى ضمــان إدارة األصــول وخاصــة فــي مــا يتعلــق بالحــّد مــن 
ــى  ــؤدي إل فائــض األصــول أو اســتبدالها دون االطــاع علــى حالتهــا، مــا ي

ــات ــدار النفق إه
–  كفــاءة اســتخدام الميــاه المعالجــة حيــث وصلــت نســبة اســتخدام الميــاه 
المعالجــة فــي النصــف األول لعــام 2014 الــى 60% بينمــا يتــّم التخّلــص 

مــن الكميــة المتبقيــة فــي البحــر مــا يســبب تلــّوث ميــاه البحــر

قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن االستغالل األمثل 
للموارد
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ضمان   كفاءة  
 واستدامة   وأمان  

 خدمات   اإلمداد  
 بالمياه   والكهرباء

وتحسين   إدارة  
 الطلب

 –  بناء   منظومة   متكاملة   للماء   والكهرباء   بعناصرها   المختلفة  : الطاقة   النظيفة   والتقليدية   والمتجّددة،   وتبنّي   الحلول   المبتكرة   والمستدامة
 –  إدارة   جانب   العرض لتوفير المياه والكهرباء

 –  إدارة   جانب   الطلب   على   المياه   والكهرباء   وترشيد   االستهاك   في   القطاعات   المختلفة
 – تنظيم   قطاع   التبريد   وضمان   كفاءته   

هيئة مياه 
وكهرباء أبوظبي

تحسين   كفاءة  
 خدمات   الصرف  

 الصحي    

 – التعامل  واالستغال   األمثل   لمياه   الصرف   الصحي   المعالجة
 – استحداث   وتنفيذ   برامج   لتطوير   أصول   الصرف   الصحي

شركة أبوظبي 
لخدمات الصرف 

الصحي

اإلدارة   المستدامة  
 واالستخدام   األمثل  

 للموارد   المائية

 –  وضع   اآلليات   العامة   المتعلقة   باإلدارة   المتكاملة   للموارد   المائية   الثاثة ) مياه   التحلية   والمياه   المعالجة   والمياه   الجوفية( 
 –  إنجاز   مشاريع   األمن   المائي   والتخزين   االستراتيجي   للمياه

  –   تعزيز   اللوائح   التنظيمية   للمياه   الجوفية   وإعادة   تأهيل   المناطق   المستنزفة
  –   موائمة   استراتيجية   المياه   المعالجة   مع   اإلستراتيجية   الزراعية

لجنة وضع وتنفيذ 
االستراتيجية 

المائية والزراعية 
في إمارة أبوظبي

مج
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ُتعنى البيئة بشكٍل عام بالمحيط أو الظروف التي يعيش أو يعمل فيها اإلنسان، الحيوان أو النبات وتتألف من عنصرين أساسيين: 
البيئة الطبيعية والبيئة العمرانية. تضم البيئة الطبيعية جميع أشكال الحياة الموجودة على األرض بشكل طبيعي، مثل النبات 

والحيوان، والموارد األخرى مثل المياه، واألرض والتربة والهواء. في حين ُيقصد بالبيئة العمرانية المحيط الذي طّوره اإلنسان؛ بما في 
ذلك المباني، الطرق، المنتزهات، المجتمعات المحلية والمدن.

تتــّم مراقبــة جــودة ميــاه البحــر فــي إمــارة أبوظبــي بشــكل مســتمّر مــن 
ــاحلية  ــة الس ــاه البحري ــودة المي ــور ج ــظ تده ــد، ولوح ــة رص ــال 23 محط خ
خــال الســنوات األخيــرة كمــا ارتفعــت حــاالت التلــّوث حــول جزيــرة أبوظبــي 
نتيجــة تفريــغ مــا يقــارب 362 ألــف م 3 متــر مكعــب /يوميــً يومًيــا مــن 
ــة  ــة، باإلضاف ــح الجنوبي ــاة مصّف ــي قن ــة ف ــي المعالج ــرف الصح ــاه الص مي
إلــى تســريب ميــاه الصــرف الصحــي فــي حــاالت الطــوارئ علــى الشــواطئ 
الترفيهيــة كمنطقــة القــرم الشــرقي وشــاطئ البطيــن وحــوادث التلــّوث 

ــي. 1 النفط

ــة 2.6% فقــط مــن  ــاه العذب وفــي مــا يخــّص المــوارد المائيــة، تشــّكل المي
ــة  ــة والتجميلي ــة المروي ــب الزراع ــة، وتتطّل ــاه الجوفي ــزون المي ــي مخ إجمال
أدى  حيــث  الجوفيــة،  الميــاه  اســتهاك  مــن   %60 يقــارب  مــا  والغابــات 
االســتغال الجائــر للميــاه الجوفيــة إلــى انخفــاض مخزونهــا فــي اإلمــارة، 
حيــث أن المتبقــي مــن احتياطــي الميــاه الجوفيــة الصالــح لاســتخدام 
يصلــح ألقــّل مــن 55 ســنة فــي حــال اســتمرار نمــط االســتهاك علــى 

الشــكل الحالــي. 1 
أمــا بالنســبة للتنــّوع البيولوجــي، انخفــض المخــزون الســمكي )التجــاري( 
بنســبة 88% وذلــك نتيجــة للصيــد الجائــر والتطــّور العمرانــي المتزايــد 
ــع فــي  ــي أهــّم تجّم ــارات ثان ــة اإلم ــر دول علــى المناطــق الســاحلية. وتعتب
العالــم ألبقــار البحــر المهــددة باالنقــراض بعــد أســتراليا وتحتضــن عــددا مــن 
الحيوانــات المهــددة باالنقــراض أهّمهــا المهــا العربــي، كمــا يوجــد مــا يقــارب 
8 أنــواع نباتيــة مهــددة باالنقــراض منهــا أشــجار القــرم. وشــهدت اإلمــارة عــّدة 
حــاالت البيضــاض الشــعاب المرجانيــة نتيجــة التطــّور العمرانــي وارتفــاع 

درجــات الحــرارة لفتــرات طويلــة. وتشــّكل مســاحة التربــة التــي تشــهد 
ــي  تدهــورًا نســبة 64% مــن مســاحة اإلمــارة الســاحلية و22.6% مــن اجمال

ــة. مســاحة األراضــي البرّي

ــي  ــي( ه ــط )الخارج ــواء المحي ــودة اله ــة بج ــات المتعلق ــم التحدي ــن أه م
التركيــزات العاليــة لــذرات الغبــار التــي يبلــغ قطرهــا 10 ميكــرون؛ فــي عــام 
2012، كانــت أعلــى بمــا يتــراوح بيــن 5.7-10.9 أضعــاف الحــدود المرجعيــة 
لمنظمــة الصحــة العالميــة التــي تســاوي 20 ميكروجــرام/ م 3. وقــد تعــرض 
مــا يقــارب 2.5% مــن ســكان إمــارة أبوظبــي إلــى أمــراض متعلقــة باألجهــزة 

التنفســّية بســب تلــوث الهــواء. 

المصادر:  1هيئة البيئة

ووفقــا لتقريــر الكوكــب الحــّي عــام 2006 فــإن البصمــة البيئيــة لدولــة 
االمــارات كانــت األعلــى عالميــا.

وفــي مــا يتعلــق بــإدارة النفايــات، فــإن مكبــات النفايــات التســعة الحاليــة 
باتــت قديمــة وغيــر مطابقــة لمواصفــات الطمــر الصحــي، مــا قــد يــؤدي إلــى 
ــاه الجوفيــة. كمــا يوجــد مطمــر صحــي وحيــد  ــة والمي تدهــور وتلــّوث الترب
ــة واحــدة، فــي ظــّل غيــاب تــام ألي محرقــة للنفايــات  ومحرقــة نفايــات طبّي

الخطــرة حيــث يوجــد فقــط حــوض تخزيــن مؤقــت لهــا.

بيئة مستدامة واستغالل أمثل للموارد للحفاظ على التراث الطبيعي 
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تحسين جودة 
المياه البحرية

 –  الحدّ   من   التصريفات   الضارة   الى   مياه   البحر   وتطوير   المعايير   المطلوبة   لذلك
 –  تأهيل   ومراقبة   المناطق   البحرية   المتضّررة   وتحسين   حركة   دوران   المياه   فيها

 –  تطوير   خطة   لمواجهة   حاالت   الطوارئ   التي   قد   تؤثر   على   المياه   البحرية    
 –  وضع   اآلليات   والنظم   الخاصة   بالجرف   والردم

هيئة البيئة- 
أبوظبي

تحسين   جودة  
 الهواء   والحدّ  

 من   تأثير   التغّير  
 المناخي

 – مراقبة   جودة   الهواء   الداخلي   والمحيط   والضوضاء   وتحسين   مستوياتها
 –   بذل   الجهود   اآليلة   إلى   الحدّ   من   البصمة   البيئّية

هيئة البيئة- 
أبوظبي

المحافظة   على  
 التنّوع   البيولوجي

 –  إدارة   األنظمة   البيئية   الحّساسة   والموائل   الطبيعية   والمحمّيات   والكائنات   المهّددة    والمعّرضة   لانقراض
 – ضمان   اإلدارة   الفّعالة   للثروة   السمكية   والمخزون   السمكي    

 – المحافظة   على   التربة   ودراسة   إعادة   تأهيل   المناطق   المتضّررة

هيئة البيئة- 
أبوظبي

تحقيق اإلدارة 
المتكاملة للنفايات

 – تطوير   آليات   ونظم   تضمن   تشجيع   برامج   الحدّ   من   النفايات   وإعادة   التدوير   والتحفيز   الستغالها
 – تطوير   نموذج   تشغيلي   متكامل   لجمع   ونقل   وتخزين   ومعالجة   أنواع   النفايات   كافة،   وتفعيل   الطمر   الصحي

 – تحسين   الخدمات   المتاحة   للعماء   ودعم   آلية   تقييم   إدارة   عقود   المتعهدين   ومقّدمي   خدمات   النفايات

مركزإدارة 
النفايات- أبوظبي  

مج
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الجهات   المساهمة   في   برامج   خطة   أبوظبي   لقطاع البنية   التحتية  
 والبيئة

* الجهات المحددة في الصفحة هي غير شاملة وسيتم إضافة جهات أخرى محلية واتحادية مساهمة في تنفيذ برامج خطة أبوظبي 

اإلدارة العامة للجمارك - دائرة المالية

اإلدارة العامة للدفاع المدني

القيادة العامة لشرطة أبوظبي

المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة 

بلدية المنطقة الغربية

بلدية مدينة العين

بلدية مدينة  أبوظبي

جهاز  أبوظبي للرقابة الغذائية

دائرة التنمية االقتصادية

دائرة الشوؤن البلدية

دائرة المالية

دائرة النقل

شركة االتحاد للطيران

شركة االتحاد للقطارات

شركة مبادلة للتنمية

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة

شركة أبوظبي للخدمات العامة )مساندة(

شركة أبوظبي للمطارات

شركة أبوظبي للموانىء

شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(

الشركة القابضة العامة )صناعات(

فريق إدارة الطوارىء واألزمات والكوارث في إمارة أبوظبي

مجلس أبوظبي الرياضي

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

مجلس أبوظبي للتعليم

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
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الجهات   المساهمة   في   برامج   خطة   أبوظبي   لقطاع البنية   التحتية  
 والبيئة

* الجهات المحددة في الصفحة هي غير شاملة وسيتم إضافة جهات أخرى محلية واتحادية مساهمة في تنفيذ برامج خطة أبوظبي 

مركز االحصاء – أبوظبي

مركز االمن الغذائي

مركز إدارة النفايات

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات

مركز أبوظبي للسامة والصحة المهنية

مكتب التنظيم والرقابة

مؤسسة االمارات للطاقة النووية

هيئة أبوظبي لإلسكان

هيئة ابوظبي للسياحة والثقافة

هيئة البيئة – أبوظبي

هيئة الصحة – أبوظبي

هيئة الطاقة

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
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تسعى حكومة أبوظبي إلى تطوير السياسات واألداء المالي مما ُيسهم في دّقة التخطيط واالستخدام األمثل للموارد المالية.
وهــو نظــام  وُيســهم ربــط جميــع الجهــات الحكوميــة بنظــام موّحــد، 
أبوظبــي للمــوارد الحكوميــة المشــتركة، فــي تحســين الكفــاءة والرقابــة 
ــة  ــة الموحــدة، باإلضاف ــذ حســاب الخزين ــر تنفي ــاق الحكومــي عب ــى اإلنف عل
إلــى النظــر فــي ســبل ترشــيد اإلنفــاق ومراجعــة األداء المالــي للجهــات 

الحكوميــة. 

ومــن جهــة أخــرى، تعتمــد ميزانيــة اإلمــارة علــى عائــدات النفــط والغــاز 
ــرادات البتروليــة الفعليــة لعــام 2013  بشــكل رئيســي حيــث شــّكلت اإلي
النســبة األكبــر مــن إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة. ومــن هــذا المنطلــق 
اإليــرادات  وتنويــع  زيــادة  ســبل  بحــث  الــى  أبوظبــي  حكومــة  تســعى 

تحصيلهــا.  وكيفيــة  الحكوميــة 

ــر المنظومــة الماليــة الحكوميــة والحفــاظ علــى المــال  واســتكماالً لتطوي
العــام، فــإن وجــود نظــام تدقيــق ينطبــق علــى كافــة الجهــات والشــركات 
الحكوميــة يدعــم الشــفافية ويمكــن مــن خالــه متابعــة مــدى تطبيــق 

ــة. ــات واألنظم ــة للسياس ــركات الحكومي ــات والش الجه

الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تطوير السياسات 
المالية

–  تحديث   وتطبيق   التشريعات   والسياسات   واألنظمة   المالية   والمحاسبية   على   الجهات   والشركات   الحكومية   لضمان   استدامة   اإلنفاق   العام
–    تطوير   إطار   إلدارة   المخاطر   المالية   في   الجهات   الحكومية

–   تطبيق   وتطوير   نظام   الموارد   الحكومية   المشتركة

دائرة المالية

تطوير
األداء المالي

–   تنويع   مصادر   الدخل   واإليرادات   الحكومية   وتنميتها   مع   تطوير   آلية   لتحصيلها
–  ترشيد   االنفاق   العام   وتطوير   األداء   المالي   واإلدارة   الفاعلة   لألصول   الحكومية    في   الجهات   الحكومية

دائرة المالية

تطوير أطر 
المحاسبة 

والمحافظة على 
المال العام

–  تطوير   نظام   التدقيق   الحكومي
–  وضع   آلية   لإلقصاءات   المالية

–    تعزيز   مبدأ   وآليات   المساءلة   المؤّسسية   ومكافحة   الفساد
 –  وضع   وتطبيق   إطار   للمساءلة   المؤّسسية   ُيوّضح   وُيحّدد   الجهات   المعنية   وُيفّعل   دورها   في   مساءلة   الجهات   بوضوح   وشفافية

جهاز أبوظبي 
للمحاسبة

ضمان االستدامة 
المالية للقطاعات 

الحيوية

– تطوير   إطار   الموازنة   واإلنفاق   المتوسط   األجل   بما   يتوافق   مع   الخطط   االستراتيجية   لإلمارة 
– تطوير وتنفيذ   نموذج   االستدامة   المالية   للقطاعات   الحيوية   مثل   الصحة   واإلسكان   والتعليم   والطاقة

دائرة المالية
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ُتعنــى البيئــة القانونيــة بتوفيــر إطــار تشــريعي يّتســم بالشــفافية ويغّطــي كافــة التشــريعات والسياســات واإلجــراءات وأطــر الحوكمــة فــي 
اإلمــارة، كمــا يضمــن االلتــزام بهــا ويمنــع التداخــل بيــن اختصاصــات الجهــات الحكوميــة وصالحياتهــا، ممــا ُيســهم فــي مواكبــة التطــّورات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة وتلبيــة حاجــة األفــراد والجهــات كافــة.
 وتســعى اإلمــارة إلــى تعزيــز هــذه البيئــة القانونيــة بكافــة الممّكنــات 
الازمــة، كنشــر المعرفــة القانونيــة لــدى موظفــي الجهــات الحكوميــة 
والعامــة، وبنــاء القــدرات، وتطويــر األنظمــة والخدمــات فــي المجــال القانوني.

تتمثل أبرز مجاالت التحسين لتعزيز البيئة القانونية في التالي: 
– توضيح وتطوير اإلجراءات الازمة لعملية صياغة التشريعات

بعــد  الجهــات  فــي  والتشــريعات  القوانيــن  تطبيــق  عمليــة  –  متابعــة 
إصدارهــا

الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تفعيل نظام 
تشريعي متكامل

 –  حصر   وتحسين   كافة   المدخات   في   عملية   صياغة   وإعداد   التشريعات   
–   متابعة   تطبيق   التشريعات   لدى   الجهات   الحكومية   ودراسة   اآلثار   المترتبة   على   التشريعات   

 –  وضع   آلية   لمتابعة   لمتابعة   امتثال   الجهات   الحكومية   بقوانين   إنشائها   بما   في   ذلك   حّل   التداخات   في   االختصاصات   بين   بعض   الجهات
 –  تطوير   األنظمة   واألدوات   والخدمات   االلكترونية   القانونية   بما   يدعم   البيئة   القانونية   في   اإلمارة

 –  تطوير   أعمال   الشؤون   القانونية   لدى   الجهات   الحكومية   وتفعيل   دورها   وتعزيز   قنوات   التواصل   مع   المختّصين   العاملين   فيها
 –  تعزيز   مبادئ   الحوكمة   في   الجهات   والشركات   الحكومية

مكتب الشؤون 
القانونية -األمانة 
العامة للمجلس 

التنفيذي

إدارة وتمكين 
المعرفة القانونية

– نشر المعرفة القانونية لدى موظفي الجهات الحكومية والعامة 
– نشر الثقافة القانونية لدى الطلبة من خال تعزيز المواد القانونية في المناهج

 –  تطوير البرامج والخطط التدريبية في مجال الشؤون القانونية لكافة فئات الموظفين في 
الجهات الحكومية

– تعزيز الشراكة مع مكاتب االستشارات القانونية األجنبية في اإلمارة

مكتب الشؤون 
القانونية -األمانة 
العامة للمجلس 

التنفيذي

مج
برا

ال

–  مراقبــة اإلجــراءات واألطــر  المّتبعــة فــي الشــؤون القانونيــة فــي الجهــات 
الحكوميــة

–  الحــد مــن التداخــل بيــن اختصاصــات الجهــات وتكريــس الفصــل الواضــح 
ــتراتيجية  ــط االس ــع الخط ــي وض ــل ف ــادي التداخ ــك لتف ــات، وذل للصاحي

وتقديــم الخدمــات
–  رفع الوعي القانوني لدى موظفي الجهات الحكومية والعامة

–  مراقبة أنشطة مكاتب االستشارات القانونية األجنبية في اإلمارة

تشريعات تدعم مسيرة التنمية
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تتمحــور خصائــص الخدمــات والحكومــة اإللكترونيــة حــول اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وخصوصــًا اإلنترنــت مــن أجــل 
إتاحــة خدمــات حكوميــة أفضــل وذلــك عــن طريــق التكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة كافــة، وربــط مختلــف خدماتهــا بالمؤسســات الخاصــة 
والمتعامليــن، ووضــع المعلومــة فــي متنــاول األفــراد وذلــك لخلــق عالقة شــّفافة تّتصف بالســرعة والكفــاءة تهدف لالرتقاء بجــودة الخدمات. 

وتصّنف الخدمات ضمن فئتين:
الخدمات اإلجرائية: خدمة ذات تأثير سطحي في حياة المتعامل وهي 

عبارة عن إجراء بسيط للحصول على الخدمة وُيعتبر وقت تقديمها قصير 
 نسبيً - مثال خدمة دفع المخالفات

خدمات مدى الحياة: خدمات تؤثر على حياة المتعامل بشكل جوهري 
والوقت الازم للحصول عليها قد يكون طويل نسبيا- مثال الخدمات 

المتعلقة بالتعليم والزواج

كما ُيعنى المجال بتطوير أنظمة وحلول حكومية مشتركة ترتكز على 
منصة موّحدة وآمنة وقابلة للتطوير، وذلك لتمكين الجهات الحكومية 
التابعة لحكومة أبوظبي من االستفادة منها وتقديم خدمات متكاملة 

للمتعاملين مع حكومة أبوظبي.

يمكن تلخيص فرص التحسين الخاصة بالخدمات الحكومية المقدمة 
نظرًا لتأثيرها المباشر على رضا المتعاملين وذلك على النحو التالي:
 –  رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين اإلجراءات الخاصة بتقديمها 

أبرزها الحّد من الوقت المستغرق لتقديم الخدمة

المصادر:  1مركز أبوظبي لألنظمة االلكترونية والمعلومات

2012 201120132014

4756

800

856 خدمة 

61

995

1,056 خدمة 

62

1,038

1,100 خدمة 

50

1,063

1,113 خدمة 

+11%

معلوماتيةتعامالتية

 E-Services لكترونيةعدد الخدمات الحكومية الرئيسية ا
المتوفرة على بوابة حكومة أبوظبي الكترونية 1

 –  تدريب وتطوير الكادر المختّص بخدمة المتعاملين
 –  توفير معلومات دقيقة للمتعاملين بشأن الموقع والمتطلبات 

الخاصة بالخدمات الحكومية
 –  تعزيز وتفعيل نظام التعامل مع الشكاوى المتصلة بالخدمات 

الحكومية

خدمات وتجربة متمّيزة للمتعاملين 

65



الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تحسين وتسهيل 
الخدمات واإلجراءات 

الحكومية

–  حصر وتقييم الخدمات الحكومية الحالية وتحديد اآلليات لتحسين تجربة المتعاملين وتبسيط اإلجراءات الحكومية
– توفير الخدمات الحكومية من خال مراكز الخدمة الموّحدة والقنوات الرقمية المختلفة 

–  العمل على تطوير الخدمات الخاصة بالعموم مثل الخدمات البلدية، الخدمات االقتصادية، والشرطية، وشؤون الجنسية واإلقامة

األمانة العامة 
للمجلس 
التنفيذي

تطوير وتحسين 
ممكنات تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصال

  – تطوير البنية التحتية والمنّصات المشتركة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 – تطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 – تطوير التطبيقات الحكومية المشتركة
 – تطوير القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز أبوظبي 
لألنظمة 

اإللكترونية 
والمعلومات

مج
برا

ال
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يكمــن الهــدف فــي إبــراز الخدمــات والمشــاريع والمبــادرات التــي تطلقهــا وتعمــل عليهــا الجهــات الحكوميــة فــي مجــال االتصــال الحكومــي، 
وبالتالــي فــإن تطويــر آليــات العمــل والمنهجيــات المرتبطــة بهــذا االختصــاص ســتدعم المخرجــات اإلعالميــة والتــي تنعكــس بدورهــا علــى 

ســمعة وصــورة إمــارة أبوظبــي محليــًا ودوليــًا. 
ــداد  ــة امت ــا، ومتابع ــي إعامًي ــمعة أبوظب ــاس س ــال بقي ــى المج ــا ُيعن كم
تأثيــر هــذه الســمعة علــى الحكومــة والجهــات التابعــة لها، وتحديــد الصورة 
الذهنيــة المــراد ترســيخها حــول اإلمــارة علــى أن يتــّم قيــاس مــدى تحقيــق 
هــذه الصــورة. ويهــدف المجــال إلــى وضــع اســتراتيجية واضحــة إلدارة ودعــم 
ســمعة أبوظبــي اإلعاميــة عبــر جوانــب محــددة كصياغــة الهويــة الوطنيــة 
والحفــاظ عليهــا وقياســها بشــكل دوري، بحيــث يتــّم ضمان ترســيخ الصور 
الذهنية المطلوبة ألساســيات الســمعة وهي الســياحة والســكان والثقافة 
ــة ــة والخارجي ــة المحلي ــر والسياس ــرة والتصدي ــتثمار والهج ــراث واالس  والت

تتمثل مجاالت التحسين في إدارة سمعة أبوظبي اإلعامية بالتالي:
–  تعزيــز الظهــور اإلعامــي للجهــات الحكوميــة فــي وســائل اإلعــام المحلية 

والدولية
–  التكامل في التسويق ألبوظبي بعيدًا عن ترويج الكيانات الفردية 

–  توظيف واستخدام الرسائل اإلعامية بما يدعم سمعة أبوظبي  
–  تعزيز الممارسات الداعمة للهوية الوطنية اإلعامية

–  تضميــن الخطــط اإلعاميــة لمعيــار الســمعة عنــد إعدادهــا وتنفيذهــا 
للخطــط والبرامــج

–  التفاعل مع الطرح اإلعامي السلبي  لمختلف الموضوعات والقضايا 
–  تبني استراتيجية إعامية استباقية 

الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تعزيز االتصال 
الحكومي وزيادة 

الوعي بدور الجهات 
الحكومية

 –  تطوير وتوحيد السياسات واألطر العامة في إدارة االتصال في الجهات الحكومية
 –  زيادة الوعي وتثقيف المجتمع بمهام ومجاالت عمل الجهات ومبادراتها وخدماتها وإنجازاتها وخططها

 – تنظيم وتفعيل وإدارة االتصال االستراتيجي المختّص بالفعاليات الرئيسية  الحكومّية الرئيسية

األمانة العامة 
للمجلس 
التنفيذي

إدارة سمعة 
أبوظبي اإلعامية

– وضع وتنفيذ خطة للظهور اإلعامي محليً ودوليً
– وضع وتنفيذ برامج للمحافظة على الهوية الوطنية اإلعامية

األمانة العامة 
للمجلس 
التنفيذي
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يتمحــور جانــب اإلدارة المتكاملــة للمــوارد البشــرية فــي وضــع السياســات ونظــم المــوارد البشــرية والتأّكــد مــن فّعاليتها وتطويرها بشــكل 
مســتمّر بمــا يتناســب مــع توّجهــات الحكومــة واحتياجــات الجهــات لمواجهــة التحديــات الحاليــة، بمــا فــي ذلــك الســعي لتطبيــق منظومــة 

تشــريعّية حديثــة ومتكاملــة للمــوارد البشــرية فــي الجهــات الحكوميــة.
أثبتــت الدراســات أن هنــاك تفــاوت كبيــر فــي تطبيــق القوانين والسياســات 
الخاصــة بممارســات المــوارد البشــرية، وبــرزت الحاجــة الــى دور أكثــر فعاليــة 
ــور،  ــذا المنظ ــن ه ــة. م ــات الحكومي ــدى الجه ــرية ل ــوارد البش ــي إدارة الم ف
ســّلطت تشــريعات المــوارد البشــرية الضــوء علــى عــّدة سياســات مــن 
شــأنها رفــع مســتوى ممارســات ومهــارات الــكادر البشــري الحكومــي، والتي 

ســتثمر فــي تفعيــل إدارة متكاملــة للمــوارد البشــرية.

المصادر:  1تقرير برنامج تحديد الوضع الراهن، األمانة العامة للمجلس التنفيذي

إدارة متكاملة للموارد البشرية

الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تعزيز منظومة 
تشريعية متكاملة 

إلدارة الموارد 
البشرية

 – تطبيق القانون والسياسات والنظم الخاصة بإدارة الموارد البشرية على كافة الجهات الحكومية 
 – تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المتوافقة مع األحكام والتشريعات والنظم السارية في اإلمارة 

 – تطوير آلية إعداد واعتماد الهياكل التنظيمية وموازنة الوظائف الحكومية في الجهات الحكومية
 –  بناء منظومة مركزية لبيانات الموظفين في القطاع الحكومي لقياس المستويات الوظيفية والتنظيمية، لتشمل البيانات الخاصة بالجهات الحكومية 

التي على أثرها سيتم وضع السياسات والتشريعات المبنية على إحصائيات دقيقة ومعلومات فعلية 

مجلس الخدمة 
المدنية 

تطوير رأس المال 
البشري 

  – تحديد االحتياجات الخمسية للموارد البشرية مع وضع خّطة تفصيلية للتوظيف خال السنة األولى 
 –  تنسيق مع الجهات الحكومية في إعداد برامج التطوير الوظيفي بهدف تعزيز قدرات الموارد البشرية من خال التدريب والتأهيل وفقً لخطط اإلحال 

والتعاقب الوظيفي
 – تطوير واعتماد البرامج التدريبية للقيادات العليا وتوفير وتقييم البرامج التدريبية في الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق معايير التمّيز 

 – تطوير وتفعيل دور األبحاث والمشاركة المعرفية 
 –  إنشاء وتنفيذ اإلطار العام للتطوير والتدريب في القطاع الحكومي لضمان تكامل عملية تطوير رأس المال البشري وتكريس فاعلية التنسيق مع   

الجهات الحكومية

مجلس الخدمة 
المدنية  
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تســعى حكومــة أبوظبــي إلــى تطويــر جــودة المنظومــة اإلحصائيــة فــي اإلمــارة وذلــك ألهميــة المعلومــات واإلحصــاءات فــي دعــم عمليــة 
رســم الخطــط والسياســات واتخــاذ مختلــف القــرارات الحكوميــة واإلداريــة واالســتثمارية.

وفــي هــذا الصــدد، تــّم إنشــاء مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي فــي عــام 2008 
ــارة.  ــتوى اإلم ــى مس ــمية عل ــاءات الرس ــد لإلحص ــدر المعتم ــون المص ليك
كمــا صــدر تعميــم فــي عــام 2011 بشــأن تنظيــم العمــل اإلحصائــي 
ــاريع  ــذ المش ــي تنفي ــود ف ــيق الجه ــى تنس ــدف إل ــذي يه ــارة، وال ــي اإلم ف

ــة. ــة المختلف اإلحصائي

فــي ســياق الجهــود المســتمرة لتطويــر هــذا المجــال، تكمــن أهــّم مجــاالت 
التحســين فــي مــا يلــي:

–  االستفادة من البيانات اإلدارية المتوفرة في الجهات الحكومية
–  توفير المعلومات واالحصاءات في وقت أقصر ومحّدد

–  موائمــة المعلومــات واإلحصــاءات بيــن الجهــات المصــدرة لهــا والحــّد مــن 
االختافات

–  االرتقــاء بعمليــة جمــع وإصــدار البيانــات فــي الجهــات الحكوميــة بمــا يؤثر 
إيجابــً علــى جــودة المعلومــات واإلحصاءات

–  تعزيز التنسيق بين الجهات بشأن المشاريع اإلحصائية المختلفة

الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

بناء النظام
اإلحصائي
في اإلمارة

  –  تطوير األسس والمعايير لدى الجهات الحكومية في إدارة البيانات اإلدارية واإلحصائية وذلك لرفع جودتها ودّقتها، وتسهيل تبادلها وضمان توّفرها 
وجاهزيتها عند الطلب 

 – تطوير آلية استخدام البيانات لصنع القرارات المتعلقة بجميع المجاالت
 – رفع مستوى المعرفة والجودة اإلحصائية في الجهات الحكومية

  –  تطوير السجات اإلدارية الحالية في الجهات الحكومية وبناء قاعدة بيانات منّظمة وموّثقة لتحسين نوعية البيانات من حيث الدقة والتغطية والحداثة 
والماءمة 

 – التنسيق بين الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع اإلحصائية على مستوى اإلمارة وضمان جودتها
 –  ضمان توّفر معلومات دقيقة ومتكاملة حول مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 –  تطوير آليات الحوكمة الضرورية لتفعيل اإلدارة والرقابة على النظام اإلحصائي

مركز االحصاء
مج 
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معلومات وبيانات إحصائية دقيقة تدعم عملية صنع القرار
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منــذ أن وضــع المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان اللبنــة األولــى لالتحــاد وحتــى يومنــا هــذا وإمــارة أبوظبــي مســتمرة 
فــي المســاهمة فــي المســيرة االتحاديــة، وتقــوم بــكل مــا يمليــه عليهــا واجبهــا الوطنــي تجــاه التقــدم واالزدهــار واالســتقرار لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة وشــعبها.
ــة  ــة المتبادل ــي العاق ــال، ف ــذا المج ــي ه ــي، ف ــارة أبوظب ــى دور إم ويتجل
الوثيقــة بيــن حكومــة أبوظبــي والحكومــة االتحادية  من جهــة والحكومات 

المحليــة فــي األمــارات االخــرى مــن جهــة أخــرى.
وتعــد إمــارة أبوظبــي أكبــر إمــارات الدولــة مــن حيــث المســاحة وتحــل ثانيــا 
مــن حيــث عــدد الســكان، كمــا أنهــا تمتلــك معظــم االحتياطــي النفطــي 

الموجــود فــي دولــة اإلمــارات.
ــدور الرئيســي  ــان ال ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي وكان للمغفــور ل
فــي قيــام اتحــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي العــام 1971 وفــي 
دعــم مســيرتها التنمويــة، وتســير  اإلمــارة علــى نهجــه وبــكل مــا يدعــم 

فــي توثيــق عــرى االتحــاد وتحقيــق ازدهــار الدولــة.
وتحتفــظ إمــارة أبوظبــي بعاقــة وثيقــة مــع الحكومــة االتحاديــة لدولــة 
اإلمــارات، وتعــزز هــذه العاقــة بالروابــط القويــة علــى مســتوى قيــادة 
الدولــة ممثلــة بصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة حاكــم إمــارة أبوظبــي ، حفظــه اهلل.  ومن هــذا المنطلــق، يعد تعزيز 
التنســيق بيــن الحكومــة المحليــة واالتحاديــة مــن أبــرز أهــداف اإلمــارة بمــا 

يضمــن توحيــد التوجــه علــى مســتوى الدولــة.

الجهة المنسقةوصف البرامجالبرامج

تعزيز أطر التواصل 
والتنسيق بين 

الحكومة المحلية 
واالتحادية

– تعزيز األنشطة التشريعية والرسمية بين المنظومة المحلية والمنظومة االتحادية
– تعزيز أطر التنسيق في التخطيط 

– التنسيق والتكامل الفعال في البرامج المشتركة والفعاليات واللقاءات
- توثيق عرى االتحاد

األمانة العامة 
للمجلس 
التنفيذي
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الجهات   المساهمة   في   برامج   خطة   أبوظبي   لقطاع الشؤون  
 الحكومية

* الجهات المحددة في الصفحة هي غير شاملة وسيتم إضافة جهات أخرى محلية واتحادية مساهمة في تنفيذ برامج خطة أبوظبي 

األمانة العامة للمجلس التنفيذي 

جهاز أبوظبي للمحاسبة

دائرة المالية 

مجلس الخدمة المدنية 

مركز اإلحصاء 

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات 

كافة الجهات الحكومية
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