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اإلنســان أســاس أي عمليــة حضــار يــة ،واهتمامنــا بــه ضــروري ألنــه محــور كل تقــدم
حقيقــي مســتمر ،ومهمــا أقمنــا مــن مبـ ٍـان ومنشــآت و مــدارس ومستشــفيات ،ومهما
مددنــا مــن جســور ،فــإن ذلــك كلــه يظــل كيانًــا ماديًــا ال روح فيــه.

المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آلـ نهيان طيب هللا ثراه
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة ()2004 - 1918
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ـكا لــه وحــده ،بــل إننــا نســعى إلــى توفيــر
إن الثــروة التــي يتمتــع بهــا هــذا الجيــل ليســت ملـ ً
أكبــر قــدر مــن الرخــاء واالســتقرار لألجيــال القادمــة عــن طريــق تنويــع مصــادر الدخــل
القومــي وإقامــة اقتصــاد قــوي مــن كافــة النواحــي.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلـ نهيان حفظه هّللا
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
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يجــب علينــا موازنــة المســؤولية بيــن واجبنــا لتحديــث مصــادر أخــرى للطاقــة وحمايــة
البيئــة التــي نعيــش عليهــا وتوفيــر اإلرث المناســب لألجيــال القادمــة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلـ نهيان حفظه هّللا
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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 1.1كلمة معالي الرئيس

الشركاء األعزاء،
يســـرنا أن نقدم لكم أحدث تقرير لالســـتدامة ،وذلك لكوننا شـــركاء ببناء مســـتقبل
جميعـــا لترجمة رؤية قيادتنا الرشـــيدة،
ً
معا
أفضـــل إلمـــارة أبوظبي ،فاليـــوم نعمل ً
ونلتـــزم بإيجـــاد حلول مبتكرة لبناء مســـتقبل مشـــرق ألجيالنا القادمة.
مثـــاال لجهودنا والتزامنا بتحقيق
ً
هـــذا التقريـــر الذي نضعه بين أيديكم اليوم يعكس
الشـــفافية والتعـــأون ،وســـعينا الـــدؤوب لتطبيـــق ﻣﺒﺎدئ االســـتدامة ،بالتزامن مع
المضـــي فـــي دعـــم مســـيرة التقـــدم واالزدهـــار التـــي تشـــهدها إمـــارة أبوظبـــي على
المســـتويات كافة.
وتماشـــيا مع معايير المبادرة العالمية للتقارير ( )GRIوأهداف التنمية المســـتدامة
ً
 2030التـــي أطلقتهـــا األمـــم المتحدة ،فـــإن مجمـــل مبادراتنا وبرامجنـــا تنطلق من
أســـاس ثابـــت وهـــدف واحـــد ،وهو التركيـــز على تبنـــي أفضـــل الممارســـات الدولية
التـــي تحقـــق التوزان بين حمايـــة البيئة والمحافظة على مواردنـــا الطبيعية وتحقيق
التنمية الشـــاملة والمستدامة.
إن تحقيـــق هـــذه األهـــداف والحفـــاظ علـــى هـــذا التـــوازن يمهـــد الطريـــق إلطـــاق
إمكاناتنـــا االقتصاديـــة ،وتطويـــر مجتمعات شـــاملة ومرنة ومســـتدامة تثـــري حياة
معا بمســـؤولياتنا تجـــاه بيئتنا ومجتمعنـــا ،وتوظيف
ســـكانها ،فمـــن خـــال التزامنا ً
جهودنـــا المشـــتركة علـــى نحـــو أمثـــل ســـوف نتمكـــن مـــن تقديـــم األفـــكار وابتكار
الحلـــول لبناء مســـتقبل أفضل وأكثر اســـتدامة ليس على مســـتوى إمـــارة أبوظبي
ودولـــة اإلمـــارات فقـــط ،بل إنمـــا على مســـتوى العالـــم أجمع.
اليـــوم ،علينـــا االســـتمرار فـــي مواصلـــة إنجازاتنا باالســـتفادة مـــن خبراتنـــا المتنوعة
بيـــن كافـــة القطاعـــات ،ســـواء العام منهـــا أو الخـــاص ،وذلك لدفع مســـيرة تقدم
وازدهـــار إمارة أبوظبـــي وتكريس مكانتها العالمية الرائدة على خارطة االســـتدامة.
إن كل يـــوم يبشـــر بمرحلـــة جديـــدة مـــن التعـــأون مـــع شـــركائنا وخلـــق المزيـــد من
الفـــرص ،حتـــى تصبـــح العاصمـــة أكثـــر المـــدن اســـتدامة علـــى مســـتوى العالـــم،
معـــا آفـــاق جديـــدة
ً
ولذلـــك دعونـــا نضـــع كلماتنـــا موضـــع التنفيـــذ ،ونستشـــرف
مزيـــدا من اإلنجـــازات التـــي تلبي تطلعـــات قيادتنا
ً
تعـــزز المكتســـبات ،ونصنـــع بهـــا
وطموحـــات مجتمعنـــا فـــي التميـــز والريـــادة.

معالي فـالح محمد األحبابـي
رئيس دائرة البلديات والنقل
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 1.2حول التقرير

01
مقدمة
يتنــأول تقريــر االســتدامة لدائــرة البلديــات والنقــل ،الحقائــق حــول أداء الدائــرة االقتصــادي
يمكــن
والبيئــي واالجتماعــي ،ويركــز علــى التزاماتهــا ونتائجهــا وأهدافهــا المســتقبلية ،ممــا ّ
أصحــاب المصلحــة مــن االطــاع علــى أدائهــا المســتدام.

نطاق التقرير
ترتبــط البيانــات واإلفصاحــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ،بجميــع العمليــات واإلجــراءات
األساســية التــي تقــع ضمــن نطــاق عمــل الدائــرة وتشــملها ،مــا لــم يــرد خــاف ذلــك.
كمــا يحتــوي هــذا التقريــر علــى بعــض البيانــات المتعلقــة بالجهــات التابعــة والمشــاريع
المشــتركة.
تغطــي بيانــات األداء الــواردة فــي هــذا التقريــر الفتــرة مــن  1ينايــر إلــى  31ديســمبر ،2019
ويتضمــن التقريــر المبــادرات الجاريــة التــي أطلقتهــا الدائــرة خــال الســنوات الماضيــة ،كمــا
يحتــوي علــى المعلومــات األساســية المهمــة الــواردة فــي تقاريــر ســابقة ،علمًــا أنــه ال توجــد
تعديــات جوهريــة فــي أدوات قيــاس البيانــات المســتخدمة فــي هــذا التقريــر.

محتوى التقرير
يقـّـدم تقريــر االســتدامة لدائــرة البلديــات والنقــل  2019معلومــات حــول أداء االســتدامة فــي
ـتهدفا جميــع فئــات المعنييــن لــدى الدائــرة .ويســرنا
ً
الدائــرة ،بشــكل معقــول ومتــوازن ،مسـ
أن نقــدم لكــم تقريــر الدائــرة األول حــول االســتدامة ،حيــث يأتــي هذا التقرير حســب المســتوى
األساســي لمبــادرة المعاييــر األكثــر شــيوعا واســتخداما علــى مســتوى العالــم فــي مجــال
يمكــن أصحــاب المصلحــة
إعــداد تقاريــر االســتدامة واإلفصاحــات المتعلقــة بهــا ،وهــو مــا ّ
حــول العالــم مــن االطــاع علــى أداء االســتدامة فــي المؤسســات ،واآلثــار المترتبــة علــى
ذلــك.

التعليقات
ونثمــن
دائمــا إلــى تطويــر وتحســين أداء االســتدامةّ ،
ً
نســعى فــي دائــرة البلديــات والنقــل
تعليقــات وآراء جميــع المعنييــن؛ فــإذا كانــت لديكــم أي تعليقــات أو استفســارات أو
اقتراحــات لتحســين أي جانــب يخــص اإلصــدار األول مــن تقريــر االســتدامة،
يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكترونيcsr@dmt.gov.ae :
أيضا أن النسخة اإللكترونية من هذا التقرير متوفرة على موقع الدائرة
ويرجى العلم ً
اإللكترونيwww.dmt.gov.ae :
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 2.3أهداف إنشاء الدائرة

02

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان،
قانونــا بدمــج بلديــة مدينــة
ً
رئيــس الدولــة“ ،حفظــه هللا”
أبوظبــي وبلديــة العيــن ودائــرة األشــغال ودائــرة الزراعــة
واإلنتــاج الحيوانــي بالعيــن فــي دائــرة واحــدة تحــت مســمى
“دائــرة البلديــات والزراعــة“

أصــدر الوالــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،طيــب هللا ثــراه ،المرســوم األميــري
الخــاص بتعييــن أول مجلــس بلــدي لمدينــة أبوظبــي.

1969

العمراني في اإلمارة

2005
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه هللا ،قانون ًــا بإنشــاء “
دائــرة الشــؤون البلديــة والنقــل”  ،تحــل محــل «دائــرة
الشــؤون البلديــة» و«دائــرة النقــل».

دعم النمو والتطوير

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة“ ،حفظــه هللا” قانــون إنشــاء “ دائــرة الشــؤون البلديــة “
لتضــم دائــرة الشــؤون البلديــة ثــاث بلديــات وهــي بلديــة مدينــة
أبوظبــي وبلديــة مدينــة العيــن وبلديــة المنطقــة الغربيــة.

توجيه وتنظيم ومراقبة

أعمال التطوير العمراني

2007

2016
2017

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة،
“حفظــه هللا  ،قــرار دمــج “مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمرانــي”،
مــع “دائــرة الشــؤون البلديــة”  ،لتصبــح “دائــرة التخطيــط العمرانــي
والبلديــات”.

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان ،رئيس
هللا”قانونــا بإنشــاء دائــرة البلديــات والنقــل،
ً
الدولــة“ ،حفظــه
كل مــن دائــرة التخطيــط العمرانــي
تحــل مــكان ٍّ
ّ
علــى أن
والبلديــات ودائــرة النقــل ،وتكــون الخلــف القانونــي لهمــا.

2019

االرتقاء بالعمل البلدي
لتقديم المستوى الالئق من
الخدمات

تهيئة الظروف المعيشية
الكريمة لجميع سكان
اإلمارة

 2.2الدائرة في سطور
وضعــت دائــرة البلديــات والنقــل إلمــارة أبوظبــي نصــب أعينهــا أهميــة إيجــاد الســبل الكفيلــة بتحقيــق حيــاة كريمــة للمواطنيــن تنفيــذا
للسياســات الحكيمــة للقيــادة الرشــيدة عبــر تأميــن المســكن الحضــاري والخدمــات الحديثــة وذلــك ضمــن منظومــة الدعــم الالمحــدود
لمفــردات التنميــة وكان اإلنســان أهمهــا.
تتمثــل إحــدى األولويــات القصــوى للدائــرة فــي أبوظبــي فــي تحقيــق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة،
حفظــه هللا ،بصفتــه حاكمًــا ألبوظبــي ،والتــي تعتمــد علــى رؤيــة الوالــد المؤســس المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب
هللا ثــراه.

تنقسم دائرة البلديات والنقل إلى قطاعين مهمين في إمارة أبوظبي:

أوال قطــاع التخطيــط العمرانــي والبلديــات هــو القطــاع المعنــي بــكل مــا يقــام فــوق األرض وتحتهــا بشــكل دائــم أو مؤقــت وكل مــا يــؤدي
ً
إلــى إجــراء تغييــر فيهــا ويشــمل ذلــك تحديــد المواقــع والمســاحات واالســتخدامات ومــا يقــام عليهــا مــن المنشــآت البريــة والبحريــة بكافــة
أنواعهــا ووضــع معاييــر تطويرهــا وتصميمهــا والمــواد المســتخدمة فيهــا واألعمــال التجميليــة وكل مــا يتعلــق بمظهــر المدينــة وتحديــد
مســارات ومواقــع البنيــة التحتيــة وأبعادهــا وأعمــال الحفــر واالســتصالح وكافــة األعمــال والبيانــات المرتبطــة بتخطيطــه وتمليكــه
وتصميمــه وترخيصــه وتنفيــذه واالنتفــاع بــه وصيانتــه وإجــراء التعديــل عليــه وإزالتــه وتقديــم الخدمــات المرتبطــة بــه وكافــة الجهــات
والشــركات العاملــة فيــه بشــكل مباشــر والعامليــن فيهــا وكل مــا يتعلــق بعمــل البلديــات فــي اإلمــارة وفــق االختصاصــات الممنوحــة
لهــا.
ثاني ًــا قطــاع النقــل هــو القطــاع الــذي يغطــي القطــاع البحــري وقطــاع الطيــران المدنــي وقطــاع النقــل البــري فــي اإلمــارة ومــا يتصــل بهــا
مــن أنشــطة وبنــى تحتيــة وأنظمــة ووســائل نقــل .ويغطــي قطــاع النقــل مركــز النقــل المتكامــل ( )ITCالــذي يعمــل كــذراع تشــغيل لمــا
وعبارتيــن فــي منطقــة الظفــرة بيــن البــر الرئيســي مينــاء المغــرق وجزيــرة
حاليــا شــبكة حافــات عامــة وأســطول ســيارات أجــرة َّ
يشــمل ً
دلمــا.

من خالل اإلشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية

تحقيق أعلى مستوى من النمو
االقتصادي والخدمة ومعايير
السالمة واألمن والحماية البيئية
والتطور التكنولوجي في قطاع
النقل باإلمارة

تحقيق المستوى األمثل في
مجاالت خدمات السفن وتدأول
البضائع وتخزينها ومسايرة
التطورات في مجال النقل
وفقا للتشريعات السارية
ً
البحري
وبالتعأون مع الجهات المختصة
في الدولة
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 2.5مهام قطاع التخطيط العمراني والبلديات

02
التخطيط
ومتابعة
األداء

–اقتراح الخطط االستراتيجية والتنفيذية واعتمادها واإلشراف على تنفيذها.
–متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط االستراتيجية والتنفيذية.

تنفيذ مخططات التطوير
العمراني بالمنطقة

–الرقابـــة واإلشـــراف علـــى كافـــة الجهـــات التابعة كالصـــرف مـــن ميزانياتهـــا والعوائد التي
تحققهـــا والتزامهـــا بواجباتهـــا واختصاصاتهـــا وإقرار خططهـــا االســـتراتيجية والتنفيذية.

–التنسيق مع الجهات ذات العالقة فيما يتعلق بمخططات التطوير العمراني
وفقا للمخطط العام المعتمد
ً
–إعداد التصميم التنفيذي

–رفـــع التقاريـــر الدوريـــة والدراســـات التحليليـــة لمكتـــب أبوظبـــي التنفيـــذي فيمـــا يتعلـــق
باختصاصـــات الدائـــرة.

التنظيم
والرقابة

–التنظيـــم من خالل وضع السياســـات والمعايير واألنظمة والقـــرارات والتعاميم التنفيذية
والتشغيلية المنظمة.

ترخيص البناء ومراقبة
المشاريع

–تطبيق قوانين ونظم ولوائح ومواصفات البناء الصادرة عن الجهات المختصة
وفقا للقوانين واللوائح
ً
–إصدار تراخيص البناء ومراقبة تنفيذ المشاريع

وفقا للتشـــريعات واالتفاقيات والمعاهـــدات المعنية المعمول
ً
–الرقابة واإلشـــراف عليه
ودوليا وبالتنســـيق مـــع الجهات ذات الصلة فـــي الدولة وخارجها.
ً
محليا
ً
بهـــا

ترخيص
العاملين

إقتراح
الرسوم

تشجيع
االستثمار

ترخيـــص كافـــة الجهات والشـــركات واألشـــخاص العاملـــة ومراقبة مـــدى التزامهـــا بتوفير
وفقا للتشـــريعات الســـارية وبالتنســـيق
ً
المســـتوى األمثـــل في جودة الخدمات التي تقدمها
مع الجهـــات ذات الصلة.
اقتـــراح الرســـوم والتعرفات واألثمان المتعلقـــة باختصاصاتها ورفعهـــا للمجلس التنفيذي
لالعتماد وفق النظـــم المتبعة.
تشـــجيع االســـتثمار والشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص للمشـــاريع المتعلقـــة باختصاصـــات
الدائـــرة بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العالقة.

مظهر المنطقة والحفاظ
على نظافتها وجمالها

–وض ــع اللوائ ــح والتنظيم ــات المتعلق ــة بمظه ــر المنطق ــة والحف ــاظ عل ــى نظافته ــا
وجماله ــا
–الحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة

البنية التحتية والمرافق
العامة الخدمية بالمنطقة

–تصميـــم وبناء وصيانة وتشـــغيل البنيـــة التحتية من طرق وحدائق ومســـاحات خضراء
ضمـــن صالحيات البلدية
–تصميم وبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة الخدمية بالمنطقة

التسجيل العقاري

تقديم خدمات التسجيل العقاري
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 2.6مهام قطاع النقل

02

تنظيم العاملين في قطاع النقل
–وضـــع األنظمـــة والقـــرارات المتعلقـــة بحمايـــة المســـتهلك وتشـــجيع المنافســـة ومنـــع االحتـــكار
والرقاب ــة عل ــى األس ــعار ومس ــتوى الخدم ــات ف ــي قط ــاع النق ــل ورفعه ــا للمجل ــس التنفي ــذي لالعتم ــاد.

مخططات الطرق
اقتراح مخططات الطرق ورفعها لالعتماد.

تنظيم ومراقبة قطاع النقل
البـــري والبحري فـــي اإلمارة وتحقيـــق أعلى معايير
–تنظيـــم ومراقبـــة قطاعـــات الطيران المدنـــي والنقل ّ
الســـامة واألمـــن وحمايـــة البيئـــة والنمـــو االقتصـــادي فيهـــا والمشـــاركة بالتحقيقـــات فـــي الحـــوادث
وفقا
ً
والعمـــل علـــى النهـــوض بهـــا بالتعـــأون مـــع الجهـــات المختصـــة داخـــل الدولـــة وخارجها وذلـــك
للتشـــريعات السارية.
–اإلشـــراف علـــى تطبيـــق القوانين واألنظمـــة واللوائح التـــي تصدرها منظمـــات الطيران المدنـــي والنقل
البحـــري الدوليـــة واإلقليمية لمســـايرة أوجه نشـــاط وتطور الطيـــران المدني والمالحـــة البحرية في دول
تحقيقـــا ألعلى معايير األمن والســـامة في تلـــك القطاعات.
ً
العالـــم
–اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ األحـــكام والقواعـــد المتعلقـــة بحقـــوق النقـــل الجـــوي واالتفاقيـــات الثنائيـــة أو
المتعـــددة األطـــراف والخاصـــة بالمالحـــة الجويـــة والبحريـــة التـــي تعقـــد مـــع دول أو أطـــراف أخـــرى.

قطاع الطيران المدني
–توقيـــع مذكـــرات التفاهم الثنائية المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات اإلمارة حســـب اإلجراءات
المتبعة.
–منـــح الموافقـــات الالزمـــة للتصريح للمشـــغلين الجويين بتســـيير رحالتهـــم المنتظمة وغيـــر المنتظمة
مـــن وإلـــى مطـــارات اإلمارة مع مراعـــاة اســـتيفاء الموافقات الالزمة مـــن الجهات االتحاديـــة والمحلية
ذات العالقة.
–وضـــع القواعـــد المتعلقـــة بشـــروط التحليـــق فـــوق إقليـــم اإلمـــارة والهبـــوط فـــي مطاراتهـــا واإلقالع
منهـــا وكذلـــك معايير وشـــروط إنشـــاء المهابط الخاصـــة بالطائرات بالتنســـيق مع الجهـــات االتحادية
والمحليـــة ذات العالقة
طبقـــا لمـــا جاء في
ً
–مراقبـــة تنفيـــذ القواعـــد القياســـية والتوصيـــات الدوليـــة التـــي تتعلـــق بالتســـهيالت
الملحـــق التاســـع المعاهـــدة الطيران المدني الدولـــي وكذلك التوصيات التي تتخذها الجنة التســـهيالت
في دوراتهـــا المختلفة.

–مراقبـــة مـــدى التـــزام المراكـــز والجهـــات والشـــركات التـــي يعهـــد إليهـــا بمزأولـــة النقـــل العـــام وإدارة
المطــارات والموانــي ومواقــف المركبــات ومحطــات النقــل العــام ومراكــز التحكــم المــروري ومحطــات
األوزان المحوريـــة والمرافـــق اللوجســـتية المخصصـــة للنقـــل البـــري للبضائـــع وغيرهـــا مـــن الجهـــات
والشـــركات العاملـــة فـــي قطـــاع النقـــل وتوفيـــر أعلـــى مســـتوى مـــن الخدمـــات للمســـتفيدين منهـــا
والت ــزود م ــن تل ــك الجه ــات والش ــركات دوري ــة بكاف ــة المعلوم ــات والبيان ــات واإلحص ــاءات المتعلق ــة
بالعملي ــات واألنش ــطة المرتبط ــة بقط ــاع النق ــل ف ــي اإلم ــارة.

القطاع البحري
–تنظيـــم الممـــرات المائيـــة والميـــاه الداخلية فـــي اإلمارة واإلشـــراف على إدارتهـــا عدا الميـــاه الخاضعة
لســـيطرة القوات المســـلحة والمجلس األعلى للبترول وترســـيم وتحديد وتعديل مســـاراتها وأعماقها
ومراقبـــة المســـوحات البحريـــة وحركـــة وســـائل النقـــل البحـــري فيهـــا وتحديـــد الســـرعات المقـــررة لها
وأوقـــات عبورهـــا واألماكـــن التـــي يحظر المـــرور فيهـــا وتحديد مناطق االســـتخدام واإلنزال واألنشـــطة
التجاريـــة والترفيهيـــة بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام الدراجـــات المائيـــة التـــي يمكـــن القيـــام بهـــا داخـــل تلك
المناطـــق ومنـــح الموافقات الالزمة بشـــأنها.
–مراقبـــة التزام الســـفن بأحكام االتفاقيـــات الدولية التي انضمت إليها الدولة في شـــأن األنظمة البحرية
الدوليـــة واإلقليمية وخاصة فيما يتعلق بســـامة األرواح فـــي البحار ومنع التلوث.
–تحديد مواقع ومواصفات المراسي واألرصفة البحرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
–وضع اللوائح المنظمة للمالحة البحرية في اإلمارة ومواصفات وســـائل اإلرشـــاد المالحية واإلشـــراف
على تطبيقها.
–وضـــع الضوابـــط والشـــروط الالزمـــة إلصـــدار التراخيـــص الفرديـــة والتجاريـــة لوســـائل النقـــل البحـــري
وشـــروط منـــح رخـــص قيادتهـــا ومواصفاتهـــا الفنيـــة والتحقق مـــن توافقها مـــع معايير واشـــتراطات
فنيـــا لإلبحـــار واتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الالزمة.
ً
األمـــن والســـامة واألنظمـــة البيئيـــة وصالحيتهـــا
–بالتنســـيق مـــع الجهات االتحاديـــة والمحلية ذات العالقة إبعاد أية وســـيلة نقل بحـــري والتحفظ عليها
فنيا أو
حـــال تهديدهـــا لـــأرواح أو الممتلـــكات أو الكائنات البحرية أو عرقلـــة المالحة أو عـــدم صالحيتها ً
تســـببها فـــي تلوث بيئـــي وذلك وفق اإلجـــراءات والضوابط التي تحددهـــا الدائرة.
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إدارة
التخطيط
العمراني

إدارة
البناء
والتراخيص

إدارة
الصحة
والسالمة
العامة

إدارة
النمو
العمراني

إدارة الشؤون
اإلعالمية

إدارة
الخدمات
المجتمعية

قطاع شؤون العمليات

إدارة التخطيط
االستراتيجي

مكتب المدير التنفيذي

إدارة األداء
واإلنجاز

مكتب المدير التنفيذي

إدارة
اللوائح
العقارية

مكتب المدير التنفيذي

إدارة تنمية
وتطوير
القطاع
العقاري

الوكيل

إدارة
الخدمات
العقارية

إدارة
األصول

إدارة
البيانات
المكانية
والمساحة

قسم األمن المؤسسي

إدارة األنظمة
الذكية
والخدمات
الحكومية

إدارة الموارد
البشرية
والشؤون
االدارية

إدارة
الشؤون
المالية

قطاع الشؤون المالية
واإلدارية

قسم إدارة المشاريع
اإلستثمارية

مكتب المدير التنفيذي

قسم التأجير
التخصصي

مكتب اإلستثمار

قسم العمليات والمتابعة

مكتب المستشارين

قسم تطوير المشاريع
اإلستثمارية

قطاع العقارات

قسم اإلمتثال المؤسسي
وإستمرارية األعمال
الحكومية

مكتب المستشارين

مكتب المستشارين

إدارة
المشتريات

إدارة
الشؤون
القانونية
والحكومية

قسم العالقات الحكومية
والمستثمرين

الفصل في المسؤوليات

مكتب الشؤون التنفيذية

تبني وتطبيق أفضل الممارسات
الحوكمية التي تعزز أداء الهيئة

الشفافية والمصداقية

مكتب الرئيس

توفير بيئة عمل تتسم بالنزاهة والعدالة
والشفافية والمسؤولية

النزاهة وترسيخ القيم المهنية

مكتب التدقيق الداخلي

إعداد أطر للتوجيه والرقابة تشمل
أنشطة الدائرة كافة

التركيز على مشاركة الفئات المعنية

قطاع الشؤون االستراتيجية

الجهات التابعة

الرئيس

مبادئ الحوكمة المؤسسية
سياسة الحوكمة المؤسسية

www.dmt.gov.ae

www.dmt.gov.ae

الهيكل التنظيمي
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 2.8التوجه االستراتيجي

الخارطة االستراتيجية للدائرة والجهات التابعة 2022 – 2020

02
رؤية اإلمارات 2021
تـــم إدراج األجنـــدة الوطنيـــة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
ومؤشـــرات األداء الرئيسية الوطنية والمبادرات واالستراتيجيات
الوطنية ذات الصلة في إطار عمل إدارة األداء الحكومي بهدف
ضمـــان التنفيـــذ الفعال ،كما تـــم ربطها بالخطط اإلســـتراتيجية
والتنفيذيـــة الخمســـية التابعـــة للـــوزارات والجهـــات اإلتحاديـــة،
كال من األهداف االســـتراتيجية
وتتضمـــن الخطط االســـتراتيجية ً
ومؤشـــرات األداء الرئيســـية للخطـــط المنفذة عـــن طريق خطة
كال مـــن المبادرات ومؤشـــرات
تنفيذيـــة ،كمـــا تشـــمل الخطـــط ً
األداء الرئيســـية المتعلقـــة بإنجاز الخدمـــات ،وتعزز تلك الخطط
بمؤشـــر األداء الرئيســـي المتعلق بالممكنـــات الحكومية.

رؤية أبوظبي 2030
تـــم إعـــداد خطـــة أبوظبـــي  2030حيـــث تعمـــل الخطـــة علـــى
إرســـاء رؤية واضحـــة المعالم الســـتدامة إمارة أبوظبـــي ،وتلبية
احتياجاتهـــا الحاليـــة والمســـتقبلية ،وتطوير المجتمـــع واالرتقاء
بـــه ،والترويـــج لنمط جديـــد من التفكيـــر يهدف إلى تعزيـــز مكانة
اإلمـــارة ،ورؤيتهـــا بعيدة المدى مـــن خالل تعزيز ثقافـــة التعأون
والشـــراكة بين مختلف قطاعات المجتمع في أبوظبي ،وإنشاء
نموذج رائد لمجتمع يتســـم بالنشـــاط وتحمل المســـؤولية وفق
منظومـــة متكاملة للعمل المجتمعي بما يســـهم في مواجهة
التحديـــات االجتماعية ،تعزيز مبادئ المســـؤولية وقيم التســـامح
والتعايـــش وروح التآلف والتآزر.

www.dmt.gov.ae
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رؤية أبوظبي

خطة أبوظبي

“مواصلة العمل على
إقامة مجتمع واثق وآمن
وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح
عالمياً ويمتلك القدرة على
المنافسة “

أهداف إمارة أبوظبي
برامج إمارة أبوظبي
الخطط اإلستراتيجية
للجهات الحكومية

المشاريع

اإلطار االستراتيجي للدائرة
تتشـــكل الهويـــة المؤسســـية للدائـــرة مـــن معماريـــة تؤطرهـــا رؤيـــة واعـــدة و رســـالة داعمة و قيـــم و أولويـــات طموحـــة ومتكاملة
وأهـــداف واختصاصـــات محـــددة تترجـــم القيـــم واألولويات المؤسســـية .تتعهـــد الدائرة مـــن خاللها بتقديم أفضــــل وأرقـــى الخدمات
نهج يســـتند
لكافـــة المؤسســـات واألفـــراد فـــي إمارة أبوظبي فـــي مختلف القطاعات والشـــركاء حـــول العالم وذلك مـــن خالل اتباع ٍ
دائما إلى اإلســـهام
ً
إلـــى مبـــادئ االلتـــزام والشـــفافية ويعتمـــد ممارســـات ومعاييـــر تنافســـية علـــى أعلـــى المســـتويات .كمـــا تســـعى
بشـــغف فـــي تطـــور إمـــارة أبوظبي وتقدمهـــا عبر تعزيز مقومـــات اإلزدهار والنمـــاء في قطاع التخطيـــط العمراني والبلديـــات والنقل
عالميا يؤثر في رســـم االســـتراتيجيات والسياســـات.
ً
نموذجـــا
ً
لجعـــل الدائـــرة

إمارة أبوظبي
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استراتيجية المسؤولية المجتمعية في الدائرة

الرؤية

التوجه االستراتيجي

تقديــم نمــوذج فــي دعــم بيئــة ومجتمــع إمــارة أبوظبــي مــن
خــال تطبيــق أفضــل الممارســات العالمية وفقًــا للمعايير
المعتمــدة للمســؤولية المجتمعية المؤسســية.

التركيـــز علـــى دعـــم وتوجيـــه جميـــع إدارات وقطاعـــات
الدائـــرة لتبنـــي ودعم المبادرات واالنشـــطة التـــي تقوم بها
مختلـــف اإلدارات والقطاعـــات بالدائـــرة وإدراجهـــا خـــال
إطـــار االســـتراتيجية الخاصـــة بالمســـؤولية المجتمعيـــة
بالدائـــرة والعمل على زيادة التفاعل وإبـــراز دور المبادرات
واألنشـــطة التشـــغيلية فـــي دعـــم إطـــار المســـؤولية
المجتمعيـــة بالدائـــرة.

الركيزة

المجتمع

البيئة

األولوية
األولويـــة الثامنـــة :خدمـــات متميـــزة وذكيـــة إلســـعاد
ا لمتعا مليـــن

تتميـــز بمظهرها العـــام ومرافق
األولويـــة الثالثـــة :إمارة ّ
وبنـــى تحتية رائـــدة تعزز نمـــط الحياة
فعـــال يلبـــي احتياجـــات
األولويـــة الرابعـــة :قطـــاع نقـــل ّ
المجتمـــع ويدعـــم تنافســـية اإلمـــارة
منظـــم وآمـــن وفـــق أفضـــل
األولويـــة السادســـة :بنـــاء ّ
العالميـــة
ّ
معاييـــر البنـــاء

منهجية العمل
•زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي بدور المسؤولية المجتمعية.
•تكويـــن شـــراكات داخليـــة مـــع اإلدارات والقطاعـــات ،وخارجيـــة مـــع الجهـــات العامـــة الخاصة لدعـــم مجتمع وبيئـــة مدينة
أبوظبـــي في إطـــار رؤيـــة الدائرة.
•تبني الممارسات الحالية وتمكينها ودعمها لزيادة فاعليتها.
•تنفيذ المبادرات ذات األولويـة والداعمة لالستراتيجية وتحديثها مع إدارتها بشكل مستمر.
•إنشاء مبادرات مستدامة وتفعيلها وربطها بإطار عمل الدائرة بمختلف إداراتها وأدوارها.
•حوكمة المسؤولية المجتمعية وتفعيل دورها خالل الدائرة من خالل إطار عمل المسئولية المجتمعية.

أصحاب
المصلحة

فعالة وهادفة
األولوية الثانية :شراكات ّ

العاملون

الهدف االستراتيجي
•تعزيز جودة الحياة بمجتمع إمارة أبوظبي
•تعزيز التفاعل والتواصل المجتمعي
•نشر اعمال المسؤولية المجتمعية

•تعزيز الممارســـات المحافظة علـــى بيئة مجتمع
إمارة أبوظبي
•تطبيق المعايير العالمية البيئية
•تعزيز دور التوعية البيئية لمجتمع إمارة أبوظبي

تعزيـــز دور المســـؤولية المجتمعيـــة مـــع أصحـــاب
المصلحـــة بالدائـــرة

•زيادة الوعي المؤسسي للدائرة بمفهوم ودور
المسؤولية المجتمعية
األولوية األولى :موارد مؤسسية رائدة ومتميزة

•دعم بيئة عمل صحية وآمنة ومحفزة للموظفين
•تعزيـــز الشـــعور باالنتمـــاء المؤسســـي خـــال
المشـــاركه فـــي المســـؤولية المجتمعيـــة
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 2.10األدوار والمسؤوليات

02
تتواءم استراتيجيتنا وخارطـة طريقنا مع الخطط واالستراتيجيات على المستوى الدولي والوطني والمحلي.

أهداف األمم
المتحدة
للتنمية
المستدامة
األجندة الوطنية
لرؤية اإلمارات
2021
مئوية اإلمارات
2071

استراتيجية األمن
المائي لدولة
اإلمارات 2036

إطار عمل المسؤولية المجتمعية

دخلـــت أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ( )SDGsحيـــز التنفيـــذ فـــي ينايـــر  2016وتشـــكل دعـــوة عالمية
للعمـــل مـــن أجـــل القضـــاء علـــى الفقـــر وحمايـــة كوكـــب األرض وضمان تمتـــع جميع الشـــعوب
بالســـام واالزدهـــار .لـــكل هـــدف مـــن األهـــداف الــــ  17أغـــراض محـــددة يجـــب تحقيقها علـــى مدى
الســـنوات الــــ  15المقبلة.

توجهات حكومة إمارة أبوظبي
سياسة

إستراتيجية
اإلمـــارات فـــي رحلـــة لوضع نفســـها بين الدول الرائـــدة في العالم .ســـوف تجد هـــذه الرحلة ذروتها
فـــي اليوبيـــل الذهبـــي في عام  .2021لتحقيـــق رؤيتها  ،2021تم تطوير مجموعة من مؤشـــرات األداء
الرئيســـية الوطنيـــة التي تم تجميعها في ســـتة مواضيـــع لتتبع التقدم.

خطة

حوكمة
إستراتيجية الدائرة

لجنة المسؤولية المجتمعية المؤسسية (الحوكمة والتوجيه واإلشراف)
تركـــز الخطة على التنمية البشـــرية من خـــال البرامج التعليمية مع التركيز على مجاالت الهندســـة
وتكنولوجيـــا المعلومات ،وتعزيز ســـمعة الدولـــة وقوتها الناعمة على المســـتوى العالمي ،وتعزيز
االحتـــرام والتالحـــم المجتمعـــي ،مـــع ترســـيخ القيـــم والمبـــادئ األخالقيـــة اإلماراتية ،وبنـــاء اقتصاد
تنافسي ومتنوع.

تهـــدف اســـتراتيجية األمـــن المائـــي  2036لدولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة إلى ضمان اســـتدامة
واســـتمرارية الوصـــول إلـــى الميـــاه خـــال الظـــروف الطبيعيـــة غيـــر العاديـــة وظـــروف الطـــوارئ
القصـــوى ،بمـــا ينســـجم مع تشـــريعات الدولـــة والمعاييـــر الدولية الصـــادرة عن منظمـــة الصحة
العالميـــة .وتشـــمل بعـــض المســـتهدفات األساســـية لالســـتراتيجية خفض الطلب علـــى الموارد
المائيـــة بنســـبة  ،21%وزيـــادة نســـبة إعـــادة اســـتخدام الميـــاه المعالجـــة إلـــى  ،95%ورفـــع ســـعة
تخزيـــن الميـــاه إلـــى يومين.

استراتيجية
االمارات
للتنمية الخضراء

تتمثـــل هـــذه االســـتراتيجية فـــي المبـــادرة الوطنيـــة طويلـــة المـــدى لبناء اقتصـــاد أخضر فـــي دولة
اإلمـــارات ،تحـــت شـــعار “اقتصـــاد أخضـــر لتنميـــة مســـتدامة” ،وتهـــدف إلـــى الحفـــاظ علـــى البيئـــة
المســـتدامة مـــن أجـــل دعـــم النمـــو الغقتصـــادي علـــى المـــدى الطويل.

برنامج أبوظبي
لألداء الحكومي
المتميز

يهـــدف برنامـــج أبوظبـــي للتميـــز إلى اســـتدامة التحســـين فـــي القطـــاع الحكومي من خـــال تطوير
وتنفيـــذ وتطبيـــق برامـــج ومبـــادرات مبتكـــرة وضمـــان ثقافـــة التميـــز مـــن خـــال االلتـــزام بمبادئهـــا
ومتطلباتهـــا وتطبيـــق أفضـــل الممارســـات .وفي إطار ســـعي الدائـــرة لتحقيق ذلـــك ،فقد حرصت
علـــى توفيـــر أرقـــى الخدمـــات الحكوميـــة ذات المســـتوى العالمـــي واعتمـــاد أفضـــل الممارســـات
العالمية.

رؤية وخطة
أبوظبي 2030

تصف خطة أبوظبي  2030مســـتقبل أبوظبي من منظور كلي ومتكامل ينقســـم إ لى  9مواضيع،
وتبين كل منها مجموعة من مؤشـــرات األداء الرئيســـية ألبوظبي تتماشـــى مع اســـتراتيجية دائرة
البلديات والنقل.

سياسة المسؤولية المجتمعية المؤسسية

إدارة الخدمات
المجتمعية
(اإلدارة والتخطيط
واإلشراف والدعم)

إستراتيجية المسؤولية المجتمعية

ركائز سياسة المسؤولية المجتمعية
اإلدارات
والقطاعات بالدائرة
(التنفيذ والتغذية المرتدة)

البيئة

مجتمع إمارة أبوظبي

العاملين

المجتمع

الشركاء
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الصالحيات

المهمة

األدوار

لجنة المسؤولية المجتمعية

التخطيط و وضع
االستراتيجيات

اعتماد

التوجية واإلشراف

اعتماد

اختيار المبادرات

اعتماد

تنفيذ المبادرات

اعتماد

التقارير والتغذية المرتدة

اعتماد

اإلدارة المعنية بالمسؤولية
المجتمعية
إنشاء
نشر

إدارات وقطاعات الدائرة
نشر
مواءمة

لجنة المسؤولية المجتمعية ودورها (قيادي):
(الحوكمة والتوجيه واإلشراف)

لجنة المسؤولية المجتمعية بالدائرة

تغذية مرتدة

إنشاء

مواءمة

نشر

تغذية مرتدة

مدير اإلدارة المعنية بالمسؤولية المجتمعية

اإلدارة المعنية بالمسؤولية المجتمعة ودورها:
(اإلدارة والتخطيط واإلششراف والدعم والتدريب)

قسم المسؤولية المجتمعية

إنشاء
إشراف
إنشاء

مدير اإلدارة/القطاع

اعتماد
نشر
مواءمة
تغذية مرتدة

اإلدارات والقطاعات بالدائرة ودورها:
(التنفيذ والتغذية المرتدة)

ممثل التنسيق
المسؤولية المجتمعية
باإلدارة/القطاع

إنشاء
إشراف
إنشاء

اعتماد
نشر
مواءمة
تغذية مرتدة

إنشاء
نشر

نشر

ممثلي المسؤولية المجتمعية باإلدارات والقطاعات ودورهم:

نشر الوعي وتأكيد مواءمة األعمال والمبادرات مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية بالدائرة
ممثلي المسؤولية المجتمعية باإلدارات والقطاعات

مواءمة
تغذية مرتدة

إنشاء

تصميم النظام/الالئحة/الهياكل والخطط أو أي شئ يتعلق بنظام العمل االداري.

إشراف

اإلشراف على التنفيذ وفق المخططات والمستهدفات الموضوعة والمتفق عليها مع ذوي الصلة.

اعتماد

اعتماد األنظمة والقرارات المتعلقة بإدارة وسير العمل االداري.

نشر

موظفي الإدارات
والقطاعات

نشر أنظمة العمل والسياسات والقرارات وغيرها التي تمكن من تنفيذ المستهدفات.

مواءمة

التأكد من التوافق بين اإلدارة/القطاع مع إدارة المسؤولية المجتمعية في األعمال والمستهدفات قبل التنفيذ.

تغذية
مرتدة

عن المخرجات واألعمال ونسب اإلنجاز وغيرها من التقارير والمعلومات المطلوبة.

قطاع 1

قطاع 2

قطاع 3

قطاع 4

قطاع 5
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جائزة التميز في تنفيذ نظم
المعلومات الجغرافية لبناء
قسم نظم المعلومات 2010

جائزة التميز في تطبيق نظم
المعلومات الجغرافية في
مؤتمر جيس ووركس2010-2011

جائزة مؤتمر استخدام نظم
المعلومات الجغرافية في
النقل 2010-2011-2013

جائزة رئيس إزري في مجال
االدارة التنفيذية لنظم
المعلومات الجغرافية 2011

جائزة الدرع التقديري من
مؤسسة النقل 2012

جائزة أفضل خريطة ذكية
2012

جائزة التطبيق الناجح لنظم
المعلومات الجغرافية 2012-
2013

جائزة أفضل تطبيقات إدارة
إجراءات األعمال
(الجائزة الذهبية) 2012-2013

جائزة التميز في تطبيق نظم
المعلومات الجغرافية
2012-2014

جائزة أفضل مشروع مركز
بيانات 2013-2014-2015-2016

جائزة دبي للنقل المستدام
2013-2014-2015-2016-2018

جائزة تحقيق مستوى التميز
في األداء الوظيفي 2013

جائزة تطوير دليل دراسات
التأثيرات المرورية 2013

جائزة تطوير نظام شهادات
عدم الممانعة االلكترونية
ليكون أفضل الممارسات
العالمية 2013

جائزة أفضل برنامج لمجلس
تخطيط النقل 2013

جائزة تصميم مشروع متميز
تكنولوجي للمعلومات 2013

جائزة ابتكار المنتجات 2014

جائزة اإلنجاز الدولية في
معرض ومؤتمر النيران واألمن
الدولي 2014

جائزة األسبوع الخليجي
المركز األول في فئة (المبادرة
الخضراء) 2014

جائزة القيادة اإلقليمية 2014

جائزة أفضل حل لمكافحة
اإلرهاب في معرض ومؤتمر
النيران واألمن الدولي 2014

جائزة دائرة النقل للتميز عن
فئة فريق العمل المشترك
المتميز 2014

جائزة دائرة النقل للتميز  -فئة
األفراد المتميزين في المجال
اإلشراف اإلداري 2014

جائزة سمو الشيخ سالم العلي
الصباح المعلوماتية 2014

جائزة معرض المرور الخليجي
2014

جائزة مؤتمر المرور الخليجي
عن أفضل مبادرة في فئة
إدارة المواقف 2014

جائزة أفضل مقدم للخدمة
المتبادلة بين الحكومة و قطاع
خدمات األعمال 2015

جائزة االبتكار في الطيران
المدني 2015

جائزة التميز في تجربة العمالء
(آسيا) 2015

جائزة الحكومة اإللكترونية
لدول مجلس التعأون الخليجي
2015

جائزة أبوظبي لألداء الحكومي
المتميز 2015

جائزة أحسن جهة تتعامل مع
حاالت حارس المدينة 2015

جائزة أفضل خدمة حكومية
عبر الهاتف المحمول 2015

جائزة أفضل ممارسات في
تصميم النقل 2015

جائزة أفضل ورقة عمل 2015

جائزة تنفيذ استراتيجية
الحكومة الذكية 2015

جائزة مؤتمر إزري لمستخدمي
نظم المعلومات الجغرافية
2015

جائزة مؤتمر مستخدمي معهد
بحوث النظم البيئية 2015

جائزة أفضل مشروع بنية
تحتية لتقنية المعلومات في
إمارة أبوظبي 2016

جائزة أفضل مشروع مراسالت
حكومية (المرسال) 2016

جائزة التميز في تطبيق
نظم المعلومات الجغرافية
للمحاكاة االفتراضية ثالثية
األبعاد 2016

جائزة التنقل الذكي ألفضل
نشر للتكنولوجيا الشاملة
وتطوير السياسات 2016

جائزة المقيميين ألفضل
الممارسات في تقنية
المعلومات 2016

جائزة أبوظبي لألداء الحكومي
المتميز (المرتبة الثانية) فئة
االشراف اإلداري 2017

جائزة اإلنجاز الخاص (إليسري)
في نظم المعلومات
الجغرافية 2017

جائزة النوايف للتميز  -الفئة
الذهبية من دائرة الشؤون
البلدية والنقل 2017

جائزة توم توم 2017

جائزة أفضل مبادرة تدريبـة
(األبنية الخضراء لمنطقة
الشرق األوسط وشمال
أفريقيا) 2019

جائزة اإلنجاز الخاص (إلزري)
في نظم المعلومات
الجغرافية 2017

جائزة أفضل مبادرة ذكية
(المرور الخليجي) 2018

جائزة أفضل مبادرة ذكية
(المرور الخليجي) 2018
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التنمية المستدامة

 3.2إشراك أصحاب المصلحة

03
إننــا فــي دائــرة البلديــات والنقــل نقــدر أصحــاب المصلحــة بأعمالنــا ونــدرك المزايــا الكبــرى التــي تنشــأ مــن التواصــل والتعــأون المســتمر
معهــم ،لذلــك نحــرص كل الحــرص علــى أن تكــون ســعادة أصحــاب المصلحــة فــي صميــم إســتراتيجيتنا لتحســين أدائنــا وخدماتنــا
ومبادراتنــا بإســتمرار ،لتلبيــة احتياجاتهــم والتوافــق مــع توقعاتهــم ،وضمــان تحقيــق أعلــى مســتوى مــن الرضــا بينهــم.
توفــر الدائــرة العديــد مــن قنــوات التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة ،بمــا فــي ذلــك اســتبيانات الرضــا والحمــات الترويجيــة ،والمشــاريع
المشــتركة والتعــأون مــع الجهــات الحكوميــة علــى أســاس مــن األولويــات التنظيميــة علــى النحــو المبيــن فــي هــذا التقريــر .ويتــم تفعيــل
هــذه القنــوات بإنتظــام لضمــان فعاليــة االتصــال بيــن الدائــرة وأصحــاب المصلحــة.
ويشــارك أصحــاب المصلحــة فــي إجــراءات تحليــل الماديــة وفقًــا لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد تقاريــر االســتدامة ُوينظــر فــي آرائهــم
ـنويا.
عنــد مراجعــة التخطيــط االســتراتيجي المؤسســي سـ ً
ونهــدف مــن خــال إطــار عملنــا إلــى تحديــد ســبل إشــراك أصحــاب المصلحــة علــى النحــو األفضــل واألكثــر شــمولية ،بهــدف الحصــول
علــى مخرجــات قيمــة ،وإرشــادات إعــداد تقريــر االســتدامة الصــادرة عــن المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر .وتشــمل أهدافنــا االســتراتيجية
الرئيســية المتعقلــة بأصحــاب المصحلــة مــا يلــي:

 .1ورش العمل

 3.1الدائرة واالستدامة

تتطلع دائرة البلديات والنقل عن طريق مبادراتها المتنوعة في إمارة
أبوظبي لتطبيق أعلى معايير االستدامة العالمية المنبثقة من استراتيجية
وامتثاال ألحد أولوياتها القصوى
ً
الدائرة المتوافقة مع رؤية أبوظبي 2030
وهي تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
حاكما ألبوظبي ،والتي تعتمد على رؤية الوالد
ً
الدولة ،حفظه هللا ،بصفته
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب هللا ثراه.
حيث تعمل من منطلق خبرتها على تحسين العمل البلدي لتوفير خدمات
شاملة وخلق مستويات معيشة أعلى للسكان من خالل اإلشراف على
البلديات وإدارتها عبر ضمانها ألعلى معايير السالمة واألمن واالستدامة
والتطورات التكنولوجية لشبكات النقل البري والجوي والبحري لإلمارة،
بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية والتشريعات في دولة اإلمارات.

إستضافة ورش عمل إشراك فئات أصحاب المصحلة الرئيسين.

 .2االقتراحات

تحديــد االقتراحــات القيمــة والشــاملة المناســبة لــكل فئــة مــن فئــات
أصحــاب المصلحــة.

 .3االحتياجات

إدارة احتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم واإلستجابة لها.

 .4الفرص

الســعي إليجــاد فــرص جديــدة مــن خــال عقــد الشــراكات مــع العديــد
مــن فئــات أصحــاب المصلحــة.

 .5المبادرات

إطـــاق المبادرات المجتمعيـــة التي تعود بالنفع علـــى إمارة أبوظبي
ودولة اإلمـــارات العربية المتحدة.
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 3.4التزامنا نحو مستقبل مستدام

03
تلتزم الدائرة بتحسين أداء االستدامة ،وعليه حددنا االلتزامات التالية للتنمية المستدامة:
تم تحديد أصحاب المصلحة للدائرة على أساس األولوية ،والترتيب من حيث “
االعتمادية“ (أهمية العالقة للفئة المعنية) و“التأثير” (أهمية العالقة للدائرة) ،وتعد
إدارة االستراتيجية في الدائرة الجهة المسؤولة عن مراجعة القائمة كل عام وتحديثها
إذا لزم األمر ،إضافة إلى التأكد من وفاء الخطة اإلستراتيجية للدائرة بإحتياجات
مرتبة حسب األولوية.
ً
وتوقعات األطراف المعنية

الموردون/
المتعاقدون
الفرعيون

–االستراتيجيون
–األساسيون
–الرئيسيون

المجتمع
واألجيال
المستقبلية

–المؤسسات
البيئية
–الجمهور
–وسائل اإلعالم

الحكومة

–المحلية

المتعاملون

–أصحاب
مشروعات
البنية التحتية
والشبكات
–متعاملون
البنية التحتية
والشبكات

الشركاء

–الشركاء
اإلستراتيجيون
–الشركاء
الرئيسيون

الموظفون

ضمان دمج

ضمان المواءمة

تقليل األثر البيئي

االستدامة في
استراتيجيتنا بشكل
كامل.

المستمرة مع
االستراتيجيات
الوطنية والدولية
وأفضل الممارسات.

وضمان استيفاء
عمليات الدائرة لجميع
الضوابط التنظيمية
البيئية.

الحفاظ على معايير
عالمية لجودة
وموثوقية وكفاءة
توفير بنية تحتية
مستدامة ألبوظبي.

–اإلدارة العليا
–اإلدارة
المتوسطة
–الوظائف غير
اإلشرافية

االستثمار في تقنيات
الطاقة المتجددة
وتطويرها.

االستمرار في تحسين
معدل سعادة
األطراف المعنية.

تحسين كفاءة
شبكات النقل
والطرق.

زيادة مساهمتنا
االقتصادية المباشرة
وغير المباشرة في
اقتصاد إمارة أبوظبي.

–المتعاملون
المحتملون

تنفيذ مشروعات
خاصة بالمسؤولية
المجتمعية المؤسسية

خفض معدل
استبدال الموظفين
وزيادة نسبة

إلنشاء قيمة مشتركة
وتقييم األثر االجتماعي.

المواطنين اإلماراتيين
في القوى العاملة.

تكامل المشتريات
الصديقة للبيئة.
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 3.6إحتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة

03
نهــدف فــي الدائــرة إلــى اعتمــاد نهــج واضــح يتســم بالثبــات والشــفافية عنــد إشــراك أصحــاب المصلحــة فــي أنشــطة الدائــرة .لذلــك،
نحــرص علــى إشــراك فئــات المعنييــن بطــرق متنوعــة .ويوضــح الجــدول أدنــاه أهــم اإلحتياجــات التــي تــم تحديدهــا فــي أثنــاء أنشــطة
اإلشــراك التــي نفذتهــا الدائــرة.

اإلعالم
إجراءات أحادية اإلتجاه لتقديم
المعلومات ألصحاب المصلحة

اإلستشارة
أصحاب المصلحة يسألون
والدائرة تجيب

اإلشراك
إشراك وتثقيف أصحاب المصحلة عبر
إجراءات ثنائية اإلتجاه تمكن أصحاب
المصحلة من التصرف باستقاللية

–دورات توعوية

–استبيانات رضا أصحاب المصلحة

–اجتماعات متتالية

–حمالت تسويقية

–إتصاالت شفوية وتحريرية

–إشراك الموردين

–فعاليات إعالمية

–تفاعل المشرفين

–ندوات

–جلسات حول االستراتيجية المؤسسية

–آراء المتعاملين

–برنامج اقتراحات المتعاملين

–حمالت ترويجية

–استبيانات حول موضوعات محددة

–برامج متنوعة
–المتسوق السري

–برامج تحفيزية وزيارات طالبية

فئة أصحاب
المصلحة
الحكومة

اإلحتياجات والتوقعات
–المواءمة مع الخطط والبرامج التنموية الوطنية
–اإللتزام بمفهوم المواطنة الصالحة
–اإللتزام بالتشريعات

المتعاملون

–تقديم خدمات تراعي معايير السالمة والجودة والكفاءة االقتصادية
–أخالقيات العمل
–خفض األثر البيئي ألنشطة المؤسسة

الموظفون

–توفير بيئة عمل آمنة
–رواتب مجزية
–السلوك األخالقي
–تحديد المسار الوظيفي وتقدير الموظفين
–المسأواة وإتاحة الفرص للجميع
–االستثمار في التطوير المهني

التعأون
التثقيف المشترك واتخاذ القرار
والمبادرة

–ورشة عمل االستدامة السنوية
لألطراف المعنية

التمكين

الشركاء

دور أصحاب المصلحة في
الحوكمة

أنشطة دعم السياسات واللوائح
الحكومية

–الحوار واالشتراك المنهجي المستمر
–مذكرات التفاهم الهادفة للتعأون في مختلف المجاالت

المجتمع
واألجيال
المستقبلية

–الشفافية والتواصل الفعال
–زيادة الوعي بقضايا االستدامة
–إدارة اآلثار البيئية ألنشطة المؤسسة
–دعم المبادرات المجتمعية والثقافية

–شركاء القطاع الحكومي والخاص
–مشاريع مشتركة

–مشاركة أفضل الممارسات

الموردون

بناء على التكلفة والجودة باإلضافة إلى التقييم البيئي واالجتماعي
–تأهيل المورد ً
–إجراءات شراء تتسم بالشفافية الربحية
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يعــد مفهــوم الماديــة (األهميــة النســبية) أحــد أهــم اإلرشــادات األساســية فــي المبــادرة العالميــة إلعــداد تقاريــر اإلســتدامة ،إذ يتعيــن علــى
المؤسســة إعــداد تقريــر حــول القضايــا ذات األثــر األكبــر اقتصاديًــا وبيئيًــا واجتماعيًــا ،أو التــي يــرى المعنيــون الداخليــون والخارجيــون لديهــا
أنهــا ذات أهميــة لهــم .و يســاعد تقييــم األهميــة النســبية علــى فهــم مشــهد االســتدامة والتركيــز والعمــل علــى القضايــا ذات األولويــة
القصــوى لألعمــال ،كمــا تشــمل مزايــا إجــراء تقييــم مــادي مــا يلــي:
–تركيز الجهود على تخصيص موارد محدودة بشكل أفضل
–دمج قضايا االستدامة في استراتيجية األعمال األساسية
–توقع القضايا الناشئة
–توفير أساس لتطوير مقاييس األداء
وفــي هــذا الســياق ،وفــي ســبيل تحديــد أكثــر القضايــا أهميــة لدينــا هــذا العــام ،وبالتماشــي مــع معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد تقاريــر
االســتدامة .تــم تقييــم المواضيــع المصنفــة فــي ثــاث فئــات:
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منخفض

–إرضاء طلبات أصحاب المصلحة

األهمية ألصحاب المصلحة
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6

مرتفع

األهمية لدائرة البلديات والنقل

بيئية (باألخضر) واجتماعية (باألحمر) واقتصادية (بالبنفسجية)
على أساس مدى تعلقهم بكل من األطراف المعنية والدائرة.
يوضــح المحــور األفقــي أهميــة المواضيــع للدائــرة ،بينمــا يوضــح المحــور الرأســي أهميــة المواضيــع ألصحــاب المصلحة/المعنييــن.
ويمكــن االطــاع علــى حــدود كل جانــب مــن جوانــب القضايــا ذات األهميــة النســبية فــي المحلــق رقــم .1
تحديد
أي مواضيع جديدة يجب أخذها في االعتبار
(بناء على معايير االستدامة الدولية
ً
والمبادئ التوجيهية واألهداف والغايات
االتحادية وعلى مستوى اإلمارة).

مجموعة
مواضيع
األهمية
النسبية

التحقق
من الرسم النهائي لخرائط العمليات
من قبل األطراف الداخلية ذات الصلة
للحصول على رسم دقيق وذات قيمة
لألهمية النسبية

1.الحد من التلوث

6.حقوق المجتمع

	11.حقوق العمل األساسية

2.منع االحترار العالمي

7.آثار التنمية

	12.الصحة والسالمة المهنية

3.االستهالك المستدام واستخدام

8.التفاعل االجتماعي

	13.ظروف عمل كريمة

9.المشاركة المجتمعية

	14.تنمية الموارد البشرية

األراضي

4.الحفاظ على النظم االيكولوجية
والبيئية الطبيعية واستعادتها

مراجعة
بناء على التغييرات
أولويات المواضيع ً
في مدى التأثير االقتصادي واالجتماعي
و/أو البيئي الذي تم إنشاؤه ،وزيادة أو
انخفاض اهتمام أصحاب المصلحة
بالموضوع.

بيئي

5.احترام األجيال القادمة

مواضيع
بيئية

اجتماعي

اقتصادي

	10.اإلحسان

	15.الشمولية
	16.السلوك األخالقي
	17.اإلفصاح عن المعلومات
	18.احترام سيادة القانون

مواضيع
إجتماعية

	19.المسئولية
	20.تعزيز األنشطة األخالقية والشفافية
	21.تعزيز المنافسة الحرة

مواضيع
اقتصادية

	22.تطبيق ممارسات العدل وأخالقيات
التوريد وما بعد التوريد

	23.احترام حقوق الملكية والملكية

الفكرية واحترام مصالح المستخدمين

	24.محاربة الفساد
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التنمية المستدامة

 3.8الدائرة وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

03

المبادئ العشرة للميثاق العالمي
لألمم المتحدة

تش ــكل أه ــداف التنمي ــة المس ــتدامة لألم ــم المتح ــدة اس ــتراتيجية
عالميـــة لتحقيـــق الكرامـــة اإلنســـانية والســـام والرخـــاء لألفـــراد
والش ــعوب ،حالي ًــا وف ــي المس ــتقبل؛ وتتن ــأول التحدي ــات العالمي ــة
التـــي نواجههـــا ،ومنهـــا :الفقـــر وانعـــدام المســـأواة والمنـــاخ
والتدهـــور البيئـــي والرخـــاء والســـام والعدالـــة.
وبع ــد مض ــي  3س ــنوات عل ــى تنفي ــذ ه ــذه األجن ــدة ،تق ــوم ال ــدول

أهداف التنمية
المستدامة

المواضيع ذات
األهمية النسبية

بترجم ــة ه ــذه الرؤي ــة المش ــتركة إل ــى خط ــط واس ــتراتيجيات تنمي ــة
كبيـــرا فـــي
ً
وتحديـــا
ً
وطنيـــة ،وســـيكون تحقيقهـــا فرصـــة فريـــدة
الوق ــت ذات ــه .وف ــي ظ ــل مس ــاهمة األعم ــال والمؤسس ــات بم ــا
يقـــارب  60%مـــن إجمالـــي الناتـــج المحلـــي فـــي العالـــم ،ســـتكون
ضربـــا مـــن المســـتحيل دون
ً
عمليـــة التحـــول نحـــو اإلســـتدامة
مشـــاركتها الفعالـــة.

المبدأ  :1يتعين على
المؤسسات دعم واحترام حقوق
اإلنسان المعلنة

الصحة والسالمة
المهنية

المبدأ  :2يتعين على
المؤسسات التأكد من عدم
ارتكاب أي انتهاكات لحقوق
االنسان

1.اإلقرار والتأكيد على أهمية أهداف التنمية المستدامة

3.مواءمة استراتيجية الدائرة مع أهداف التنمية المستدامة

المبدأ  :4يتعين على
المؤسسات القضاء على جميع
أشكال السخرة والعمل اإلجباري

5.إصدار التقارير العامة حول التقدم المحرز

 3.9الدائرة والميثاق العالمي لألمم المتحدة
تعتبـــر مبـــادرة الميثـــاق العالمـــي لألمـــم المتحـــدة أكبـــر مبـــادرة
لالســـتدامة المؤسســـية فـــي العالـــم ،حيـــث تضـــم أكثـــر مـــن 13
ألـــف مؤسســـة تمثـــل أكثـــر مـــن  170دولـــة حـــول العالـــم ،ويرتكز
الميثـــاق العالمـــي علـــى عشـــرة مبـــادئ أساســـية تتعلـــق بحقوق
اإلنســـان ،والعمـــل ،والبيئة ،ومكافحة الفســـاد .ونحـــن ملتزمون
بهـــذه المبـــادئ ودمجهـــا فـــي سياســـات وعمليـــات الدائـــرة .التي
تحـــرص علـــى االلتزام بهـــذه المبـــادئ ،وأن يتضمـــن تقريرها حول

االســـتدامة لعـــام  2019معلومـــات حـــول مدى التقـــدم في جهود
االمتثـــال لمبادئ الميثـــاق العالمي لألمم المتحـــدة .ويضم التقرير
ؤكد
تتعلـــق بالممارســـات االجتماعيـــة والبيئية التـــي ُ ت ّ
معلومـــات ّ
علـــى التزامنـــا بالميثـــاق العالمـــي .ويســـرد الجـــدول التالـــي امتثال
الدائـــرة لمبـــادئ الميثـــاق العالمـــي العشـــرة ،وذلـــك مـــن خـــال
اإلشـــارة إلى الفصول ذات الصلة ومؤشـــرات المبـــادرة العالمية
إلعـــداد التقاريـــر الخاصـــة بتقرير االســـتدامة.

االمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة
واالتفاقيات الدولية ،وسياسة المسؤولية االجتماعية،
وسياسة الحوكمة

102-8
102-16
102-18
403-1

االمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة
واالتفاقيات الدولية ،وسياسة المسؤولية االجتماعية،
وسياسة الحوكمة

102-8
102-16
102-18
403-1

العمال
المبدأ  :3يتعين على
المؤسسات احترام حرية تكوين
الجمعيات واالعتراف بالحق في
المساهمة الجماعية

 4.بناء قدرات وإدراج أهداف التنمية المستدامة في عمليات اتخاذ القرار

معايير مؤشر
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

حقوق اإلنسان

ويتضمن نهجنا لمواءمة استراتيجياتنا وعملياتنا مع أهداف التنمية المستدامة:

2.تحديد أهداف التنمية المستدامة وثيقة الصلة

المرجع في تقرير االستدامة
أو وصف نهج الدائرة

االمتثال االجتماعي
االقتصادي

اإلمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة
ومعايير العمل الدولية في جميع أنحاء العالم ،وسياسة
المسؤولية االجتماعية

الصحة والسالمة
المهنية

اإلمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة
ومعايير العمل الدولية في جميع أنحاء العالم ،وسياسة
المسؤولية االجتماعية

419-1

اإلمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة
ومعايير العمل الدولية في جميع أنحاء العالم ،وسياسة
المسؤولية االجتماعية

419-1

اإلمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة
ومعايير العمل الدولية في جميع أنحاء العالم ،وسياسة
المسؤولية االجتماعية

404-1
405-2
406-1

المسأواة بين
الجنسين

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الحد من أوجه
المسأواه

المبدأ  :5يتعين على
المؤسسات القضاء على عمالة
األطفال

السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

–التدريب والتعليم
–التنوع وتكافؤ
الفرص

المبدأ  :6يتعين على
المؤسسات القضاء على كافة
أنواع التمييز في مجال التوظيف
والمهن

عدم التمييز

المبدأ  :7يتعين على
المؤسسات التشجيع على اتباع
نهج احترازي إزاء جميع التحديات
البيئية المحيطة

–الطاقة
–الحياة

102-41
403-1

البيئة

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

الصناعة واالبتكار
والهياكل

المبدأ  :8يتعين على
المؤسسات إطالق مبادرات
لتوسيع نطاق المسؤولية البيئية

األساسية

اإلستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

الحياة تحت
الماء

االمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة،
وسياسة االستدامة

االمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة،
وسياسة االستدامة

االمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة،
وسياسة االستدامة

األبحاث والتطوير

طاقة نظيفة

مدن ومجتمعات
محلية

مستدامة

العمل المناخي

الحياة
في البر

–االنبعاثات
–النفايات
–االمتثال البيئي
–التقييم البيئي
للمورد

–ممارسات
الشراء
–االبتكار
–البحث والتطوير

المبدأ  :9يتعين على
المؤسسات تشجيع تطوير ونشر
التكنولوجيا الصديقة للبيئة

102-11
201-2
302-4
303-3
303-1
303-2
305-5
306-3
306-5
307-1
308-1
308-2

وبأسعار معقولة

مكافحة الفساد
المبدأ  :10يتعين على
المؤسسات مكافحة الفساد
بجميع أشكاله ،بما في ذلك
االبتزاز والرشوة

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

–القيم والمبادئ
–المعايير
–واألخالقيات

االمتثال الكامل للتشريعات المحلية ذات الصلة ،سياسة
االبالغ عن المخالفات ،تضارب المصارح ،اتفاقية عدم
االفصاح عن المعلومات ،قواعد السلوك

40
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األثر البيئي

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

 4.1المياه النظيفة والنظافة الصحية

03
لمحة عامة

االقتصـــادي المنشـــود و الحـــد مـــن الضغـــوط التـــي تتعرض
لهـــا المـــوارد المائيـــة نتيجـــة النمو الســـكاني.

تماشـــيا مـــع خطة إمارة أبوظبي ورؤيـــة أبوظبي  2030ورؤية
ً
اإلمـــارات  2021للمحافظـــة علـــى المـــوارد المائيـــة تســـعى
دائـــرة البلديـــات والنقـــل والجهـــات التابعة لهـــا بالتعأون مع
الجهـــات الحكوميـــة اليجـــاد الحلـــول بعدة طرق الســـتخدام
الطاقـــة النظيفـــة والمتجـــددة فـــي تحليـــة الميـــاه مـــن خالل
تبنـــي حلـــول إبداعيـــة نظيفـــة إلنتـــاج المياه في ضـــوء خطط
الطاقـــة للحصـــول علـــى احتياجـــات االمـــارة مـــن الميـــاه
وتحســـين مســـتويات المعيشـــة وضمـــان تحقيـــق الرفـــاه

بلغت القدرة اإلنتاجية لمحطات
تحلية المياه التسع الرئيسية
التابعة إلمارة أبوظبي خالل
عام 2019
يوميا
ً
 960مليون جالون

960

مليون جالون

توقيـــع اتفاقيـــة مـــع دائـــرة الصحـــة تهدف إلـــى تطويـــر وتعزيز ســـبل التعأون والشـــراكة االســـتراتيجية في شـــأن التقصـــي والقضاء على
حـــاالت االصابـــة باالمـــراض المنقولـــة بواســـطة الميـــاه في االماكـــن العامة من خـــال معالجة بـــؤرة المســـببات وذلك بهـــدف الحد من
انتشـــارها بيـــن افـــراد المجتمع ،مـــن خالل:

1.الربـــط االلكترونـــي مـــع أنظمة دائرة الصحة التي يتم اعدادها بشـــأن تحويـــل البالغات إلى

المبادرات والمشاريع واألنشطة
تعمـــل دائـــرة البلديـــات والنقـــل والجهـــات التابعـــة لهـــا علـــى تنفيـــذ خطـــة لتقليـــل اســـتخدام الميـــاه فـــي الحدائـــق والمتنزهات
والمناطـــق الترفيهيـــة مـــن خالل:

البلديات المعنية وبشـــأن مشـــاركة نتائـــج التحليل المخبرية ســـواء للعينـــات الروتينية أو
المشـــتبة بها لتحديـــد وتطبيق المبادرات الوقائية االســـتياقية.
2.تزويـــد دائـــرة الصحة بتقارير دوريـــة لعينات المياه المفحوصة مخبريا إلى حين أســـتكمال
تطوير منصة البيانات المشـــتركة (العينات االيجابية والســـلبية).

تطوير وتحسين نظم الري.
استهالكا للمياه.
ً
االعتماد على استخدام نباتات من البيئة المحلية أقل

3.إستالم البالغات الواردة من دائرة الصحة بشأن االمراض المنقولة بالمياه العامة.

تقليل المسطحات الخضراء.
تنفيذ برامج صيانة وتجديد البنية التحتية القائمة.
الحد من استهالك المياه المحالة في قطاع األعمال التجميلية واستبدالها بمياه الصرف الصحي المعالج.

4.التفتيـــش علـــى الموقـــع الجغرافـــي للميـــاة العامـــة المشـــتبه تلوثهـــا مـــن قبـــل البلدية
ا لمعنية .
5.العمـــل علـــى إتخاذ كافـــة االجـــراءات الوقائية والرقابيـــة والتفتيش الحتـــواء موقع المياه
العامة.
مخبريا التي تظهـــر فيها مياه
ً
6.تزويـــد دائـــرة الصحة بتقرير عـــن عينات المياه المفحوصـــة
عامـــة ملوثـــة باالمراض المنقولة بالميـــاه من خالل فحوصات الميـــاه الروتينية.
7.تزويـــد دائـــرة الصحـــة بتقرير حـــول االجـــراءات النهائية المتخـــذة بعد ظهـــور نتيحة تحليل
المختبر للعينـــات المأخوذة.
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األثر البيئي

04
برنامـــج تعزيـــز كفـــاءة اإلســـتهالك المائـــي وأولويات اســـتخدامه بهـــدف التقليل مـــن اســـتخدام المياه لجوفيـــة بنســـبة  80%بحلول عام
 2030والـــذي بـــدأ فـــي شـــهر يناير عـــام  2018وينـــص على:

1.برامـــج الدراســـات البحثيـــة لتحديـــد االحتياجات المائيـــة (تجربة
خـــب الدهـــس وتجربة الســـامات).
2.تطبيـــق النمـــوذج المعتمـــد من قبل هيئـــة البيئة فـــي أبوظبي
لكميـــات الميـــاه المثلى المســـتخدمة فـــي ري الغابات.
3.تعديـــل برامـــج الـــري الحاليـــة بمـــا يتناســـب مـــع نتائـــج البرامج
ا لبحثية .
4.اســـتمرار التجارب العلميـــة القائمة والمســـتقبلية والمتعلقة
بالكميـــات المثلى الســـتخدام مياه الري واســـتخدام الملخفات
الصلبـــة الناتجـــة عـــن ميـــاه الصـــرف الصحـــي المعالـــج فـــي
غابتـــي الســـامات في منطقـــة العين وغابة خـــب الدهس في
منطقـــة الظفرة.
5.تحليـــل البيانـــات النوعيـــة ومنســـوب الميـــاه الجوفيـــة فـــي
الغابـــات وإصدار التوصيات حول اســـتخدام المياه الجوفية أو
رفـــع كفائتها في الغابات وذلك بشـــكل ســـنوي (تقرير مراقبة
الميـــاه الجوفية فـــي الغابات).

6.القيـــام بمشـــروع تجريبـــي لتركيـــب العـــدادات فـــي عـــدد مـــن
الغابـــات.
7.تنظيـــم اســـتخدامات المياه الجوفيـــة في الغابـــات عن طريق
تنفيذ البرامـــج التالية:
وفقــا لحالتهــا
ً
حصــر اآلبــار الجوفيــة فــي الغابــات وتصنيفهــا
وتحديــث الحصــر ســواء كانــت مســتخدمة أو غيــر مســتخدمة كل
ســنتين.
حصر اآلبار المراد استبدالها أو صيانتها بشكل سنوي.
حصــر اآلبــار الجوفيــة غيــر المســتغلة والتــي تتبــع الغابــات ووضــع
وفقــا للشــروط والمعاييــر
ً
خطــة للتخلــص اآلمــن منهــا بالــردم
الموضوعــة مــن هيئــة البيئــة فــي أبوظبــي.

8.مشـــروع ترشـــيد االســـتهالك المائي من مياه التحلية ألغراض
الـــري فـــي غابـــات الجـــرف حيـــث اعتمـــد تخفيـــض مـــا يزيد عن
 70%خـــال أربعـــة أعوام.

9.تزويد جميع مصادر المياه بعدادات مياه إن أمكن.
	10.وضـــع أولويـــة اســـتخدام ميـــاه الصـــرف الصحي المعالج فـــي ري الغابـــات للمحافظة على اســـتدامة مخـــزون الميـــاه الجوفية من
خالل االســـتمرار بالمشـــاريع التالية:
المشروع

من

الكمية

إلى

توصيل المياه المعالجة

الوثبة

الغابات في المنطقة الوسطى

-

استغالل المياه المعالجة المنتجة

محطة غياثي

الغابات القريبة من محطة الرويس

 15,000م/3يوم على مرحلتين

حســـاب كميـــات الميـــاه المعالجـــة المســـتخدمة
فـــي الـــري بالتعـــأون مـــع مقـــأول عـــن طريـــق إعـــداد
إحصائية ســـنوية لحســـاب الكميات المستخدمة في
ري الغابـــات مـــن المياه بشـــكل عـــام ونســـب المياه
والمعالجـــة منهـــا.

التحديات
–مـــن المتوقـــع أن يرتفـــع الطلـــب على المياه ليصـــل إلى حوالي  5مليـــارات متر مكعب ،بحلـــول  2030مما يتطلـــب بذل الكثير
من الجهـــود من قبل حكومـــة أبوظبي.
–التكلفة المرتفعة لتحلية مياه البحر.
–التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.
–الطبيعة الجغرافية للمنطقة وتاثيرها على المياة.
–شح المياة الجوفية ومصادر المياة الطبيعية
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طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

 4.2طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

04

ويطبق نظام درجات اللؤلؤ للمباني على:

لمحة عامة
تعمـــل دائـــرة البلديـــات والنقـــل علـــى مجموعـــة مـــن المبـــادرات

لألهـــداف المرجـــوة فـــي تقليـــل اســـتخدام الطاقـــة و تنويـــع مزيج
إنتـــاج الطاقـــة ودعـــم كفاءتهـــا إلقامـــة منظومة طاقـــة موثوقة،
آمنـــة ،ومســـتدامة في المســـتقبل.

تماشـــيا مـــع اســـتراتيجية أبوظبـــي إلدارة جانـــب الطلـــب
ً
الرائـــدة
وكفـــاءة الطاقـــة  2030الـــذي يعتبـــر النهج المتكامـــل الفريد الذي
يربـــط جميع العناصر ضمن برنامج متســـق لتعزيز كفاءة الطاقة
مـــع تعزيـــز دور الشـــركاء االســـتراتيجيين والداعميـــن للوصـــول

10

ورشات

266
مشارك

–عدد الورشات في عام 2019
كانت  10ورشات
–عدد المشاركين 266 :مشارك

المبادرات و المشاريع واألنشطة
إطــاق برنامــج (اســتدامة) وهــو أول برنامــج مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط يتناســب مــع طبيعــة المنطقــة و يهــدف مــن خــال
نظــام تقييــم بدرجــات اللؤلــؤ إلــى تنظيــم المبانــي فــي مختلــف مراحــل تصميمهــا وبنائهــا وتشــغيلها ،ممــا ســاهم وسيســاهم
فــي الســنوات المقبلــة فــي توفيــر الميــاه والطاقـــة وبنســب مجديــة تصــل إلــى  45%مــن اســتهالك الميــاه  55%مــن اســتهالك
الطاقــة.
االســتمرار فــي تقديــم الــدورات التدريبيــة الخاصــة ببرنامــج إســتدامة الــذي يعتبــر أول نظــام فــي العالــم العربــي لتقييــم درجــة
االســتدامة فــي كافــة المبانــي والمجتمعــات الســكنية لتأهيــل الكــوادر الفنيــة وتزويدهــا بالمعرفــة الالزمــة لتقديــم المشــاريع
التطويريــة للتقييــم وفق ًــا لنظــام اســتدامة للتقييــم بدرجــات اللؤلــؤ الــذي يهــدف إلــى وضــع مجموعــة مــن االرشــادات القابلــة
للقيــاس لتقييــم أداء االســتدامة للمجتمعــات والمبانــي والمشــاريع التطويريــة الكبــرى لمجمعــات الفلــل مــن خــال المرتكــزات
األربعــة الســتدامة ،وهــي االقتصــاد والبيئــة والمجتمــع والثقافــة.
يغطــي نظــام درجــات اللؤلــؤ ســبع فئــات فــي عمليــة التطويــر المتكامــل واألنظمــة الطبيعيــة والمجمعــات والمبانــي المالئمــة
للعيــش ،والميــاه ،ومــوارد الطاقــة ،والممارســة المبتكــرة .ولــكل فئــة مــن هــذه الفئــات مزايــا إجباريــة وأخــرى اختياريــة وكذلــك
أوزان يتــم علــى أساســها منــح درجــات اللؤلــؤ.

المبانــي العامــة ،المكاتــب ،المحــال التجاريــة ،البنايــات ،المبانــي متعــددة االســتخدام ،المــدارس ،المجمعــات الســكنية متعــددة
المبانــي التــي يبلــغ عــدد المقيميــن الدائميــن فيهــا  1000نســمة ،المشــروعات التــي تحتضــن مــا يصــل إلــى  30ألــف نســمة ،يتطلــب
النظــام تقســيمها إلــى عــدة مجمعــات فرديــة تحتــاج كل واحــدة منهــا إلــى طلــب خــاص.

الفئة
المباني العامة مرحلة التصميم

عدد المشاريع الحاصلة على التقييم
169

إجمالي عدد المشاريع
206

الفلل مرحلة التصميم

32

2227

المجتمعات العمرانية  -مرحلة التصميم

2

؟

المباني العامة  -مرحلة البناء

60

78

الفلل  -مرحلة البناء

18

994

49

دائرة البلديات والنقل

إمارة أبوظبي

تقرير االستدامة 2019

األثر البيئي

04
مبـــادرة توزيع كتيبات إرشـــادية لمالك الفلل
بخصـــوص كيفيـــة تطبيـــق معاييـــر المبانـــي
الخضـــراء وفوائدهـــا التـــي تراعـــي االعتبارات
البيئيـــة فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحـــل البنـــاء
وتشـــمل كفـــاءة أســـتخدام الطاقـــة ،وجودة
هـــواء أفضـــل ،أضـــاءة طبيعيـــة أفضـــل.
إطـــاق مشـــروع ( إنـــارة الطـــرق ) وهـــو أحـــد
أبـــرز مشـــاريع البنيـــة التحتيــــة المستدامــــة
الـــذي يقوم علـــى اســـتبدال اإلنارة التقليديــــة
بإنـــارة ذكيــــة فـــي شـــوارع إمـــارة أبوظبـــي
بحيـــث سيســـاهم بتخفيـــض  60%خـــال الـ
 20ســـنة المقبلــــة من الطلب المتوقع على
العامة،
ّ
الطاقــــة إلنارة الشـــوارع والمناطـــق
كمـــا يســـاهم فـــي تخفيـــض انبعاثـــات ثانـــي
أكســـيد الكربون  CO2بحوالـــي  ،75%لجعل
أبوظبـــي من أفضـــل مدن العالـــم في مجال
تطبيقـــات اإلنـــارة المســـتدامة.
كفـــاءة الطاقـــة والحفـــاظ علـــى البيئـــة:
اســـتخدام الطاقـــة الشمســـية فـــي إضـــاءة
المواقـــف الداخليـــة للمبنـــى.

التحديات
–اليزال مستوى استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل منخفضا.
–ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع استهالك الطاقة.
–النمو المتسارع في عدد السكان.
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العمل المناخي

 4.3العمل المناخي

المبادرات والمشاريع واألنشطة

04

عمـــدت دائـــرة البلديـــات والنقـــل إلـــى تحقيق هـــذا الهدف من خـــال النظر إليـــه كأمـــر ذي أولوية وأخذت أهـــم معطيات التغيـــر المناخي
الحاليـــة والمســـتقبلية بشـــكل جدي لدراســـة القـــرارات وصيانتها مـــن المخاطر المناخيـــة حيث يعتبر التغيـــر المناخي التحـــدي الذي يؤثر
علـــى جميـــع القطاعـــات بشـــكل تنموي مباشـــر وغير مباشـــر .كما أرســـت الخطة المتبعة في اإلســـهام فـــي التغيـــر المناخي إلى:

لمحة عامة
وتماشـــيا مع توجيهـــات حكومة دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة فيما يخـــص تغير المناخ
ً
إنطالقـــا مـــن حـــرص دائـــرة البلديات والنقل
ً
و وضعـــه علـــى رأس قائمـــة األولويـــات الحكوميـــة ألن دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة معرضة لتأثيـــرات تغير المناخ مالـــم يتم تدارك
هـــذا األمـــر وإدارتـــه علـــى النحو الصحيـــح وباألخـــذ باإلعتبار جميع األســـباب المباشـــرة وغير المباشـــرة ُ ،تولي دائـــرة البلديـــات والنقل في
واســـعا في هـــذا المجال من خالل تنســـيقها الوثيق مـــع جميع أصحاب العالقـــة المعنيين للتصـــدي لتحديات
ً
إهتمامـــا
ً
إمـــارة أبوظبـــي
تغيـــر المناخ المحليـــة والعالمية.

هل تعلم أنه خالل عام 2018

الوعـــي بمفهـــوم التغيـــر المناخي وضـــرورة اتخاذ اإلجـــراءات الفردية والجماعية التي من شـــأنها تقليـــل اإلنبعاثات
الكربونيـــة ،والتـــي تـــؤدي إلـــى تفاقـــم ظاهـــرة التغيـــر المناخي ،حرصـــت دائـــرة البلديـــات والنقل في عـــام  2019على
تنفيـــذ ذلـــك مـــن خـــال التخطيط واإلســـتعداد التام لتنظيـــم المنتـــدى الحضري العالمي العاشـــر فـــي الربع األول
مـــن عـــام  2020والـــذي يحـــدث ألول مـــرة بالمنطقـــة العربية والذي يهـــدف إلى:

–عق ــد جمعي ــات حواري ــة تتن ــأول ع ــدة قضاي ــا محوري ــة ته ــدف

حيـــث اختـــارت دائـــرة البلديـــات والنقـــل عبـــر لجنـــة مختصـــة

إلـــى تعزيـــز المشـــاركة فـــي تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة الحضريـــة

مكونـــة مـــن الخبـــراء البارزين فـــي مجـــال التصميم المســـتدام

المســـتدامة تتمحـــور حـــول آراء الشـــباب وسياســـات التغيـــر

تميزا
ً
والهندســـة المعماريـــة المســـتدامة عشـــرة أفـــكار أكثـــر

المناخـــي العالمـــي ،وأخـــذ المالحظـــات والتوصيـــات الشـــبابية

تم استخدام  100٪فقط من
الورق المعاد تدويره

نسبة السيارات األجرة هجينة
 CNGأو كهربائية كانت 71٪

تم خفض استهالك وقود
السيارات بنسبة  51٪عن عام
2017

تم تحديث نظام إدارة البيئة
وفقا لمعيار
بالكامل ً
ISO 14001: 2015

وإبداعـــا فـــي التصاميـــم الخاصـــة باألماكـــن العامة فـــي مدينة
ً

حـــول ســـبل معالجـــة قضيـــة تغيـــر المنـــاخ.

أبوظبـــي ،ومنهجيـــات التصميم الجديدة التي من شـــأنها تقليل

–إطالق مســـابقة تصميم عالمية تحت شـــعار “كوول أبوظبي“

تأثيـــر الجـــزر الحراريـــة فـــي المســـاحات العامة بتصـــور نموذجي

،لدعـــم مظاهـــر التحضـــر المســـتدام وتوفيـــر عناصر التحســـين
المناخـــي فـــي األماكـــن العامـــة مـــن خـــال إســـتقطاب أفـــكار
مبدعـــة وتصاميـــم مبتكـــرة مـــن كافـــة المفكريـــن والمبدعيـــن
مـــن مصمميـــن ومهندســـين معمارييـــن ومهندســـي تجميـــل

مـــع مراعـــاة اســـتخدام األســـاليب التـــي تعتمد على اســـتغالل
أشـــعة الشـــمس و مراعـــاة المنـــاخ الســـائد ،مـــن دون الحاجة
إلى اللجوء إلى األجهزة ،ومراعاة االســـتخدام النســـبي لألنظمة
الميكانيكيـــة والكهربائيـــة التـــي تحقـــق راحـــة المـــكان .وتـــم

المواقع ومختصي تصنيع مواد البناء المســـتدامة والمعلمين

تخصيـــص الجوائـــز للعشـــرة الفائزيـــن بمجموع يبلـــغ  100ألف

والباحثيـــن والطـــاب والفنانيـــن مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم.

دوالر ( 367ألـــف درهـــم) علـــى أن يمنـــح كل فائـــز  10آالف دوالر.
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اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة الموفـــرة للطاقـــة والمـــوارد الطبيعيـــة والقـــادرة علـــى تحمـــل التقلبـــات المناخيـــة
المتطرفة،حيـــث تـــم هـــذا من خالل المبـــادرات الرقمية لدائرة البلديـــات والنقل والجهات التابعة لهـــا والتي تهدف
إلى:
– التحـــول الرقمـــي في تنفيذ جميع معامالتها من خالل العديد من البرامج والمشـــاريع
الرقميـــة التـــي نفذتهـــا والمنصـــات الرقميـــة الرائـــدة التي طورتهـــا لألفراد والشـــركات
ومنها «ســـمارت هـــب» و«توثيـــق» وغيرها الكثير.

–التقليـــل مـــن تكلفة التنقـــل الوقـــود ،والمواقف ،واالســـتهالك ،والمخاطـــر المحتملة
ســـنويا.
ً
لتصـــل إلـــى مســـتويات متدنيـــة وهـــو ما أســـهم في توفيـــر نحـــو  50مليون درهم

–تقليل التنقالت األمر الذي أدى إلى توفير  1.66مليون ساعة قيادة.

–خفـــض التلـــوث البيئـــي بحوالـــي  5.6ألف طن مـــن انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون من
الطباعـــة وقيـــادة المركبـــات ،وتقليل الورق المســـتخدم في إنجـــاز المعامالت بحوالي
 9.91مليـــون ورقـــة ،وتوفيـــر أكثـــر من  2مليون زيـــارة لمراكـــز خدمات البلديـــات التابعة
ســـنويا.
ً
للدائـــرة ،مـــا يوفـــر نحو  96مليـــون درهم من عدد ســـاعات العمل

–إطـــاق مبـــادرة تطويـــر و تطبيـــق اســـتراتيجيات جديـــدة لزيـــادة امتصـــاص المركبـــات
منخفضـــة اإلنبعـــاث.

–إنشـــاء مبـــادرة تطويـــر المســـاحات الحضاريـــة وتجميلهـــا ومشـــروعات التظليـــل
و وســـائله المحســـنة للجـــو لتقليـــل درجـــات الحرارة لتوســـعة التجـــول بالخـــارج والتي
وضـــع لهـــا خطـــة زمنيـــة تبدأ مـــن عـــام  2019إلى عـــام . 2021

المشـــاركة فـــي المبـــادرات /الفعاليـــات التـــي تختـــص بالبيئـــة للتأكيد على االلتـــزام بمعاييـــر االســـتدامة والحفاظ
علـــى البيئـــة والتصـــدي لظاهـــرة التغير المناخي مع الحفاظ على الطاقة وترشـــيد اســـتهالكها وتقليـــص انبعاثات
الغـــازات الناجمـــة عـــن االحتبـــاس الحـــراري ورفع مســـتوى الوعـــي المجتمعـــي بأهمية صـــون مقـــدرات الطبيعة
والتقليـــل مـــن التلـــوث مـــن أجل إيجـــاد بيئة آمنـــة ومســـتقرة وصحية :

ســـاعة األرض  28مـــارس مـــن كل عـــام :حيـــث تشـــارك دائـــرة البلديـــات والنقـــل
والجهـــات التابعة لها بالتعأون مع شـــركائها االســـتراتيجيين من خالل إطفاء اإلنارة
بمبنـــى الدائـــرة والبلديات التابعة لهـــا والمراكز الخارجية وبعـــض المرافق واألصول
التابعـــة لهـــا لمـــدة ســـاعة واحدة مـــن الثامنـــة والنصف إلـــى التاســـعة والنصف.
يـــوم البيئـــة العالمـــي  5يونيو مـــن كل عام :المشـــاركة من خـــال توعيـــة العاملين
فـــي الدائـــرة والجهـــات التابعـــة لهـــا حـــول القضايـــا البيئيـــة ذات االهمية.
مبادرة يوم التشـــجير :نظمت دائرة البلديات والنقـــل والجهات التابعة لها فعاليات
تتزامـــن مـــع أســـبوع التشـــجير تهدف إلـــى توعية طالب المـــدارس وأفـــراد المجتمع
بأهميـــة التشـــجير للبيئـــة وتعزيـــز مشـــاركة مختلـــف الفئـــات العمريـــة فـــي الحفـــاظ
علـــى الزراعـــة وتأصيـــل قيمة المســـؤولية المجتمعية وأهميتها فـــي نفوس الطلبة
والطالبـــات ،وتعزيـــز المشـــاركة المجتمعيـــة وذلـــك بمشـــاركة مـــدارس عديدة في
مختلـــف أنحـــاء إمارة أبوظبـــي وأهالي المناطق .حيـــث تم زراعة الكثير من الشـــتالت
بمناطـــق متفرقـــة فـــي المـــدارس المشـــاركة ،وتـــم تقديـــم النصائـــح واإلرشـــادات
التوعويـــة للطلبـــة بكيفيـــة زراعة عـــدد من أنـــواع الشـــتالت واالعتناء بهـــا والتعريف
بأهميتهـــا للبيئـــة والمظهـــر العـــام ،كما تضمنـــت الفعالية توزيع عدد من الشـــتالت
مظهـــرا أكثر
ً
علـــى أهالـــي المناطـــق ،ليقومـــوا بزراعتها فـــي حدائق منازلهـــم لمنحها
وجماال.
ً
تناســـقا
ً

التحديات
ضرورة اعتماد حلول
مبتكرة قابلة للتنفيذ على
المدى القريب لخفض حدة
تداعيات التغير المناخي
والتكيف معها ،لتقليل
تأثيرها على صحة البشر
والبيئة بشكل عام.
تحقيق أهداف واضحة
تعين مجتمع إمارة أبوظبي
على تجنب مخاطر التلوث.
تحديد خطوات تنفيذية
واضحة تدعم إستراتيجية
متكاملة للبيئة والمناخ على
مستوى الدولة.
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الحياة تحت
الماء

 4.4الحياة تحت الماء

04
لمحة عامة
يحظــى مفهــوم اإلهتمــام البيئــي لــدى دائــرة البلديــات والنقــل فــي
إمــارة أبوظبــي والجهــات التابعــة لهــا علــى إهتمــام كبيــر ومتابعــة
حثيثــة مــن أصحــاب القــرار خاصــة البيئــة البحريــة والســاحلية فــي
إمــارة أبوظبــي ،ويرجــع ذلــك إلرتباطهــا بالعديــد مــن األنشــطة
االقتصاديــة واإلجتماعيــة حيــث ترتكــز عليهــا غالبيــة التجمعــات
الســكانية فــي الدولــة بشــكل عــام وإمــارة أبوظبــي بشــكل خــاص.
كمــا تعتمــد عليهــا العديــد مــن الصناعــات المختلفــة كالنقــل
البحــري والصناعــات البتروكيميائيــة وتحليــة الميــاة .لذلــك تحــرص
دائــرة البلديــات والنقــل علــى أن يكــون دور مشــاركتها كبيــر وفعــال

فــي هــذا النطــاق بالتعــأون مــع شــركائها اإلســتراتيجين علــى حمايــة
المــوارد البحريــة حســب المعاييــر والممارســات المطبقــة عالمي ًــا
للوصــول إلــى األهــداف والنســب المنشــودة.
تبلغ مساحة
المناطق الساحلية
والبحرية من مساحة
الدولة ما نسبته
تضم اإلمارة
ويبلغ طول شريطها
كيلومترا.
ً
الساحلي 700

12.21%
200

جزيرة

1.حمايــة ســواحل الدولــة وشــواطئها وموانئهــا مــن التلــوث
بجميــع أنواعــه وأشــكاله.

الصيــد أو النقــل أو قتــل أو إيــذاء المخلوقــات البحريــة أو
القيــام بأنشــطة تــؤدي إلــى القضــاء عليهــا.

المبادرات والمشاريع واألنشطة

2.حمايــة البيئــة البحريــة ومواردهــا الطبيعيــة الحيــة وغيــر الحيــة
عــن طريــق منــع التلــوث والحــد منــه والســيطرة عليــه بغــض
النظــر عــن مصــدره.

إدخال األنواع األجنبية في المحمية.
تلوث التربة أو الماء أو الهواء من المحمية.

تعمـــل دائـــرة البلديـــات والنقل والجهـــات التابعة لها بالتعأون مع جميـــع األطراف المعنية وخاصة األطراف المســـؤولة عن التخطيط

3.حماية مياه الشرب والمياه الجوفية وتنمية الموارد المائية.

المنأورات العسكرية وممارسات الرماية.

والتنميـــة االقتصاديـــة واإلنشـــائية على مراعـــاة جوانب حمايـــة البيئة المائية ومكافحة التلوث واالســـتخدام الرشـــيد للمـــوارد الطبيعية

4.الحظــر التــام علــى األطــراف المرخــص لهــا بالتنقيب أو اســتخراج
أو اســتغالل حقــول النفــط والغــاز البريــة والبحريــة تصريــف أي
مــادة ملوثــة ناتجــة عــن حفــر اآلبــار أو استكشــافها أو اختبارهــا
أو إنتاجهــا فــي بيئــة الميــاه مــا لــم يتــم تبنــي إجــراءات الســامة
للوقايــة مــن التســبب فــي ضــرر الميــاه ومعالجــة النفايــات التــي
يتــم تصريفهــا والمــواد الملوثــة مــن خالل أحــدث األنظمة الفنية
وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات
المتاحــة ً
والبروتوكــوالت اإلقليميــة والدوليــة المعتمــدة.

إقامــة المنشــآت أو المبانــي أو تشــييد الطــرق أو قيــادة
المركبات أو ممارســة أي نشــاط زراعي أو صناعي أو تجاري
فــي مناطــق محميــة دون إذن مــن الســلطات المختصــة.

عنـــد وضـــع الخطـــط االقتصادية واالجتماعية وعند إنشـــاء المشـــاريع وتنفيذهـــا لحماية التنـــوع البيولوجي والحفاظ علـــى نوعية الحياة
واإلرث الطبيعـــي إلمـــارة أبوظبي من أجل مســـتقبل مســـتدام فـــي اإلمارة ،ويأتـــي ذلك من خالل:
 مبـــادرة تنظيـــم الوصـــول و تنســـيق الزيـــارات للمحميـــات الطبيعيـــة و كذلـــك حمياتهـــا التـــي بـــدأت (منذ عـــام  2019وتســـتمر إلى عام )2021والتـــي ســـتتيح الفـــرص للـــزوار من مختلف فئـــات المجتمع بالتعرف عـــن كثب على التنـــوع البيولوجي الغني الـــذي تتمتع به إمارة
إيجابيا علـــى وعي المجتمع بضرورة الحفـــاظ على البيئة البحريـــة والتي يعتبر جميع أفراد المجتمع شـــركاء في
ً
أبوظبـــي ،والـــذي ســـيؤثر
إطـــارا لحماية البيئـــة المائية مـــن التلوث من خـــال الحرص على تطبيـــق القوانين
ً
حمايتهـــا والمحافظـــة عليهـــا .كمـــا وضعـــت الدائرة
الســـارية فـــي هـــذا الخصـــوص وإصـــدار التعاميم الالزمـــة والتي من شـــأنها إســـتدامة الحياة تحت المـــاء وذلك من خـــال ما يلي :

5.الحظــر التــام علــى جميــع وســائل النقــل البحــري تصريــف أو
التخلــص مــن النفــط أو خليــط الزيــت فــي البيئــة البحريــة ،بغــض
النظــر عــن جنســيتها أو وضــع تســجيلها فــي الدولــة.
6.تحديــد األعمــال واألنشــطة المحظــورة فــي المناطــق المحميــة
التــي قــد تــؤدي إلــى اإلضــرار أو تدهــور البيئــة الطبيعيــة أو إلحــاق
الضــرر بالحيــاة البحريــة أو التأثيــر علــى قيمتهــا الجماليــة والحظــر
بشــكل خــاص علــى:

التحديات
جودة وكفاءة التنسيق مع الجهات المعنية.
نظرا
ً
توفيـــر الفنييـــن المختصيـــن فـــي األوقـــات الالزمـــة
لكثـــرة المشـــاريع فـــي ذات الوقـــت.

57

دائرة البلديات والنقل

إمارة أبوظبي

www.dmt.gov.ae

تقرير االستدامة 2019

www.dmt.gov.ae

دائرة البلديات والنقل

إمارة أبوظبي

تقرير االستدامة 2019

58

األثر البيئي

الحياة
في البر

 4.5الحياة في البر

04
لمحة عامة
تعتبــر إمــارة أبوظبــي أكبــر اإلمــارات الســبعة مــن ناحيــة المســاحة الكليــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة ،وتعتبــر الصحــراء الرملية الجزء
األكبــر مــن المســاحة الكليــة لإلمــارة والتــي تعيــش فيهــا كميــات مختلفــة ومتفرقــة مــن الحيوانــات والنباتــات الموســمية .وتماشـ ًـيا مــع
ـدة علــى تعزيــز
رؤيــة أبوظبــي  2030فــي الســعي لتحقيــق النمــو االقتصــادي مــع الحفــاظ علــى البيئــة ،تعمــل دائــرة البلديــات والنقــل جاهـ ً
ـادا علــى السياســات والخطــط واإلســتراتيجيات التــي
االســتخدام المســتدام للمــوارد الحيويــة بالمشــاركة مــع الشــركاء االســتراتيجين اعتمـ ً
تســتهدف مكافحــة التصحــر وحمايــة الطبيعــة علــى البــر والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي فــي إمــارة أبوظبــي تحقيق ًــا لمصلحــة أجيالنــا
المستقبلية.

مبادرة تنويع االستخدامات والنشاطات داخل الغابة والذي بدأت منذ يناير  2018وتشمل:
1.استغالل الغابات في نشاطات السياحة البيئية.

3.تسويق الفائض من الحياة البرية في الغابات.

2.اســتغالل الغابــات إلنتــاج المحاصيــل العلفيــة والمحاصيــل
االقتصاديــة.

4.تنظيــم الرحــات العلميــة والتوعويــة للمــدارس والجامعــات
والجهــات البحثيــة والجمعيــات الخيريــة.

تطويـــر إدارة عقـــود الصيانـــة والتشـــغيل للغابات و النواحـــي المالية المتعلقة بها مـــن خالل القيام بمراجعة و تقييم ســـنوي
لعقـــود الصيانـــة والتشـــغيل للغابات واعتمـــاد هيكل وظيفـــي وتطوير برامـــج المراقبة.

ابتـــداء من يناير  2018من خالل وضع اإلطـــار التطبيقي والحصول على
ً
برنامـــج تقييـــم دور و وظائـــف الغابات (تقييم الغابات)
االعتمـــادات الالزمـــة للقرارات المســـتقبلية بشـــأن ترشـــيد مســـاحة ونطاق الغابـــات في إمـــارة أبوظبي وذلـــك باالعتماد على
دراســـة تصنيـــف وتقييم الغابات بالشـــراكة مـــع هيئة البيئة فـــي أبوظبي.

المبادرات و المشاريع واألنشطة
برنامـــج التقليـــل مـــن نســـبة األنـــواع النباتيـــة الدخيلـــة فـــي الغابـــات و الذي بـــدأ منـــذ ينايـــر  2018بالتعأون مـــع هيئـــة البيئة في
أبوظبـــي والـــذي ينـــص علـــى دور دائـــرة البلديـــات والنقـــل فـــي التالـــي:

اإلســـتمرار برفـــع حالـــة األصـــول المدنيـــة والكتروميكانيكيـــة للغابـــات و تقليـــل األثر البيئـــي الســـلبي الناتج عن حالـــة األصول
القديمـــة أو المتهالكـــة مـــن خـــال:

1.تتولـــى الدائـــرة كافة المهـــام التنفيذية ضمن المـــوارد المالية

3.تنفيذ الشـــروط الفنيـــة الخاصة بالمشـــاريع التطويرية بحيث

المتاحـــة وذلـــك لتحديـــد جميـــع النباتـــات غيـــر المحليـــة داخل

يتم إلغاء اشـــتراط نقل األشـــجار غير المحليـــة بعد الحصول

1.القيـــام بتطويـــر برامـــج للصيانـــة الوقائية لألصول فـــي الغابات
ضمـــن مهامهـــا إلدارة عقـــود الغابـــات وتفعيـــل إجـــراءات
المراقبـــة ضمـــن مهامهـــا التشـــغيلية إلدارة عقـــود الصيانـــة
والتشـــغيل.

4.اإلســـتمرار بجمـــع النواقـــص مـــع بيانـــات الغابـــات من خالل

2.إســـتهداف األصول الرئيسة المســـؤولة عن ترشيد االستخدام

الغابـــات والتخلـــص منها.
2.وضـــع اآلليـــات لتفعيـــل إجـــراءات لعمـــل دراســـة لتحديـــث
الشـــروط الفنيـــة الخاصـــة بالمشـــاريع التطويريـــة بحيث يتم

علـــى اعتماد المجلس التنفيذي للشـــروط مـــن أجل تعميمها
علـــى الجهات األخرى.
لجنـــة يتـــم تشـــكيلها لهـــذا الغـــرض مـــن األطـــراف المعنية

تغييـــر آليـــة التعامـــل مـــع األشـــجار غيـــر المحليـــة الواقعـــة

ومـــن ضمن هـــذه البيانـــات ،البيانات الخاصة بأنواع األشـــجار

ضمـــن المشـــاريع التطويريـــة.

وأعدادها.

المائـــي لتحقيـــق المســـتهدفات المتعلقـــة بترشـــيد اســـتهالك
الميـــاه فـــي الغابـــات من خـــال تنفيـــذ مشـــاريع إلعـــادة تأهيل
الصـــول بعـــد الحصول علـــى االعتمـــادات والتمويـــل الالزم.

3.االســـتمرار ببرامج توصيل التيار الكهربائي والطاقة الشمســـية
إلـــى المواقـــع المشـــغلة بمولـــدات الديـــزل مـــن خـــال تنفيـــذ
مشـــاريع أو برامج .
4.إعـــادة تأهيـــل األصول التابعـــة لمصادر الميـــاه كالخزانات وآبار
الميـــاه وخطوط الـــري وغيرها مـــن األصول ،وإدخـــال الخزانات
الجديـــدة ضمن أصـــول الغابات.
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برنامـــج اإلدارة المســـتدامة لقطعـــان الحيـــاة البريـــة فـــي الغابـــات والـــذي بدأ في شـــهر ينايـــر  2018بالتعـــأون مع هيئـــة البيئة
فـــي أبوظبـــي حيـــث تقـــوم الدائرة باإلشـــراف علـــى كافـــة اإلجـــراءات التشـــغيلية الكفيلة بالوصـــول إلـــى توفير معاييـــر اإلدارة
المســـتدامة لقطعـــان الحيـــاة البريـــة فـــي الغابـــات والوصـــول إلى األعـــداد الحالية فـــي الغابات إلـــى  20%من حجـــم القطيع
الحالـــي خـــال  3ســـنوات ،مـــع مراعـــاة التركيـــز علـــى التنـــوع الوراثـــي و األنـــواع المحليـــة وذلك من خـــال تنفيذ مـــا يلي:
1.وضع الخطط الخاصة بتنفيذ إجراءات فصل األجناس ضمن قطعان الحياة البرية في الغابات.
2.وضــع الخطــط الخاصــة بمشــروع إنتــاج اللحــوم مــن الفائــض مــن أعــداد الحيوانــات فــي الغابــات ،والتأكــد مــن ســير العمــل بمــا يخــدم
المســتهدفات الموضوعــة مــن خــال اإلشــراف الميدانــي اإلنتقائــي ومتابعــة تنفيــذ األعمــال و وضــع اإلجــراءات اإلداريــة والماليــة.

برنامج بيانات الغابات والذي يبدأ في شهر يناير  2018والذي يهدف إلى:
1.تحديث سنوي للبيانات الخاصة بالغابات باإلضافة إلى إعداد تقرير سنوي للمقأول المعتمد إلدارة الغابات.
2.إصدار نسخة عن أطلس الغابات عند كل تحديث.
3.مراقبــة مناســيب الميــاه الجوفيــة واإلحتفــاظ بســجل دائــم لمناســيب الميــاه الجوفيــة باآلبــار التــي تــم اختيارهــا كآبــار مراقبــة بجميــع
الغابــات وجميــع مناطــق اإلمــارة ويتــم ذلــك مــن خــال:
قيــاس نوعيــة ملوحــة الميــاه الجوفيــة واإلحتفــاظ بســجل دائــم لهــذه البيانــات بجيمــع اآلبــار العاملــة وآبــار المراقبــة بجميــع
الغابــات وجميــع مناطــق اإلمــارة .كمــا يتــم تحديــد فتــرات القــراءة وطريقــة القيــاس .
شامال جميع القراءات الخاصة بمناسب و نوعية وقياس التصرفات من اآلبار.
ً
إعداد تقرير دوري كل ستة شهور

برنامـــج إدارة الغابـــات داخـــل المحميـــات البريـــة والذي بدأ في شـــهر ينايـــر  2018حيث يهـــدف إلىتنظيم إجـــراءات إدارة الغابات
الواقعـــة ضمـــن المحميـــات الطبيعيـــة التـــي تديرهـــا هيئة البيئـــة أبوظبـــي وذلك من خـــال ما يلي:

120

1.تنظيم تصاريح عدم الممانعة للمشاريع التطويرية في الغابات الواقعة داخل المحميات الطبيعية.
100
2.الخطط التطويرية في الغابات الواقعة ضمن المحميات أو الغابات.

80

3.إمكانيـــة إزالة أي أشـــجار أو مقاطع من الغابـــات داخل المحميات إذا كانت تعارض إجـــراءات إدارة المحميات
كاألشـــجار الدخيلة أو المسطحات الخضراء.

60

4.تنظيم عملية الموافقات في الدخول إلى المحميات.

40

5.عدم زراعة أي أنواع دخيلة من النباتات داخل المحميات.
6.مراعـــاة بعـــض المواســـم الخاصة داخـــل المحميات كموســـم التزأوج للحبارى فـــي محمية الحبـــارى و مواقع
إطـــاق الحبـــارى بهـــدف إنجـــاح برامـــج الصنـــدوق الدولـــي للحفاظ علـــى الحبـــارى لتفعيـــل اإلجـــراءات الخاصة
بموســـم التـــزأوج لدى طيـــور الحبارى حيث يمنع دخول اآلليـــات الثقيلة إلى بعض المناطـــق مع منع العمليات
اإلنشـــائية في هـــذه الفترة.
7.وضع إجراءات للموافقة عند إدخال أي نوع جديد من الحيوانات داخل المحميات.
8.اإلســـتمرار بتزويـــد ميـــاه الـــري إلى الزراعات خارج نطـــاق عقود الغابات حيـــث يتم ريها من نفـــس مصادر المياه
التابعة لعقود الغابات (زراعات الحبارى والمشـــاتل التابعة إلدارة المحيمات) لضمان إســـتمرار هذه الزراعات
دون تأثر الزراعات المســـتقبلية.

20

نسبة تناقص األثر
الكربوني لعمليات
الغابات

نسبة الغابات التي
تقدم منافع اجتماعية
متوسطة إلى مرتفعة

المستهدفة لنهاية عام 2020

نسبة
تحسن جودة
الغابات

لنهاية عام 2019

نسبة الغابات
المحتوية على
قطعان حياة برية

لنهاية عام 2018

نسبة
األشجار
الدخيلة

لنهاية عام 2017

نسبة الغابات المدارة
حسب خطط إدارة
مفعلةج

0

لنهاية عام 2016
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القضاء
على الفقر

 5.1القضاء على الفقر

حملــة رحلة

05

هــي حملــة مواجهــة خارجيــا تهــدف إلــى خلــق بيئــة يتــم فيهــا دعــم وتشــجيع المقيميــن والعمــال والزائريــن فــي أبوظبــي على تبني ســلوكيات
ـنويا.
ســفر ذكيــة ومســتدامة .حيــث كان الدعــم الحكومــي علــى أجــرة الحافلــة بقيمــة  100مليــون درهم سـ ً

لمحة عامة
تعتمــد دائــرة البلديــات والنقــل فــي سياســاتها الشــاملة والمنصفــة ورؤيتهــا الهادفــة
علــى تحقيــق التالحــم فــي المجتمــع مــع الســعي إلــى تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام
فــي إمــارة أبوظبــي مــن خــال إلتزامهــا بالمســؤولية المجتمعيــة وتكريــس مفاهيــم
التكافــل بيــن أفــراد المجتمــع اإلماراتــي لتعزيــز مســتويات االندمــاج اإلجتماعــي لجميــع
أفــراد المجتمــع اإلماراتــي فــي إمــارة أبوظبــي وضمــان عــدم تــرك أي شــخص بــا رعايــة
عبــر برامــج إنمائيــة طموحــة تهــدف إلــى تحقيــق رؤيــة أبوظبــي .2030

خدمات السلع الغذائية المدعومة
عــن طريــق البلديــات الثــاث التابعــة للدائــرة ،تــم بيــع الســلع المدعومــة الكثــر مــن  100,000الــف اســرة خــال  2019إلمــارة أبوظبــي ،مــن
خــال بلديــات اإلمــارة الثــاث.

مؤشرات السلع الغذائية

المبادرات و المشاريع واألنشطة

55,748,579.56

63,631

عدد األسر المسجلة

إطـــاق خدمـــة الميـــر وهـــي خدمة خاصـــة بالســـلع المدعومـــة للمواطنين فـــي إمـــارة أبوظبي وتهـــدف إلى تعريـــف الجمهور
بإمكانيـــة الحصـــول علـــى الســـلع الغذائيـــة المدعومـــة مباشـــرة مـــن الجمعيـــات التعأونيـــة بكل ســـهولة ويســـر مـــن خالل:

1.توفيــر عــدد كبيــر مــن الســلع األساســية وغيرهــا مــن المــواد الضروريــة فــي منافــذ البيــع بالجمعيــات التعأونيــة
فــي إمــارة أبوظبــي.

مجموع المبيعات

154,281,851

55,341

مجموع المبيعات

عدد األسر المسجلة

2.تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين واإلسهام في دعم منظومة األمن الغذائي في اإلمارة.
3.توســعة نطــاق الخدمــات المقدمــة للمتعامليــن بجــودة عاليــة تســهل الحصــول علــى المــواد الغذائيــة فــي
فــروع الجمعيــة األقــرب للمواطنيــن وتســاعد علــى توفيــر الوقــت والجهــد.

952,895

5,975

عدد األسر المسجلة

زيـــارة مخيـــم مريجيـــب الفهـــود والتـــي تنـــدرج ضمن المبـــادرات المجتمعيـــة في الدائـــرة التي تســـعى إلى ترســـيخ روح العمل
التطوعـــي بهدف:

زيارة مخيم مريجيب الفهود

1.تقديم األفكار التطويرية للمخيم وفق خبراتهم بالتخطيط العمراني والمستدام.
2.الدعم الفني واالستشارات الهندسية وفحص مباني المخيم ومرافقه الخدمية والتعرف إلى أحوال الالجئين السوريين بالمخيم.
3.إقامــة مســابقات ترفيهيــة واجتماعيــة لخلــق روح المنافســة والتحــدي لطلبــة وطالبــات المخيــم وإدخــال البهجــة والســرور عليهــم
باإلضافــة إلــى تكريــم المتفوقيــن منهــم وتوزيــع الهدايــا عليهــم.

مجموع المبيعات

مشــــارك

8

دائرة البلديات والنقل

2

بلدية مدينة أبوظبي

2

بلدية مدينة العين

2

بلدية منطقة الظفرة
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لصحة الجيدة
والرفاه

 5.2الصحة الجيدة والرفاه

05
لمحة عامة
تعمـــل دائـــرة البلديـــات والنقـــل منذ إنشـــائها علـــى تعزيز الصحـــة الجيدة ورفع مســـتوى الرفـــاه لمجتمع إمـــارة أبوظبي و إثـــراء الحياة
المجتمعيـــة فـــي اإلمـــارة بمختلف المبادرات والبرامج و تحســـين نمط الحياة للســـكان و ذلك من خالل العمل في عدة محأور رئيســـية
تمتـــع الجميـــع بأنمـــاط عيش صحيـــة وبالرفاهية فـــي جميع األعمـــار و خلق مناخ مجتمعي يســـاعد أفـــراد المجتمع
و فرعيـــة لضمـــان ّ
علـــى تعزيـــز دورهم في مســـيرة التنمية المســـتدامة التي تشـــهدها أبوظبي في مختلـــف المجاالت.

هل تعلم انه خالل عام 2018

100%
جميع مواقف الحافالت
مكيفة بنسبة 100%

98%
نسبة الحافالت التي تعمل في
الوقت المحدد هي  98%وتعتبر
أفضل أداء تم تسجيله حتى اآلن

16%
انخفاض بنسبة  16%في
شكأوى ركاب الحافالت لكل
 100,000رحلة ركاب

المبادرات والمشاريع واألنشطة

3.تمكيــن المواصــات مــن حيــث التجميــل وتحســين الحركــة
الحضاريــة داخــل اإلمــارة.

تحــرص الدائــرة علــى تعزيــز نمــط الحيــاة الصحيــة لمختلــف شــرائح
المجتمــع عبــر دمــج عناصــر الحيــاة الصحيــة مــع أســلوب الحيــاة
اليومــي لتوفيــر حيــاة كريمــة لكافــة أفــراد المجتمــع مــن خــال خلــق
مجتمــع نشــط ومســؤول يعيــش أفــراده حيــاة صحيــة وفاعلــة.

4.المســاحات الحضاريــة وتجميلهــا ومشــروعات التظليــل و
وســائله المحســنة للجــو لتقليــل درجــات الحــرارة لتوســعة
التجــول بالخــارج.

مبــادرات ألجــل أبوظبــي ،ومنهــا مــا ينعكــس بشــكل مباشــر
علــى الصحــة الجيــدة والرفــاه مثــل:
1.إنشــاء الحدائــق والمســاحات الخضــراء  :تجديــد الحدائــق
القديمــة وكذلــك إنشــاء حدائــق جديــدة لزيــادة رفاهيــة
المجتمــع بإجمالــي  20حديقــة أنشــأت وجــددت حتــى اآلن.
2.برنامــج تجميــل المســاحات العامــة بدعــوة فنانيــن عالمييــن
للتجمــل العــام للمدينة.

التفاعــل مــع الحمــات العالميــة مثــل اليــوم العالمــي
للســرطان  4فبرايــر يــوم الرياضــة العالمــي  7مــارس ،تحــدي
األلعــاب الحكوميــة  21 - 18مــارس ،يــوم الصحــة العالمــي 7
ابريــل ،يــوم التبــرع بالــدم  14يونيــو ،تحــدي المشــي ســبتمبر،
يــوم التوعيــة بســرطان الثــدي  -شــهر أكتوبــر ،يــوم الســكري 14
نوفمبــر .وتحــرص الدائــرة علــى تنظيــم فعاليــات مثــل :تطعيــم
اإلنفلونــزا الموســمية ،فعاليــة المشــي لمســافة  5كــم مــن
أجــل التوعيــة بمــرض الســكر ،مبــادرة صحتكــم تهمنــا وهــي
حملــة صحيــة للفحوصــات الطبيــة.
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المسأواة
بين الجنسين

المشاركين

المشاركين

86

93

05

تطعيم اإلنفلونزا
الموسمية

المشي  2017لمسافة  5كم من
اجل التوعية بمرض السكر

مبادرة
صحتكم تهمنا

 5.3المسأواة بين الجنسين

لمحة عامة

110

المشاركين

منذ تاســـيس دائـــرة البلديات والنقـــل ،حملت علـــى عاتقها تحقيق
المســـأواه بيـــن الجنســـين ،وتمكيـــن كل النســـاء والفتيـــات مـــن
خـــال تمكيـــن المـــرأة مـــن العمـــل فـــي العديـــد مـــن المناصـــب
القياديـــة أســـوة بالرجـــال باالضافـــة إلى تحقيـــق مبادئ المســـأواة

عدد النساء العامالت
في الدائرة ( 150امرأة)
من مجموع ()564

26.6%
ويمثلون نسبة 26.6%
من إجمالي عدد
الموظفين في الدائرة

تنفيذا
ً
بيـــن الجنسيســـن فـــي الفرص فـــي جميع مجـــاالت الدائـــرة
فعالية الفحص
الطبي

إنقاصا
ً
جائزة أكثر ثالث جهات
للوزن بعنوان «مبادرة انت قدها»

110

15

منهـــا ألجنـــدة رؤيـــة االمـــارات  2021ورؤيـــة أبوظبـــي  2030اللتـــان
تهدفـــان إلـــى جعل دولة االمـــارات العربية المتحـــدة تصبح واحدة
مـــن أفضـــل  25دولـــة فالعالـــم مـــن حيـــث مؤشـــر المســـأواة بين
ا لجنسين .

المشاركين

55

عدد المشاركات في برنامج
السالمة والصحة المهنية
لألم العاملة هو  55موظفة

المبادرات والمشاريع واألنشطة

المشاركين

المشــاركة فــي سلســلة مبــادرات تختــص بالمــرأة وتقــام بشــكل ســنوي مثــل ،اليــوم العالمــي للمــرأة  8مــارس ،يــوم األم
اســهاما فــي خلــق مــدن مســتدامة قائمــة علــى تعظيــم دور المــرأة
ً
 21مــارس ،يــوم المــرأة االماراتيــة  18اغســطس وذلــك
وتقليــص الفــوارق بيــن الجنســين مــن ناحيــة المشــاركة فــي التنميــة المســتدامة .وتهــدف هــذه المبــادرات إلــى:
–تأكيد المكانة الراسخة التي تتمتع بها المرأة في المجتمع.
–الوقوف على حجم إنجازات المرأة وأهمية إسهاماتها في تحقيق نهضة الدولة.
–تعزيز دور المرأة والنهوض به وإبقاءه دائما من األولويات االستراتيجية

حصلت الدائرة على المرتبة األولى في
قدها” إلنقاص الوزن:
مبادرة “أنته ّ
المركز األول في فئة الجهة

المركز األول في الجهة

المركز األول في فئة

االكثر انقاص للوزن

األكثر تفاعل مع الحدث

الموظف األكثر انقاص للوزن
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التعليم
الجيد

 5.4التعليم الجيد

05
لمحة عامة

برنامــج الســامة والصحــة المهنيــة لــأم العاملــة إيمان ًــا مــن الدائــرة بــأن لجميــع األشــخاص حــق متســأو فــي الحمايــة مــن
أخطــار العمــل .ومــن اهــداف البرنامــج:

تعمــل دائــرة البلديــات والنقــل منــذ إنشــائها علــى تعزيــز الصحــة
الجيــدة ورفــع مســتوى الرفــاه لمجتمــع إمــارة أبوظبــي و إثــراء الحيــاة
المجتمعيــة فــي اإلمــارة بمختلــف المبــادرات والبرامــج و تحســين نمــط
الحيــاة للســكان و ذلــك مــن خــال العمــل فــي عــدة محــأور رئيســية
تمتــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة فــي
وفرعيــة لضمــان ّ
جميــع األعمــار وخلــق منــاخ مجتمعــي يســاعد أفــراد المجتمــع علــى
تعزيــز دورهــم فــي مســيرة التنميــة المســتدامة التــي تشــهدها أبوظبــي
فــي مختلــف المجــاالت.

عدد طالب الجامعات الذين أنهو
التدريب العملي في الدائرة:

2017

2018

2020

27

8

8

–نشر التوعية بين الموظفات في الدائرة وذلك من خالل نشر المواد التوعوية أو إعداد ورش أو حمالت
التركيز على األمهات حديثات الوالدة والحوامل:
–إعــداد أدلــة إرشــادية توعويــة موجهــة للمــرأة الحامــل فــي مــكان العمــل تســلط الضــوء علــى المخاطــر التــي يمكــن لهــا أن تؤثــر علــى
ســامة المــراة العاملــة وصحتهــا وصحــة طفلهــا أثنــاء فتــرة الحمــل و فتــرة الرضاعــة الطبيعيــة.
–إعــداد ورش توضــح أن الحمــل والــوالدة يعتبــران جــزءا مــن الحيــاة الطبيعيــة للمــرأة وأنــه أمــر ال يجــب أن يحــول بيــن األم وبيــن
العمــل ومواصلــة مســيرتها المهنيــة.

المبادرات والمشاريع واألنشطة
أطلقـــت دائـــرة البلديـــات والنقـــل عدة أنشـــطة ومبادرات بالتعـــأون مع الجامعـــات مثل جامعة أبوظبـــي وجامعة الســـوربون وجامعة
نيويـــورك أبوظبـــي وتم اســـتحداث إدارة المعرفة واالبتكار في قطاع الشـــؤون االســـتراتيجية بالدائرة مما أســـهم في تعزيـــز دور الدائرة
فـــي تطويـــر التعليم وتدريـــب الكوادر عن طريق نظـــم تعليمية وبيئية مســـتدامة.
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05

السنة

الحدث
رصد سجل مواضيع األبحاث العلمية من الجامعات المحلية:
–تم التواصل مع عدد خمس جامعات محلية والحاصلة على مذكرة تعأون مع الدائرة وطلب سجل يضم
كافة مواضيع األبحاث العلمية المنشورة والجارية منذ عامين.

2018
الربع
الثاني

–تم رصد  296مواضيع أبحاث ذات الصلة بمهام واختصاصات الدائرة.

عدد األوراق البحثية المشتركة في جامعة السوربون أبوظبي2 :
عدد األوراق البحثية المشتركة في جامعة نيويورك أبوظبي12 :

الربع
الرابع

الربع
األول

الربع
الثاني

2019
الربع
الثالث

–جامعة :جامعة السوربون أبوظبي  -عدد الخبراء18 :

–جامعة :جامعة السوربون أبوظبي مع جامعة أبوظبي  -عدد الخبراء19 :
–موضوع البحث :إنشاء مركز أبحاث ( CITIESمناقشة عامة)
–جامعة :جامعة نيويورك أبوظبي  -عدد الخبراء15 :

–موضوع البحث :نهج تشكيل فرص االستثمار داخل أبوظبي من خالل التخطيط الرئيسي
–جامعة :جامعة نيويورك أبوظبي  -عدد الخبراء10 :
–حصر  40موضوع من احتياجات اإلدارات بالدائرة من أبحاث مع وصف البحث والمخرجات المتوقعة

–موافاة معلومات لطالب ماجستير من جامعة السوربون أبوظبي بخصوص رسالة الماجستير بعنوان:
«االستراتيجية خلف تقسيم المناطق في أبوظبي»
–موافاة معلومات لطالب بكالوريوس من جامعة نيويورك أبوظبي بخصوص موضوع بحث بعنوان:
«استدامة الفنادق في أبوظبي»
–مشاركة احتياجات األبحاث مع جامعة نيويورك أبوظبي ومركز أبحاثهم الجديد إلتاحة فرصة لمواءمة
مخرجات المركز مع احتياجات اإلدارات المتعلقة بتطوير األبحاث ذات الصلة بمهام واختصاصات الدائرة.

–موضوع البحث :نحو الحي البيئي اإلماراتي :إدخال أنظمة البنية التحتية المستدامة في الفريج

–موضوع البحث :إعادة تعريف األماكن العامة في أبوظبي :التصنيف الحضري والتفاعل االجتماعي

مناقشة  8أبحاث مقترحة من قبل جامعة نيويورك أبوظبي بحضور مختصين في الدائرة

طلبات طلبة الجامعات لجمع بيانات من المختصين في الدائرة عن طريق مقابالت شخصية

مناقشة موضوع بحث مع جامعة سوربون أبوظبي بحضور مختصين في الدائرة

مناقشة بحث مشترك بين جامعة سوربون أبوظبي وجامعة أبوظبي بحضور مختصين في الدائرة

2019

2019

–تم استالم بعض النسخ من ورقة األبحاث األكاديمية من قبل الجامعات المحلية ومشاركته مع موظفي
الدائرة.
عدد األوراق البحثية المشتركة في جامعة أبوظبي12 :

2018

السنة

الحدث

طلبات طلبة الجامعات لجمع بيانات من المختصين في الدائرة عن طريق مقابالت شخصية

2019
الربع
الثالث

–موافاة معلومات لطالب ماجستير من جامعة السوربون أبوظبي بخصوص رسالة الماجستير بعنوان:
«االستراتيجية خلف تقسيم المناطق في أبوظبي»
–موافاة معلومات لطالب بكالوريوس من جامعة نيويورك أبوظبي بخصوص موضوع بحث بعنوان:
«استدامة الفنادق في أبوظبي»
–مشاركة احتياجات األبحاث مع جامعة نيويورك أبوظبي ومركز أبحاثهم الجديد إلتاحة فرصة لمواءمة
مخرجات المركز مع احتياجات اإلدارات المتعلقة بتطوير األبحاث ذات الصلة بمهام واختصاصات الدائرة.
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مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

 5.5مدن ومجتمعات محلية مستدامة

تم إطالق حملتين لتوعية القاطنين في اإلمارة بخطر رمي المخلفات بمختلف أنواعها:

05
لمحة عامة
تعتبـــر دائـــرة البلديـــات والنقـــل والجهـــات التابعـــة لهـــا أحـــد أكبـــر الجهـــات المقدمـــة للخدمـــات العامـــة فـــي إمـــارة أبوظبي علـــى وجه
بـــارزا فـــي نمـــو إمـــارة أبوظبـــي وتطورها عبـــر خطبتها
ً
دورا
الخصـــوص ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بشـــكل عـــام ،حيـــث تـــؤدي ً
كال مـــن رؤيـــة اإلمـــارات  2021و رؤيـــة أبوظبـــي  2030فـــي تحقيـــق التنميـــة العمرانيـــة.
اإلســـتراتيجية التـــي تخـــدم ً

المبادرات والمشاريع واألنشطة
تماشـــيا مـــع تحقيـــق أهـــداف االســـتدامة ،قامت دائـــرة البلديـــات والنقل بإطالق مبـــادرة برنامج إســـتدامة التـــي تهدف إلـــى تطوير إطار
ً
وفقا لنهج تخطيطي مســـتدام يأخذ بعين
ً
عمـــل بيئـــي فريد يؤطر كافة المشـــاريع واألنشـــطة التطويرية التي تشـــهدها إمارة أبوظبـــي
اإلعتبـــار الجوانب البيئيـــة واالقتصادية واالجتماعيـــة والثقافية.
أطلقـــت دائـــرة البلديات والنقل منـــذ عام  2011نظـــام التقييم
بدرجـــات اللؤلـــؤ لمشـــاريع المجتمعـــات العمرانيـــة وهـــو
يعتبـــر البرنامج الـــذي يتيح لمشـــاريع المجتمعـــات العمرانية
الجديـــدة تطبيـــق أفضـــل الممارســـات فـــي مجـــال المبانـــي
المســـتدامة .كمـــا قامـــت بمبـــادرة تقديـــم الـــدورات التدريبية
الخاصـــة ببرنامـــج اســـتدامة لتأهيل الكـــوادر الفنيـــة وتزويدها
وفقا
ً
بالمعرفـــة الالزمة لتقديم المشـــاريع التطويرية للتقييم
لنظـــام اســـتدامة للتقييـــم بدرجـــات اللؤلؤ.

ومـــن الناحيـــة التوعويـــة تـــم البـــدء بالتركيزعلى توزيـــع كتيبات
إرشـــادية لمـــاك الفلل منذ عـــام  2015يتم تقديم اإلرشـــادات
مـــن خاللهـــا ُلمالك الفلـــل بخصـــوص كيفية تطبيـــق معايير
المبانـــي الخضـــراء وفوائدها.

مبادرة درع اإلســـتدامة  :منذ عام  2016عمدت دائرة البلديات
والنقـــل إلـــى إطـــاق مبـــادرة درع اإلســـتدامة التي تهـــدف إلى
تقديـــم دروع مـــن برنامـــج اســـتدامة إلـــى أصحـــاب المبانـــي/
الفلـــل التـــي تم تقييمهـــا وذلك لتثبيتهـــا على المبنـــى الذي تم
تقييمـــه .و مـــن ثم البدء بمبادرة تبـــادل المعرفة حول المباني
الخضـــراء مـــع القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص فـــي جميـــع
أنحـــاء دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة والذي تـــم خالل عام
.2019

الحملة

األهداف

النتائج

إطـــاق حملة موحدة مـــن الدائـــرة والبلديات
بإســـم (حملـــة أبوظبي إمارتـــي) لعام 2019

1.توعيـــة الســـكان فـــي إمـــارة أبوظبـــي على
أهميـــة المحافظـــة علـــى المظهـــر العـــام
إلمـــارة أبوظبي.

1.حمـــات مكثفـــة مـــن البلديـــات الرئيســـية
والمراكـــز الفرعيـــة للبلديـــات بهـــدف
اســـتمرار وتكثيـــف التوعيـــة.

2.إزالـــة المشـــوهات فـــي األحيـــاء الســـكنية
وخاصـــة بيـــن المنـــازل (الســـكيك).

2.تـــم اســـتخدام مختلـــف وســـائل االتصـــال
ونشـــر المعلومـــات علـــى المنصـــات
اإللكترونيـــة ونشـــر المطبوعـــات التي أدت
إلـــى تقليـــل ظاهرة تشـــويه المظهر العام
فـــي المناطـــق الســـكنية.

إطـــاق حملـــة توعويـــة لمـــاك العـــزب فـــي
شـــهر أكتوبـــر لعـــام 2018

3.توعيـــة مـــاك العـــزب باألنظمـــة واللوائح
بشـــأن ترخيـــص العزب عن طريـــق إصدار
دليـــل العزب الموســـمية مـــن قبل معالي
رئيـــس الدائـــرة والـــذي تـــم البـــدأ بعـــده
بتوعيـــة الجمهـــور باالشـــتراطات الخاصة
الســـتخراج تصاريـــح العـــزب.

3.قيام ســـكان المناطـــق إلى إبـــاغ البلديات
عـــن وجـــود مشـــوهات فـــي األحيـــاء
ا لســـكنية .
4.أصبـــح المظهـــر العـــام إلمـــارة أبوظبـــي
نظـــرا اللتـــزام
ً
أفضـــل فـــي عـــام 2020
ا لجمهـــو ر .

1.التزام الجمهور بالعزب المنظمة.
2.تقليـــل أعـــداد العـــزب العشـــوائية بســـبب
وضـــوح االشـــتراطات للجمهـــور وتنـــوع
وســـائل نشـــر التوعية عبر مختلف وسائل
االتصـــال للدائـــرة والبلديـــات.
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آلية عمل المبادرة

05
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع دائــرة التعليــم والمعرفــة لتنفيــذ مشــروع المــدارس المجتمعيــة فــي إمــارة أبوظبــي وتوفيــر بيئــة
آمنــة للمجتمــع الســتخدام المنشــآت المدرســية بعــد الــدوام المدرســي مــن خــال وضــع إطــار عــام حــول آليــات ومجــاالت
التعــأون بينهمــا بهــدف:
–االســـتفادة مـــن المرافـــق المتوفـــرة بالمـــدارس المجتمعيـــة
إلقامـــة أنشـــطة رياضيـــة وثقافيـــة وإجتماعيـــة وتوعويـــة.

تدريب
وتأهيل

اختيار الممثلين
واعتمادهم

تقييم
الطلبات

تقديم/استالم
طلبات الترشح

–وضـــع أجنـــدة مـــن الجهـــات التابعـــة لدائـــرة البلديـــات والنقـــل
يمكـــن تنفيذهـــا من خـــال مشـــروع المـــدارس المجتمعية في
إمـــارة أبوظبـــي وتزويد دائـــرة التعليم والمعرفة بها والتنســـيق
مـــع الجهـــات المعنيـــة لتنفيذ هـــذه األجندة.
–عمل حمالت توعوية والترويج لمشـــروع المدارس المجتمعية
بين شرائح المجتمع.

إطــاق مبــادرة ســفير المجتمــع التــي تعتبــر ســفير المجتمــع ممثـ ًـا لألحيــاء الســكانية فــي إمــارة أبوظبــي بحيــث يســعى إلــى
تحقيــق رســالة النظــام البلــدي المتمثلــة فــي تقديــم أجــود معاييــر الخدمــات البلديــة الفعالــة لمرتكــزة علــى العمــاء ،مــن خــال
المشــاركة الفعالــة فــي المجتمــع .وتســاعد هــذه المبــادرة التواجــد البلــدي علــى إيجــاد قنــوات تواصــل فعالــة و جديــدة حيــث
يتــم إختيــار ســفراء للمجتمــع وفــق معاييــر دقيقــة تمكــن البلديــات مــن التعــرف عــن قــرب علــى المشــكالت التــي تواجــه الســكان
فــي مناطــق إقامتهــم .والوقــوف علــى متطلباتهــم واحتياجاتهــم المختلفــة لرفــع مســتوى االســتجابة لتحقيــق رغبــات وميــول
ـوال إلــى مجتمــع راض وســعيد.أهداف المبــادرة:
الســكان ولضمــان الحيــاة األفضــل واإلرتقــاء بمســتوى المعيشــة وصـ ً

1.تعزيـــز المشـــاركة المجتمعيـــة ألفـــراد المجتمـــع عـــن طريـــق
وفقـــا
ً
االضطـــاع بـــدور ســـفير المجتمـــع الـــذي يتـــم اختيـــاره
الشـــتراطات ومعاييـــر معتمـــدة.
2.إحـــداث تغييـــر ايجابـــي وملمـــوس فـــي العالقـــة بيـــن البلديـــات
والمجتمـــع مـــن خالل التواصل المســـتمر والعالقة المباشـــرة
مـــع أفـــراد المجتمع ومـــن يمثلهم.
3.رصـــد احتياجـــات ومتطلبات ســـكان األحياء الســـكنية لإلســـراع
فـــي تلبيتها.
4.تطويـــر (خطة المجتمـــع) التي تعبر عن رؤيـــة المجتمع وآماله.
وتحديد أولوياته الرئيســـية ،واقتراح االجراءات المناســـبة.

إغالق الحاالت
المستلمة

قياس مدى
الرضا

استالم ومتابعة
الحاالت المستلمة

تحسين آليات
العمل

تنفيذ خطط العمل
وحضور االجتماعات

تقوية نقاط الضعف/
تعزيز نقاط القوة

تسليم خطط
العمل

تقييم األداء
العام

نتائج المبادرة:
رفع نسبة رضا المجتمع

رفع سرعة االستجابة لمتطلبات
السكان

تعزيز المشاركة المجتمعية
ألفراد المجتمع
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مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

 5.5مدن ومجتمعات محلية مستدامة

أطلقــت دائــرة البلديــات والنقــل مبــادرة “ألجــل أبوظبــي” بقيمــة  8مليــارات درهــم فــي عــام  2019والمســتمر حتــى عــام  ،2021لتحســين
األماكــن العامــة والمســاحات الخضــراء ،وإدخــال عناصــر فنيــة وجماليــة عامــة وتحســين جــودة ورفاهيــة الحيــاة علــى كل جــزء مــن
اإلمــارة بمــا فيهــا منطقتــي العيــن والظفــرة.

مبــادرة إنشــاء الحدائــق والمســاحات الخضــراء والتــي تهتــم بتجديــد الحدائــق القديمــة و كذلــك إنشــاء حدائــق جديــدة لزيــادة رفاهيــة
المجتمــع بإجمالــي  20حديقــة مجتمعيــة أنشــأت وأعيــد تطويرهــا حتــى اآلن.
مبادرة تنسيق الزيارات و تنظيم الوصول للمحميات الطبيعية وحمايتها.
مبادرة تمكين المواصالت من حيث التجميل وتحسين الحركة الحضارية داخل اإلمارة.
مبــادرة المســاحات الحضاريــة وتجميلهــا ومشــروعات التظليــل ووســائله المحســنة للجــو لتقليــل درجــات الحــرارة لتوســعة التجــول
بالخــارج.
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مبـــادرة تجميـــل األماكن العامة حيث شـــملت  300مشـــروع فني عام على مســـتوى المدينة تحول إمـــارة أبوظبي إلى معرض
كبيـــرا تضمـــن جدارية عمالقـــة للفنان اإلماراتـــي الشـــهير محمد أحمد
ً
تحوال
ً
فنـــي كبيـــر .إذ شـــهد ســـوق مدينـــة زايد التقليـــدي
إبراهيـــم .والشـــيء ذاته قام بـــه الفنان البرازيلي المعروف إدواردو كوبرا ،حيث زين مرســـى البطين بلوحـــة جدارية جديدة مذهلة
متـــرا واألكبر من نوعه فـــي المنطقة
ً
تعتبـــر أكبـــر جداريـــة فنيـــة بمســـاحة تبلغ أكثر مـــن  2000متر مربـــع وارتفاع يصل إلـــى 14
وتحتفـــل بالتنوع والتســـامح واالحترام ،والتـــي تعكس ركائز المجتمـــع اإلماراتي.

التحديات
–تمييـــز مســـيرة التنميـــة في إمـــارة أبوظبي مـــن خالل إجراءات إســـتباقية تدعـــم قرارات وتوجهـــات الحكومـــة الهادفة إلى
مواكبـــة المتطلبـــات عبـــر حزمـــة مـــن الحلـــول الفوريـــة للتغلـــب علـــى التحديات بمـــا يعـــزز مكانة دولـــة اإلمـــارات وإمارة
خصوصـــا فـــي ظـــل ما توفـــره من بنيـــة تحتيـــة متطورة وبيئـــة داعمة مســـتدامة .
ً
أبوظبـــي التنافســـية
–تســـليط الضـــوء علـــى اآلثـــار اإليجابيـــة على األســـواق المحليـــة والقطاعـــات الحيوية كالعقـــارات وغيرها ،حيث ســـتخفف
األعباء عن الشـــركات وقطاعات األعمال ،وتســـهم في تحفيزها على المضي في أعمالها بما ينســـجم مع مســـتهدفات
أجندتنـــا لتحقيق التنمية المســـتدامة والشـــاملة وتعزيـــز جودة الحياة في إمـــارة أبوظبي.
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العمل الالئق
ونمو االقتصاد

 6.1العمل الالئق ونمو االقتصاد

06

مبادرة جلسة الصحة والسالمة المهنية و تهدف إلى:
1.تعريف المتدربين بمسؤولياتهم.
2.تعريف المتدربين بالمخاطر المحتملة في المكتب وبكيفية تحديد المخاطر وكيفية تطبيق التدابير اآلمنة.
3.تعريف المتدربين بكيفية اإلبالغ عن الحادث أو الفوضى القريبة من العمل.

لمحة عامة
توفـــر دائـــرة البلديـــات والنقـــل فرص عمـــل متنوعة للعامليـــن المواطنيـــن والوافدين ،ممـــا يخلف حياة كريمـــة للعامليـــن ويرفع قيمة
فقرا في
التحويـــات الماليـــة التـــي تقـــوم بهـــا العمالة الوافـــدة إلى بلدانهم حيث يســـتفيد من هـــذه المبالغ بعـــض المجتمعات األكثـــر ً
العالـــم ،مما يســـاهم في رفع مســـتوى المعيشـــة في البلـــدان المتلقية.

المبادرات والمشاريع واألنشطة
–ورشة عمل االحتياجات التدريبية لموظفي بلدية مدينة العين بإشراف إدارة الخدمات المجتمعية في الدائرة.
–برنامــج “أتــدرب ألجــل العمــل” الــذي يهــدف إلــى اإلســتثمار األمثــل لمواهــب الشــباب وتمكيــن الخريجيــن الباحثيــن عــن العمــل فــي
إمــارة أبوظبــي وصقــل المهــارات المهنيــة لديهــم والبحــث عــن العقــول االبتكاريــة واالبداعيــة التــي تعتبــر المحــركات الجديــدة
لنهضــة البــاد فــي المســتقبل القريــب.
أمن الموظفين والمتعاملين
–حيث يعمل قسم الشؤون اإلدارية على توفير موظفي األمن لجميع طوابق الدائرة على مدار  24ساعة.
خدمات الموظفين
–حيث يعتبر قسم الشؤون اإلدارية هو المسؤول عن جميع خدمات موظفي الدائرة ومن ضمنهم الجوازات وشؤون الجنسية
واألجانب وإنهاء كافة المعامالت وتأمين السيارات.
المرافق في بيئة العمل
–المبنى مجهز بشكل كامل لتوفير كافة سبل الراحة لموظفي الدائرة حيث يتواجد مواقف خاصة لموظفي الدائرة ومصلى
رجالي ونسائي ونعمل على توفير البوفيهات في االجتماعات عند الطلب ويوجد موظفي صيانة على مدار  24ساعة.

2.مبادرة أدوات المساعدة في مكان العمل.
ذكاء ومرونة.
ً
3.مبادرة عمل أكثر
ـاطا ترفيهي ًــا للموظفيــن تقــام فــي الدائــرة تتضمــن العديــد مــن
4.فعاليــة خميــس الســعادة وهــي فعاليــة داخليــة تتضمــن  14نشـ ً
الفعاليــات واألنشــطة الترفيهيــة لكســر روتيــن العمــل.
5.اإلحتفال بيوم السعادة العالمي .
مبادرات (تم):
1.تعزيز سياسات العمل المرنة.
2.إنتاج سياسات عمل مرنة وأكثر ذكاء يتم تبنيها في جميع أنحاء اإلمارة.
3.تطوير برنامج المساعدة في مكان العمل.
مبادرات(همة):
همة:
–ملخص مبادرات فريق ّ

المجتمع

السالمة المرورية للعاملين في الطقس السيئ
–إعطاء الموظفين ساعتين (حضور) مرنة للمكتب في حالة األجواء السيئة.

1.مبادرة ضغوطات مكان العمل.

الشباب

رفاهية الموظفين
–يتواجد لدينا ملعب كرة قدم تابع للدائرة ليتم ممارسة النشاط الرياضي.

إطالق مجموعة من البرامج والمبادرات التي من شأنها إسعاد العاملين في الدائرة مثال:

المشاركات

النظافة والتعقيم
–يتوفر لكل موظف بيئة عمل صحية حيث أنه يتواجد لدينا فريق عمل إلجراء عمليات النظافة وتم التعامل مع شركات
أسبوعيا.
ً
مختصة إلجراء عمليات التعقيم

إطالق حملة مكاتب آمنة التي كانت تهدف إلى إزالة الصناديق الكرتونية التي توجد حول المكاتب وفي الممرات.

بيئة العمل وإسعاد الموظفين

المكاتب واألثاث ومعدات العمل
–حيث يتم توفير جميع معدات العمل من مكاتب وقرطاسيه وأثاث عن طريق قسم الشؤون اإلدارية لجميع الموظفين.

4.تعريــف المتدربيــن بنظــام إدارة الســامة والصحــة المهنيــة وآخــر تطوراتــه وفق ًــا لمركــز أبوظبــي للســامة والصحــة المهنيــة
(أوشــاد).
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همة
أعضاء فريق شباب ّ

عائشة يونس الخوري

عبدالعزيز جمال مدي

حمدة عبدهللا الهاشمي عبير خالد الحمادي

حمد محمد الرميثي

مها علي الظاهري

عبدالهادي أحمد صالح

سلطان جمال الرمحي

ناصر خلف النكاس

أروى فيصل الصيعري

محمد عبدالقادر الهاشمي سوسن أبوبكر المنهالي

أبرز مبادرات فريق همة

أسبوع مسابقات همة
تهــدف المبــادرة إلــى تنميــة العمــل الجماعــي والتعــأون والتواصــل بيــن موظفــي الدائــرة مــن
خــالل إعــداد مســابقات لمــدة اســبوع تتضمــن العديــد مــن األنشــطة والتحديــات المختلفــة.

مسابقة همة ألفضل قطاع في مجال إسعاد الموظفين
قــام فريــق همــة بإطالق مســابقة لقطاعــات الدائــرة إلســعاد الموظفيــن وتحفيــز
القطاعــات علــى التفكيــر والعمــل اإلبداعــي وتعزيــز القــدرات التنافســية فــي الدائــرة.

مبادرة يوم السعادة العالمي
قــام فريــق همــة بتنظيــم فعاليــة ليــوم الســعادة العالمــي لموظفــي الدائــرة بالتعــأون مــع
إدارة اإلتصــال المؤسســي.

مبادرة اليوم العالمي للتسامح
قــام فريــق همــة بتنظيــم فعاليــة اليــوم العالمــي للتســامح مــع فعاليــة اليــوم الوطنــي
لموظفــي الدائــرة بالتعــأون مــع إدارة اإلتصــال المؤسســي.
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لمحة عامة
تســـعى دائـــرة البلديـــات والنقـــل إلـــى المحافظـــة علـــى صدارتها فـــي القـــدره التنافســـية والتنمية وريـــادة األعمـــال واالبتكار وســـهولة
ممارســـة األعمـــال مـــن خـــال دورها الرائد في إنشـــاء البنية التحتيـــة وتطوير الصناعة واالبتـــكار عن طريق العديد مـــن المبادرات وذلك
بالتوافـــق مـــع رؤيـــة االمـــارات  2021ورؤيـــة أبوظبـــي  2030التي تهدف إلـــى أن تصبح دولة اإلمـــارات العربية المتحدة مـــن بين أفضل 10
دول فـــي العالم.

المبادرات والمشاريع واألنشطة
المشــاركة فــي فعاليــة شــهر اإلمــارات لإلبتــكار فــي نســخة عــام  2019الــذي يعتبــر منصــة الســتقطاب العقــول وتحفيزهــا
واستكشــاف المواهــب الواعــدة وتبنيهــا ودعمهــا بمــا يســهم فــي تعزيــز مســتويات تطويــر حلــول مبتكــرة يمكنهــا أن تســتجيب
لمتطلبــات التحديــات الحاليــة والمســتقبلية ،وذلــك عبــر إلقــاء الضــوء علــى مــا تمكنــت أبوظبــي مــن تحقيقــه فــي إطــار تطبيــق
اســتراتيجية اإلمــارات الخاصــة باالبتــكار وذلــك مــن خــال:
–إرساء ثقافة منهجيات التفكير المبتكر مع كافة شركاء الدائرة االستراتيجيين من خالل التواصل الدائم والمستمر معهم عبر
ورش العمل أو االجتماعات الدورية التي ترمي إلى تبادل الخبرات والتجارب واالستفادة من اإلمكانات المتوفرة.
–تعزيز الشراكات القائمة بين الدائرة وشركائها بما يساعد على تحفيز المواهب ودعم األفكار المتميزة والمبتكرة.

المشــاركة إلــى جانــب البلديــات التابعــة للدائــرة وهــي (بلديــة مدينــة أبوظبــي ،وبلديــة مدينــة العيــن ،وبلديــة منطقــة الظفــرة) بســبعة
مشــاريع تشــمل:
تطبيق عنواني ()Onwani Click
نظـــام يهـــدف إلـــى ترقيم المباني وتســـمية الشـــوارع فـــي مختلف
أرجـــاء اإلمـــارة لتعزيـــز جـــودة الحيـــاة وتســـهيل الوصـــول إلـــى أي
عنـــوان فـــي اإلمارة.
مشروع (البوابة الجيومكانية الذكية)
نظـــام ذكـــي متكامـــل يوفـــر بيانـــات مكانيـــة بصـــور عاليـــة الجودة
علـــى مســـتوى النظـــام البلـــدي ،والتي تشـــمل أكثر مـــن  26طبقة
معلومـــات جغرافيـــة تغطـــي مجـــاالت رئيســـية مثـــل التخطيـــط
الحضـــري والبنـــاء واإلنشـــاء واألراضـــي والعقـــارات.
نظام (جيوبالنر الذكي)
وهو نظام تفاعلي يســـاهم في تعزيز فعالية أداء العمل وســـرعة
اتخـــاذ القـــرارات واإلجراءات الالزمة ويســـمح للمخططيـــن بإجراء
تحاليـــل مكانيـــة متقدمـــة وذكيـــة لتقييـــم الخدمـــات المختلقة في
أســـرع وقـــت ممكن كما يعكس االتجاه الســـائد فـــي مجال ذكاء
األعمـــال من خـــال دمج بيانات األعمـــال مع البيانـــات المكانية.

نظام (إدارة بيانات المباني)
يشـــكل قاعـــدة بيانات جغرافيـــة ثالثية األبعاد تتضمـــن التفاصيل
الهندســـية والمعلومـــات المرتبطـــة بهـــا لجميـــع المبانـــي فـــي
تمكـــن مـــن إصـــدار شـــهادات الملكيـــة لجميـــع
أبوظبـــي ،والتـــي ّ
أنـــواع الوحـــدات العقاريـــة والعنونـــة الداخلية وتطويـــر العديد من
التطبيقـــات الذكيـــة في مجال األمن والســـامة وتحديـــد المواقع
والوجهات.
مشروع (المنصة الذكية للخدمات الرقمية)
توفــر المنصـــة حزمــة مــن األنظمــة والخدمــات الجديــدة المتكاملــة
المقدم ــة لمتعامل ــي البلدي ــة م ــن الجه ــات الحكومي ــة والقط ــاع
الخــاص والجمهــور ،وتحتــوي علــى مجموعــة كبيــرة مــن الخدمــات
الذكيـــة التـــي تمكـــن متعاملـــي الدائـــرة والبلديـــات مـــن إجـــراء
معامالته ــم والحص ــول عل ــى كل المعلوم ــات والبيان ــات الخاص ــة
بذل ــك رقمي ــا.
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تحسين تسجيل الملكية العقاري
وضـــع خطـــة توعية للمســـتهدفين من المطورين والمســـتثمرين و المتعاملين بخصوص كافة التحســـينات التي ســـيتم العمل عليها
بخصـــة تســـجيل الملكيـــة العقاريـــة وذلك لزيادة وعي الفئة المســـتهدفة لرفع مؤشـــر تســـجيل المليكة العقارية في تقرير التنافســـية
للبنك الدولي.

مشروع (السيارة الذكية)
يهـــدف المشـــروع إلـــى توفيـــر جميـــع خدمـــات بلديـــة منطقـــة الظفـــرة مـــن خالل
الســـيارة الذكيـــة المتنقلـــة للوصـــول إلـــى العميـــل فـــي أي موقـــع خاصـــة لمـــن ال
تمكنهـــم ظروفهـــم العمريـــة والصحيـــة مـــن الحضور لمكاتـــب البلديـــة المختلفة
حيـــث يتـــم تقديـــم الخدمـــات لهـــم فـــي مواقعهم.

مشروع الطائرة من دون طيار (الدرون)
يســـهل الدرون الوصول إلى األماكن البعيدة إضافة إلى تســـجيل
الفيديـــو والتقـــاط الصـــور وبثهـــا إلـــى غرفـــة العمليـــات المركزيـــة
مـــع وجود شاشـــة المقصـــورة الذكية متعـــددة الوظائـــف ،والتي
تقـــوم بتشـــغيل أنظمـــة المالحة ثالثيـــة األبعاد وتطبيقـــات نظام
التفتيـــش إلـــى جانـــب وظائـــف أخرى جـــاري العمل علـــى تطويرها.
تطبيق التثمين العقاري
يوفـــر التطبيـــق مؤشـــرات عقاريـــة ذات صلـــة بعمليـــة التقييـــم
العقـــاري التي ترتكز على معاييـــر التقييم العقاري الدولية من خالل
تكامـــل وتحليـــل مجموع كبيـــرة من البيانـــات الوصفيـــة والبيانات
الجيومكانيـــة ،مثـــل :بيانات قطـــع األراضي ،بيانـــات توثيق العقود
اإليجاريـــة ،بيانات نظـــام األراضي اإللكترونـــي المتعلقة بمعامالت

البيـــع والشـــراء والرهـــن العقـــاري ،بيانـــات حـــدود األبنيـــة في نظم
المعلومـــات الجغرافيـــة ،وغيرهـــا .ويمكن هذا التطبيق األقســـام
المعنيـــة في الدائرة والبلديات من اجـــراء عمليات التقييم العقاري
اســـتنادا علـــى معاييـــر أبوظبـــي للتقييـــم العقـــاري
ً
بســـرعة ودقـــة
والتي تســـتند على معاييـــر التقييم العقاري الدولية ،باإلضافــــة إلى
ذلـــك تمكيـــن الدائـــرة والبلديات مـــن تقديـــم خدمة التقييـــم الذكي
لجمهـــور المتعامليـــن بحيـــث يحصـــل المتعامل/المالـــك علـــى
قيمـــة فوريـــة لعقاره مـــن خالل خدمـــات المنصـــة الذكية.
حملة تعريفية بالعقد الموحد للبيع و الشراء في
المناطق االستثمارية
تــم توحيــد نمــوذج عقــد البيــع والشــراء فــي المناطــق االســتثمارية
فــي إمــارة أبوظبــي وذلــك للوحــدات المباعــة علــى المخطــط
والوحــدات المكتملــة بمــا يضمــن حقــوق وواجبــات أطــراف العقــد.
والهــدف منــه هــو تعريــف وتوعيــة المســتثمرين العقارييــن فــي
االمــارة بالعقــد الموحــد بمــا يضمــن رفــع الثقــة بالســوق العقــاري
وزيــادة االســتثمار.

دليل المستثمر العقاري في إمارة أبوظبي
يهـــدف دليـــل المســـتثمر العقـــاري في إمارة أبوظبـــي على ضمان توعية المســـتثمرين العقارييـــن بكافة الجوانب المتعلقة باالســـتثمار
و أهـــم القوانيـــن واإلجـــراءات ذات الصلـــة ،مما يســـاهم في رفع الوعي وتعزيز مســـاهمة القطـــاع العقاري في الدخـــل المحلي كقطاع
حيـــوي داعـــم ،وذلـــك لتوعيـــة المســـتثمرين العقارية فـــي الدولة وخارجهـــا بالقوانين واإلجـــراءات المنظمـــة للقطاع العقـــاري ،رفع ثقة
المســـتثمر بالقطـــاع العقـــاري في إمـــارة أبوظبي ،وتحفيز المســـتثمرين العقاريين لالســـتثمار فـــي القطاع العقاري في إمـــارة أبوظبي.
خدمة طلب تركيب صندوق بريد في نظام المنصة الذكية
تقديـــم خدمـــة اختيارية من خـــال المنصة الذكية لمالك المنازل بتركيب صندوق البريد أمام المنزل لتســـهيل تســـليم البريد وتم تصميم
المقترحـــات لصناديـــق البريد بهويـــة وطابع إمارة أبوظبي وتتميز الخدمـــة بخدمات التركيب والضمان لمدة  5ســـنوات للمحافظة على
مظهر المدينة.
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اإلستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

 6.3اإلستهالك واإلنتاج المسؤول

حملة مشروع العنونة واإلرشاد المكاني إلمارة أبوظبي

06

يهـــدف مشـــروع العنونــــة واإلرشـــاد المكانـــي فـــي إمـــارة أبوظبي
إلـــى تســـمية الشـــوارع وترقيـــم المبانـــي والمنشـــآت فـــي إمـــارة
أبوظبـــي لتســـهيل عمليـــة الوصـــول إلـــى أي موقع داخـــل اإلمارة.
يتطابـــق هذا النظـــام المتطور مع أفضل الممارســـات واألنظمة
العالميـــة فـــي العنونـــة واإلرشـــاد المكانـــي .حيـــث تبـــرز أســـماء
الشـــوارع المســـتخدمة أهميـــة الثقافـــة والتـــراث المحلـــي وتعـــزز
مـــن الهويـــة الوطنية وتربـــط جيل الحاضـــر بالتاريـــخ العريق لدولة
اإلمـــارات وتهـــدف الحملـــة إلـــى نشـــر الوعـــي للمجتمـــع لعناصـــر
العنـــوان الرئيســـي والتكميلي (مثـــال :الرمز البريدي) واســـتخدامها
فـــي عمليـــة االســـتدالل المكاني
تطبيق(أرضي)
يوفـــر تطبيـــق أرضـــي معلومـــات خاصـــة بالمرافـــق المجتمعيـــة
المحيطـــة بأرضــــه ونقـــاط االهتمـــام إضافـــة إلـــى عنـــوان األرض
والمبانـــي المحيطـــة ومعلومـــات البنـــاء ويمكـــن المســـتخدم
مشـــاركة اآلراء الخاصـــة بأرضــــه أو المرافـــق المجتمعيـــة أو
احتياجاتـــه الخاصة بمنطقة ســـكنه إضافة إلى تمكين المســـتثمر
مـــن معرفـــة معلومـــات البنـــاء والخدمـــات المحيطة لتشـــجيعه
لالســـتثمار إضافـــة إلى ارســـاله مالحظاتـــه المتعلقة فـــي خدمات
المنطقـــة وجـــاري العمـــل علـــى اطـــاق التطبيـــق.
إطـــاق مشـــروع تكامـــل التقارير و حوســـبتها فـــي الدائرة
والجهـــات التابعـــة لهـــا والـــذي يهـــدف إلى:
1.حوســـبة إصـــدار التقاريـــر التـــي يتـــم طلبها بشـــكل دوري من
القطاعـــات و اإلدارات فـــي الدائـــرة والجهـــات التابعـــة لهـــا
داخليا
ً
والتـــي تـــم إصـــدار اآلتـــي منهـــا حتـــى نهايـــة عـــام 2019
وخارجيـــا :
ً

لمحة عامة

2.تـــم إصـــدار تقريـــر نصف ســـنوي وتقرير ســـنوي للتصرفات
العقارية ونشـــره فـــي الصحف المحليـــة (خارجي).
3.تم إصدار تقارير إفصاح شهرية عدد ( 12داخلي).
4.تــم إصــدار تقاريــر المؤشــرات اإليجاريــة الشــهرية بواقــع 12
تقريــر (داخلــي).
5.تــم إصــدار تقاريــر التصرفــات العقاريــة الشــهرية بواقــع 12
تقريــر (داخلــي).
6.ت ــم إع ــداد تقري ــر نس ــبة الش ــواغر بواق ــع تقري ــر كل أس ــبوع
(داخل ــي).
7.إنشـــاء منصــــة تفاعليـــة يضـــم كافـــة المؤشـــرات التـــي
تســـاعد اإلدارات والقطاعـــات المعنيـــة فـــي الدائـــرة
والجهـــات التابعـــة لها مع إعطاء صالحيـــات الوصول إلى
اللوحـــات القياديـــة لمجموعة مختارة مـــن موظفي قطاع
العقـــارات.

ـتنادا إلــى مضمــون رؤيــة اإلمــارات  2021ورؤيــة أبوظبــي  2030حيــث تســعى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى تنويــع مصــادر دخلهــا
اسـ ً
لتصبــح نموذجًــا ناجحًــا لالقتصــاد األخضــر .تعمــل دائــرة البلديــات والنقــل علــى نشــر مفهــوم اإلســتهالك واإلنتــاج المســتدامين مــن خــال
خطــة للمســاعدة فــي دمــج هــذا المفهــوم ضمــن الخطــط واإلســتراتيجيات القطاعيــة والممارســات التجاريــة المســتدامة وســلوك
ـواء كان ذلــك فــي دائــرة البلديــات والنقــل و البلديــات التابعــة لهــا فــي إمــارة أبوظبــي.
المســتهلك والعامليــن سـ ً

المبادرات والمشاريع واألنشطة
ـكال
بصفتهــا مشــغل ،مطــور ،ومنظــم ،فــإن النهــج الــذي تســلكه دائــرة البلديــات والنقــل فــي إمــارة أبوظبــي ونهــج “االســتدامة” أشـ ً
عديــدة .وضعــت دائــرة البلديــات و النقــل إطـ ًـارا لالســتدامة يتماشــى مــع الحــد مــن االزدحــام كأحــد اهــم االهــداف فــي الخطــة الرئيســية
الســتدامة النقــل البــري فــي إمــارة أبوظبــي وذلــك لتحســين االقتصــاد والتســهيل علــى المجتمــع والمحافظــة علــى البيئــة الصحيــة إلمــارة
أبــو ظبــي.
رحلة االستدامة لقطاع النقل
الســفر المســتدام هــو أي وســيلة نقــل تقلــل مــن تأثيــره علــى البيئــة مقارنـًـة بقيــادة الســيارة .للقيــام بذلــك ،نهــدف إلــى التركيــز علــى تقديــم
خيــارات الســفر المختلفــة ،وتقليــل رحــات الســيارات ،وتنفيــذ تدابيــر الحــد مــن االزدحــام ،وغــرس التغييــر الســلوكي.

الفوائد البيئية
مدينة أكثر قابلية للعيش

الصحة والرفاه
تقليل التوتر وزيادة الوقت القيم مع العائلة

حركة مستدامة متطورة
تقليل االزدحام والطلب
على مواقف السيارات

النمو االقتصادي المستدام
زيادة خيارات السفر والمرونة
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هل تعلم؟
تصريحا
ً
أصـــدرت دائـــرة البلديـــات والنقـــل
لشـــركات تأجيـــر الســـيارات بالدقيقـــة التي
تقـــدم خدمـــات قصيـــرة المـــدى U-Drive
و  ،EKARتعتبـــر كل مـــن  U-DriveوEKAR
شـــركات مدعومـــة بالتطبيقـــات حيـــث
يمكن لمســـتخدمي التطبيـــق تحديد وحجز
الســـيارات المتوقفة فـــي المواقع األقرب
إ ليهم .
العديـــد مـــن المركبـــات فـــي أســـطول
 U-Driveإم ــا هجين ــة أو كهربائي ــة ،وبالتال ــي
تقـــدم خيـــار نقـــل صديـــق للبيئـــة عنـــد
الطل ــب( .كم ــا ه ــو متف ــق علي ــه ،يج ــب أن
يوف ــروا نس ــبة  5%م ــن أس ــطولهم ليك ــون
كهربائـــي .لكـــن جميـــع الســـيارات األخـــرى
فـــي الوقـــت الحالـــي هـــي ســـيارات تعمـــل
بالوق ــود) ه ــذه الخدم ــات تش ــجع االنتق ــال
إل ــى ط ــرق النق ــل الذكي ــة ،وتقلي ــل التل ــوث،
وتقلي ــل انبعاث ــات غ ــازات الدفيئ ــة ،وتقلي ــل
اســـتخدام الســـيارات الخاصـــة وتقليـــل
االزدحـــام.

لـــدى دائـــرة البلديـــات والنقـــل مجموعـــة مـــن المبـــادرات

ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟدائرة

المعمـــول بهـــا واســـتثمرت فـــي البنيـــة التحتيـــة لمســـاعدة

ﻣﻦ ﺧﻼل وﻗﻮد اﻟﺪﻳﺰل واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

ذكاء
ً
مواطن ــي وزوار أبوظب ــي عل ــى اتخ ــاذ خي ــارات س ــفر أكث ــر
وصحـــة.
كمـــا تتوافـــق اإلدارة االســـتراتيجية لالزدحـــام مـــع األهـــداف
االســـتراتيجية لإلمـــارة كمـــا هـــو موضـــح فـــي رؤيـــة أبوظبـــي
عـــددا مـــن الفـــرص لدائـــرة النقـــل
ً
االقتصاديـــة  2030وتوفـــر
الســتخدام دورهــا فــي اقتصــاد أبوظبــي ومجتمعهــا لتحقيــق تأثيــر
إيجابـــي دائـــم.
لذلـــك تـــم إطـــاق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ،
وﻣﺒﺎدرات دﻋﻢ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وزﻳﺎدة اﻟتوفيــراﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات .كمـــا ﻧﻔﺬﻧﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻزدﺣﺎم واﻟﺘﻜﺪس
اﻟﻤﺮوري ،وتـــم توفيـــر وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺻﻼت ﻣﺮﻳﺤﺔ وﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.

كم ــا ت ــم إط ــاق مب ــادرة خدم ــة ص ــف س ــيارتك و ارك ــب معن ــا
والت ــي ته ــدف إل ــى تخفي ــف االزدح ــام واس ــتخدام المواص ــات
العامـــة ،حيـــث تـــم توفيـــر إجمالـــي مواقـــف ســـيارات 1480

مبـــادرة المشـــي وركـــوب الدراجـــات الهوائية فقـــد خصصت
دائـــرة البلديات والنقل مســـارات الدراجـــات الهوائية في إمارة
أبوظبـــي وأتاحـــت فـــرص واماكـــن لتأجيـــر الدراجـــات الهوائية
بأســـعار تنافســـية وســـارعت إلـــى عمـــل دورات تدريبيـــة
للمـــدارس فـــي كيفيـــة ركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة وفوائدها

موقـــف و 1000موقـــف إحتياطـــي إضافـــي للراغبيـــن فـــي

الصحيـــة وأشـــركت أكبر عدد مـــن المجتمع (المســـتهلكين)

المشـــاركة فـــي المبـــادرة مـــن جميـــع فئـــات المجتمـــع فـــي

مـــن خـــال التوعيـــة والتثقيـــف بأنمـــاط االســـتهالك والحيـــاة

مناطـــق متفرقـــة مـــن مدينـــة أبوظبـــي.

المســـتدامة ،وتزويدهـــم بالمعلومات مـــن خالل حمالت حول

كمـــا تـــم إطـــاق مبـــادرة اســـتخدام الدراجـــات كهربائيـــة
ومشـــاركة الســـيارات والتـــي أدارت إجمالـــي خـــال عـــام
 2019مـــا يقـــارب  2763ســـكوتر النشـــط الـــذي تديـــره جميـــع
مشــغالت الســكوتر اإللكترونــي فــي أبوظبــي ،و إجمالــي عــدد
 272مركبـــة عامـــة للمشـــاركة عـــن طريـــق تطبيقيـــن EKAR
و U-DRIVEممـــا ســـاعد فـــي تطبيـــق أنمـــاط االســـتهالك
واإلنتـــاج المســـتدامة مـــع إنجـــاز خطـــط التنميـــة الشـــاملة،
وخفـــض التكاليـــف االقتصاديـــة والبيئيـــة واالجتماعيـــة،

اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﺒﺎدراﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام

وتوطيـــد القـــدرة التنافســـية االقتصاديـــة لتحســـين جـــودة

اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ

الحيـــاة لصالـــح الجميـــع.

تأثيـــر المشـــي وركـــوب الدراجـــات علـــى الصحة.
مبـــادرة تطويـــر مراكـــز ومناطـــق الســـفر والتنقـــل فـــي إمارة
أبوظبي والتي اســـتهدفت تطوير منطقة الســـفر المســـتدام
فـــي منطقـــة المركزيـــة وبـــدء منطقتيـــن للســـفر والتنقـــل
المســـتدام فـــي جزيـــرة يـــاس ومطـــار أبوظبـــي الدولـــي.

مبـــادرات تـــم والتـــي إلـــى تحقيـــق التميز فـــي تقديـــم الخدمات
مـــن خـــال تغييـــر نمـــوذج توفيـــر الخدمـــات إلـــى نهـــج يرتكـــز
علـــى مفهـــوم “الرحلـــة المتكاملـــة” ،حيـــث نســـعى فيهـــا إلى
لتقديـــم تجربـــة متعامليـــن متكاملـــة واســـتثنائية فـــي إمـــارة
أبوظبـــي .كمـــا نهـــدف إلـــى إثـــراء هـــذه التجربـــة مـــن خـــال
توظيف التقنيات المبتكرة التي تتســـم باالســـتباقية والسرعة
والفاعليـــة ،وتحويلهـــا إلـــى أدوات ســـهلة االســـتخدام بيـــن
أيـــدي المتعامليـــن ،ألنهـــم يشـــكلون الركيزة األساســـية لبناء
مجتمـــع إيجابـــي وســـعيد.
مبـــادرة التقليـــل مـــن االســـتهالك حيـــث تـــم توفيـــر الحلـــول
البديلـــة للقيـــام علـــى عمليـــة إرشـــاد االســـتهالك على ســـبيل
المثـــال وليـــس الحصـــر تـــم تغييـــر اإلضـــاءة المتواجـــدة فـــي
مبنى دائـــرة البلديات والنقل عن طريق الحساســـات الحركية
تلقائيا وتـــم إيضاح الفـــارق من
ً
كـــي يتـــم التشـــغيل واإليقـــاف
خـــال الفواتير الســـابقة والحاليـــة ،وجاري العمـــل على تبديل
جميـــع صنابـــر الميـــاه كـــي تعمـــل بحساســـات األيدي.
مبـــادرة محاضـــرات التوعيـــة بنظـــام إدارة البيئـــة والصحـــة
والســـامة.
مبـــادرة دعـــم لمشـــغلي تأجيـــر الدراجـــات الراغبين في إنشـــاء
مواقـــع تأجيرالدراجـــات فـــي مدينـــة أبوظبـــي.
مبادرة منطقة شـــمس المســـتدامة للســـفر والتنقـــل والتي
تهـــدف إلـــى إنتـــاج خطـــط عمـــل للســـفر لمواقـــع متعـــددة،
للتأثيـــر علـــى ســـلوك الســـفر فقـــد أنشـــأت هـــذه المبـــادرة
لتغطـــي منطقة شـــمس فـــي جزيـــرة الريم لمعالجـــة قضايا
االزدحـــام الحاليـــة وقضايـــا النقـــل المســـتقبلية.
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السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

 6.4السالم والعدل والمؤسسات القوية

06
لمحة عامة
تتمثــل حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمبــدأ “ شــعب آمــن وقضــاء عــادل “ كأحــد الركائــز الرئيســية لرؤيــة اإلمــارات  2021و رؤيــة
أبوظبــي  .2030و تماشـ ًـيا مــع هــذه التوجهــات تهتــم دائــرة البلديــات والنقــل إلــى الحفــاظ علــى النظــام واألمــن والمســاهمة بإحســاس
مواطنــي الدولــة والمقيميــن فيهــا مــن أفــراد المجتمــع عامـًـة والعامليــن فــي الدائــرة والجهــات التابعــة لهــا بشــكل خــاص علــى حــد ســواء
بالعدالــة و األمــان المجتمعــي والوظيفــي والشــفافية فــي التعامــل ممــا يقضــي علــى جميــع أنــواع الفســاد المالــي واإلداري.

المبادرات والمشاريع واألنشطة

حملـــة رحلـــة “هـــي حملـــة المواجهـــة الخارجيـــة التـــي تهـــدف
إلـــى خلـــق بيئة يتم فيهـــا دعم وتشـــجيع المقيميـــن والعمال
والزائريـــن فـــي إمـــارة أبوظبـــي علـــى تبنـــي ســـلوكيات ســـفر
ذكيـــة ومســـتدامة ،حيـــث كان الدعـــم الحكومـــي علـــى أجـــرة
ســـنويا وعـــدد الـــركاب
ً
الحافلـــة بقيمـــة  100مليـــون درهـــم
الحاصليـــن علـــى الخصم  26،871راكب (كبار الســـن = 25،797
؛ ذوي االحتياجـــات الخاصـــة =  618؛ الطـــاب =  )456بدعـــم
ســـنويا “ .كما طـــورت دائرة
ً
حكومـــي بقيمـــة  9مليـــون درهم
البلديـــات والنقـــل العالمة التجاريـــة وهوية العالمـــة التجارية
لحملـــة المواجهـــة الخارجيـــة ممـــا أدى إلـــى تعزيـــز خيـــارات
الســـفر المختلفـــة المتاحـــة للناس ،في حيـــن أن برنامج النقل
يدورحـــول اتخـــاذ خيـــارات ذكية ومســـتدامة.

أطلقــت إدارة الخدمــات المجتمعيــة فــي الدائــرة بعضًــا مــن المبــادرات واألنشــطة التــي تهدف إلــى إبراز دور المشــاركات المجتمعية
نذكــر منهــا :
1.ورشة عمل تقارير االحتياجات المجتمعية والتي تمت بحضور  16موظف من البلديات التابعة للدائرة.
فـي عـام  ،2018أطلقـت دائـرة البلديـات والنقـل حملـة توعيـة
بعنـوان “رحلـة ،ذكيـة ومسـتدامة” تهـدف إلـى رفع مسـتوى الوعي
والتعـأون بيـن مجتمعـات ومؤسسـات األعمـال المحليـة مـع
جـزءا من جهود الدائرة لتشـجيع اسـتخدام
الدائـرة .تشـكل الحملـة ً
وسـائل النقل المسـتدامة وتمكين المجتمع من اسـتخدام شـبكة
النقـل المتكاملـة فـي أبوظبـي .تركـز حملـة “رحلـة” علـى أربـع ركائـز
رئيسـية:
1.اعتماد بدائل سفر يومية أكثر ذكاء واستدامة ؛
2.تجنب السفر خالل أوقات الذروة على شبكة النقل.
3.تجنـب نقـاط االزدحـام السـاخنة والتخفيف مـن نقاط الضغط
الرئيسية.
4.تقليل الطلب على السفر في المقام األول.

التحديات
توفيـــر المـــوارد البشـــرية المتخصصة في وقت قياســـي
إلتمـــام المبـــادرات والحمـــات ضمـــن الوقـــت المحـــدد
وحضـــور المعنييـــن خـــال عمليـــة إتمـــام المبـــادرات
والحمـــات.
حصـــر جميـــع متطلبـــات المبـــادرات والحمـــات مـــن
القطاعـــات واإلدارات المعنيـــة وأخـــذ الموافقـــات عليهـــا.

 42.ورش عمل لتحديث سياسة المسؤولية المجتمعية المؤسسية للدائرة والبلديات والتابعة لها.
إطــاق نــدوة التســامح المعلوماتــي وتطبيقاتــه فــي المكتبــات ومؤسســات المعلومــات والتــي كانــت نتاج ًــا لتســليط الضــوء فــي
الــدورة الخامســة لنــدوة مكتبــات اإلمــارات علــى المفهــوم الجديــد الــذي يربــط بيــن التســامح كقيمــة إنســانية عليــا وهــو شــعار الدولــة
لعــام ( 2019عــام التســامح) وبيــن المكتبــات ومؤسســات المعلومــات بمســمى (التســامح المعلوماتــي) ليكــون موضوعــا وشــعارا
للنــدوة.
–وتكمـــن أهميـــة المكتبـــات فـــي تطبيق مبادئ التســـامح مع مجتمع المســـتفيدين وفي بيئـــة العمل والخدمـــات المقدمة ،مما
يســـاعد علـــى إبـــراز قيمة التســـامح في مبـــادرات المكتبات مثل حركـــة الوصول الحر للمعلومـــات والخبرات ومشـــاركة األفكار
والمكتبة اإلنســـانية والتطـــوع المعرفي وغيرها مـــن التطبيقات.
–وتهـــدف النـــدوة علـــى التعريـــف ونشـــر الوعـــي بثقافـــة التســـامح المعلوماتـــي وأهميـــة تطبيقاتـــه فـــي المكتبات ومؤسســـات
المعلومـــات ،وابـــراز دورهـــم فـــي نشـــر مبـــادئ وقيـــم التســـامح فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وخارجها.
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06

والت ــي ته ــدف إل ــى االرتق ــاء بكف ــاءة وأداء العاملي ــن ف ــي المه ــن

إطـــاق اإلصـــدار األول للموســـوعة التشـــريعية لدائـــرة
البلديـــات والنقـــل

العقاريـــة لضمـــان أداء األعمـــال الموكلـــة إليهـــم بجـــودة .وهـــذه

مشــروع معرفــي قانونــي توثيقــي متكامــل يحقــق رؤيــة الدائــرة فــي
أن تصبــح إمــارة أبوظبــي ذات تطويــر عمرانــي متكامــل ومســتدام
عب ــر تقدي ــم منظوم ــة خدم ــات متمي ــزة تحق ــق رفاهي ــة وس ــعادة
المجتم ــع ضم ــن مب ــادرات ريادي ــة ذات أبع ــاد اس ــتراتيجية ته ــدف
إلــى توفيــر مرجــع قانونــي لشــركاء الدائــرة فــي التنميــة المســتدامة
عبـــر إصـــدارات تشـــريعية فـــي متنـــأول كافـــة المتعامليـــن ،وبمـــا
يحق ــق اإلتاح ــة التنظيمي ــة و يعــزز س ــيادة القانــون لضم ــان تكاف ــؤ
فــرص وصــول الجميــع إلــى العدالــة ،و يعــزز مب ــدأ الش ــفافية ف ــي
إنش ــاء مؤسس ــات فعال ــة وش ــفافة وخاضع ــة للمس ــاءلة عل ــى
جمي ــع المس ــتويات .وتتك ــون الموس ــوعة م ــن:

أحيانـــا مـــن قبـــل البلديـــات وبشـــكل رســـمي،
ً
رفـــض المعامـــات

قانونـــا تعنـــى
ً
1.ثمانيـــة مجلـــدات تضمنـــت مـــا يزيـــد علـــى 25
بالعقـــارات ،وأعمـــال البناء ،وتخطيـــط المدن ،والبنيـــة التحتية،
باإلضافـــة إلـــى القـــرارات واللوائـــح التنفيذيـــة الخاصـــة بهـــذه
القوانيـــن.

عـــن هـــذه الحملـــة تقليـــل نســـبة االستفســـارات والشـــكأوى من

2.تشـــريعات الخدمـــات البيئيـــة واالجتماعيـــة ،والبيئـــة والصحـــة
والسلــامــــــة ،وتشريعـــــات تصنيــــــف المقــــــاولين والمكـــــــاتب
االستشـــارية.

االش ــتراطات تمك ــن قط ــاع الصناع ــة والجه ــات التنظيمي ــة م ــن
التأكــد مــن قابليــة تقييــم المنتجــات واألنظمــة واألفــراد وتوافقهــا
مـــع المعاييـــر الدوليـــة والمحليـــة .وكذلـــك ســـوف تشـــجع هـــذه
االشـــتراطات علـــى وجـــود عمالـــة ماهـــرة وقويـــة ممـــا يـــؤدي
للحف ــاظ عل ــى ج ــودة البني ــة التحتي ــة وقيمته ــا ف ــي إم ــارة أبوظب ــي.
إطالق حملة اعرف حقوقك كمتعامل
تهـــدف الحملة إلى تعريف مســـتخدمي الخدمات البلدية بأســـباب
وتمـــت التوعيـــة عبـــر مختلـــف وســـائل االتصـــال ،كمـــا يتـــم توفير
الـــردود عبـــر منصـــات التواصـــل االجتماعـــي أو عبـــر رقـــم اتصـــال
حكومـــة أبوظبـــي في حال ورود استفســـارات مـــن الجمهور ،ونتج
الجمهـــور لزيـــادة المعرفـــة بالمتطلبـــات الخاصـــة بالمعامالت.

أساســـيا للمتعاملين ولشركاء الدائرة االستراتيجيين
ً
مرجعا
ً
تســـعى الدائرة إلى توثيق المعرفة القانونية وجعل الموســـوعة التشريعية
ســـواء في القطاعين الحكومـــي أو الخاص والتي تهدف إلى:

دعم تحقيق أهداف مئوية اإلمارات
 2071الساعية إلى جعل دولة اإلمارات
عالميا من خالل اعتماد
ً
األفضل
تشريعات ورسم سياسات وخطط
واستراتيجيات تعزز حضورها المميز
ومكانتها المتقدمة على سلم مؤشرات
التنافسية العالمية.

تعزيز ودعم مخرجات التوجهات
االقتصادية االستراتيجية لحكومة
إمارة أبوظبي من خالل حزمة متكاملة
من القوانين والتشريعات الشاملة
التي تحدد صالحيات واختصاصات كل
األطراف المعنيين.

3.تتوفـــر الموســـوعة كنســـخة مطبوعـــة للمســـتفيدين منهـــا
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجيليزيـــة.
أيضا كنسخة إلكترونية على الموقع اإللكتروني للدائرة.
ً
4.تتوفر

المحتـــوى القانونـــي :ســـبع قيـــم مؤسســـية أساســـية تشـــمل مختلـــف
التشـــريعات المنظمـــة للقطاع العقـــاري وتخطيط المدن والبنيـــة التحتية،
والخدمـــات البيئيـــة واالجتماعيـــة والبيئـــة والصحـــة والســـامة ،وتصنيـــف
المقأوليـــن والمكاتب االستشـــارية ضمـــن إطار الدائرة االســـتراتيجي يحقق
أهدافهـــا ويترجـــم إختصاصاتهـــا وهي:
1.االستشراف
2.االبتكار

3.الشفافية

4.المشاركة

5.التمكين

6.اإليجابية

7.اإلنتاجية
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السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

 6.4السالم والعدل والمؤسسات القوية

06
مرحلة التدريب والتطوير:
حيـــث يقـــوم القســـم المختـــص بالتدريـــب والتطوير فـــي الدائرة أو
الجهـــة التابعـــة لهـــا بتعريـــف المتدربيـــن علـــى قطاعـــات الدائـــرة
زيـــارة وفـــد دائـــرة البلديـــات والنقـــل إلـــى المخيـــم اإلماراتـــي

مرحلة اإلستقطاب والتعيين:

األردنـــي بمنطقـــة مريجيـــب الفهـــود فـــي محافظـــة الزرقـــاء

حيـــث يقـــوم القســـم المختـــص بإســـتقطاب وتعييـــن

بالمملكة األردنية الهاشـــمية ،لترســـيخ روح العمل التطوعي

المواهـــب والقيـــام بالمهـــام التاليـــة:

والتعـــرف علـــى المخيـــم عـــن قـــرب ومكوناتـــه والخدمـــات
التـــي يوفرهـــا لالجئيـــن الســـوريين وذلـــك لتقديـــم الفريـــق
أفـــكارا تطويريـــة للمخيـــم وفـــق خبراتهم
ً
الهندســـي بالدائـــرة
بالتخطيـــط العمرانـــي والمســـتدام ،باإلضافـــة للدعـــم الفنـــي
واالستشـــارات الهندســـية وفحـــص مباني المخيـــم ومرافقه
الخدميـــة والتعرف إلى أحـــوال الالجئين الســـوريين بالمخيم و
عمـــل مســـابقات ترفيهية واجتماعيـــة لخلق روح المنافســـة
والتحـــدي لطلبة وطالبـــات المخيم وإدخال البهجة والســـرور

–تحدي ــد الش ــواغر المتوف ــرة ف ــي الدائ ــرة أو الجه ــة التابع ــة

والجهـــات التابعة لها والرؤية واالهداف اإلســـتراتيجية وإعطائهم
نبـــذة عن فريـــق همة ورســـالتهم ورؤيتهم ومبادراتهـــم لتحفيزهم
علـــى اإلنضمـــام فـــي حـــال كانـــت لديهـــم الرغبـــة ومـــن ثـــم عمـــل
الجـــوالت الميدانيـــة لهـــم فـــي القطاعـــات واإلدارات والمراكـــز
الخارجية في الدائرة أو الجهات التابعة لها وإشـــراكهم في دورات

له ــا إلس ــتقطاب وتعيي ــن المتدربي ــن ف ــي البرنام ــج.

عديـــدة ،ويكون كل ذلك في إطار زمني محدد بســـتة أشـــهر قابلة

–وضـــع خطـــة تعييـــن للبرنامـــج بشـــكل ربـــع ســـنوي فـــي

بنـــاء عليها لـــكل متـــدرب مكافأة
للتجديـــد لمـــدة ممثالـــة ُ تصـــرف ً

الدائـــرة والجهـــات التابعـــة لهـــا.
–جم ــع وحص ــر المرش ــحين بحس ــب الخط ــة والتأك ــد م ــن
تس ــجيلهم ف ــي قاع ــدة بيان ــات هيئ ــة الم ــوارد البش ــرية.
–إجراء المقابالت الشخصية للمرشحين

شـــهرية قدرهـــا  10آالف درهـــم حســـب أيـــام العمل الفعليـــة التي
قـــام بها خالل الشـــهر.
مرحلة تقييم األداء والتثبيت:
حيـــث تشـــكل لجنـــة المقابـــات والتـــي تختـــص بدراســـة التقاريـــر

وأيضـــا تكريـــم المتفوقين منهم وتوزيـــع  2270هدية
ً
عليهـــم،

–تحديد المرشحين المتأهلين لإلنضمام إلى البرنامج.

عليهم .

الخاصـــة بالمتدربيـــن وعمـــل المقابـــات لهـــم ورفـــع التوصيـــات

–إجــراء إمتحانــات تحديــد المســتوى للمرشــحين المتأهليــن

للقســـم المختـــص بالتعييـــن واإلســـتقطاب.

برنامج أتدرب ألجل العمل والذي يهدف إلى اإلستثمار األمثل
لمواهـب الشـباب وتمكيـن الخريجيـن الباحثيـن عن العمل في
إمـارة أبوظبـي وصقـل المهـارات المهنيـة لديهـم والبحث عن
العقـول االبتكاريـة واالبداعيـة التـي تعتبـر المحـركات الجديـدة
لنهضـة البلاد فـي المسـتقبل القريـب ويتم تنفيـذه عبر مراحل
دوريـة لـكل مرحلـة أهـداف محـددة تتطلـب مجموعـة مميـزة

عــن طريــق مركــز تقييــم خارجــي.
–إعـــداد قائمـــة بالمرشـــحين المجتازيـــن للمقابـــات
و ا إل متحا نـــا ت .
–رف ــع قائم ــة بيان ــات المرش ــحين للدائ ــرة العتماده ــا م ــن
قب ــل معال ــي رئي ــس الدائ ــرة.
–البدء بإجراءات التعيين على عقود التدريب المعتمدة.

مـن األنشـطة ،ويعتبرالتواصـل والحـوار السـمة المشـتركة

–توقي ــع المت ــدرب عل ــى العق ــد ومس ــتند أخالقي ــات العم ــل

بيـن جميـع المراحـل وهـي كالتالـي :

والمس ــتندات األخ ــرى ذات العالق ــة.

مبادرة أمن الموظفين والمتعاملين:
حيـــث يعمل قســـم الشـــؤون اإلداريـــة في دائـــرة البلديـــات والنقل
علـــى توفيـــر موظفي األمـــن لجميع طوابـــق الدائرة علـــى مدار 24
ساعة.

مبادرة خدمات الموظفين:
يعمـــل قســـم الشـــؤون اإلداريـــة فـــي دائـــرة البلديـــات والنقـــل
عل ــى تقدي ــم خدم ــات موظف ــي الدائ ــرة وم ــن ضمنه ــم الج ــوازات
وش ــؤون الجنس ــية واألجان ــب وإنه ــاء كاف ــة المعام ــات وتأمي ــن
الســـيارات.
مبادرة المرافق في بيئة العمل:
تهـــدف المبـــادرة إلـــى تجهيـــز مبنـــى الدائـــرة بشـــكل كامـــل لتوفير
كافـــة ســـبل الراحة لموظفي الدائـــرة حيث يتواجـــد مواقف خاصة
لموظفـــي الدائـــرة ومصلـــى رجالـــي ونســـائي ونعمـــل علـــى توفير
البوفيهـــات فـــي االجتماعات عنـــد الطلب ويوجـــد موظفي صيانة
علـــى مدار  24ســـاعة.
مبادرة المشي وركوب الدراجات الهوائية:
خصصـــت دائرة البلديات والنقل مســـارات الدراجـــات الهوائية في
إمـــارة أبوظبـــي وأتاحت فـــرص وأماكن لتأجيـــر الدراجـــات الهوائية
بأســـعار تنافســـية وســـارعت إلى عمـــل دورات تدريبيـــة للمدارس
في كيفية ركـــوب الدراجات الهوائية وفوائدها الصحية وأشـــركت
أكبـــر عـــدد مـــن المجتمـــع (المســـتهلكين) مـــن خـــال التوعيـــة
والتثقيـــف بأنمـــاط االســـتهالك والحيـــاة المســـتدامة ،وتزويدهـــم
بالمعلومـــات مـــن خـــال حمـــات حـــول تأثيـــر المشـــي وركـــوب
الدراجـــات علـــى الصحة.
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عقد الشراكات
لتحقيق
األهداف

 6.5عقد الشراكات لتحقيق األهداف

06
لمحة عامة
يعتبــر تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة مــن أجــل التنميــة المســتدامة مــن أهــم األعمــال الحيويــة التــي تقــوم بهــا دائــرة البلديــات
والنقــل ،وذلــك لزيــادة إبــراز األثــر علــى مجتمــع إمــارة أبوظبــي لتحقيــق أولويــات اإلمــارة وخططهــا التنمويــة مــن أجــل تعزيــز اإلزدهــار
والتنميــة مــن خــال تحســين الشــراكات الفعالــة و الشــاملة والقائمــة علــى المبــادئ والقيــم ،والرؤيــة واألهــداف المشــتركة التــي تضــع
مصلحــة مجتمــع إمــارة أبوظبــي فــي المقدمــة.

المبادرات والمشاريع واألنشطة
المشاركة في معرض سيتي سكيب :2019
مبادرات تم:
والتــي إلــى تحقيــق التميــز فــي تقديــم الخدمــات مــن خــال تغييــر
نمــوذج توفيــر الخدمــات إلــى نهــج يرتكــز علــى مفهــوم “الرحلــة
المتكاملــة” ،حيــث نســعى فيهــا إلــى لتقديــم تجربــة متعامليــن
متكاملــة واســتثنائية فــي إمــارة أبوظبــي .كمــا نهــدف إلــى إثــراء
هــذه التجربــة مــن خــال توظيــف التقنيــات المبتكــرة التــي تتســم
باالســتباقية والســرعة والفاعليــة ،وتحويلهــا إلــى أدوات ســهلة
االســتخدام بيــن أيــدي المتعامليــن ،ألنهــم يشــكلون الركيــزة
األساســية لبنــاء مجتمــع إيجابــي وســعيد.
مبادرة التقليل من االستهالك:
حيث تم توفير الحلول البديلة للقيام على عملية إرشاد االستهالك
على ســـبيل المثـــال وليـــس الحصر تم تغييـــر اإلضـــاءة المتواجدة
فـــي مبنـــى دائرة البلديـــات والنقل عن طريق الحساســـات الحركية
تلقائيا وتـــم إيضاح الفـــارق من خالل
ً
كـــي يتم التشـــغيل واإليقـــاف

منطقــة شــمس فــي جزيــرة الريــم لمعالجــة قضايــا االزدحــام
الحاليــة وقضايــا النقــل المســتقبلية.
حملة رحلة:
هــي حملــة المواجهــة الخارجيــة التــي تهــدف إلــى خلــق بيئــة يتــم فيهــا
دعــم وتشــجيع المقيميــن والعمــال والزائريــن فــي إمــارة أبوظبــي
علــى تبنــي ســلوكيات ســفر ذكيــة ومســتدامة ،حيــث كان الدعــم
ـنويا و
الحكومــي علــى أجــرة الحافلــة بقيمــة  100مليــون درهــم سـ ً
عــدد الــركاب الحاصليــن علــى الخصــم  26،871راكــب (كبــار الســن
=  25،797؛ ذوي االحتياجــات الخاصــة =  618؛ الطــاب = )456
ـنويا “ .كمــا طــورت دائــرة
بدعــم حكومــي بقيمــة  9مليــون درهــم سـ ً
البلديــات والنقــل العالمــة التجاريــة وهويــة العالمــة التجاريــة لحملة
المواجهــة الخارجيــة ممــا أدى إلــى تعزيــز خيــارات الســفر المختلفــة
المتاحــة للنــاس ،فــي حيــن أن برنامــج النقــل يدورحــول اتخــاذ خيــارات
ذكيــة ومســتدامة.

الفواتيـــر الســـابقة والحاليـــة ،وجـــاري العمـــل علـــى تبديـــل جميـــع
صنابـــر المياه كـــي تعمل بحساســـات األيدي.
مبــادرة دعــم لمشــغلي تأجيــر الدراجــات الراغبيــن فــي إنشــاء
مواقــع تأجيرالدراجــات فــي مدينــة أبوظبــي.
مبادرة منطقة شمس المستدامة للسفر والتنقل:
والتــي تهــدف إلــى إنتــاج خطــط عمــل للســفر لمواقــع متعــددة،
للتأثيــر علــى ســلوك الســفر فقــد أنشــأت هــذه المبــادرة لتغطــي

التحديات
 توفيـــر الموارد البشـــرية المتخصصة في وقت قياســـيإلتمـــام المبـــادرات والحمـــات ضمـــن الوقـــت المحـــدد
و حضـــور المعنييـــن خـــال عمليـــة إتمـــام المبـــادرات
والحمـــات.
حصـــر جميـــع متطلبـــات المبـــادرات والحمـــات مـــن
القطاعـــات واإلدارات المعنيـــة وأخـــذ الموافقـــات عليهـــا.

شـــاركت الدائـــرة مـــن خـــال الكشـــف عـــن عـــدد مـــن المشـــاريع
المبتكـــرة والمبـــادرات المندرجـــة تحـــت مظلـــة برنامـــج أبوظبـــي
“غـــدا  ”21والمقـــرر تنفيذهـــا فـــي الســـنوات
ً
للمســـرعات التنمويـــة
الثـــاث القادمـــة ،والهادفـــة إلـــى تعزيـــز مســـتوى جـــودة حيـــاة
وســـعادة الســـكان في جميـــع أنحاء إمـــارة أبوظبـــي للوصول بها
بيـــن أفضـــل الوجهـــات المالئمـــة للعيـــش فيهـــا وزيارتهـــا وذلـــك
مـــن خـــال التركيز علـــى ثالثة جوانب أساســـية متصلـــة بمنظومة
النقـــل والبيئـــة العمرانيـــة؛ وتعزيـــز التنميـــة ونمط الحيـــاة الصحي
والنشـــط؛ والبرامـــج والمشـــاريع الثقافيـــة.
تم جذب  9000زائر ويعتبر ( )30%من الحضور اإلجمالي.
وتم توزيع  300هدية للزوار.

المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب :2019
شـــاركت الدائـــرة فـــي المعـــرض مـــن خـــال مجموعـــة مـــن
المنشـــورات المتنوعـــة تـــم إطالقهـــا فـــي المعـــرض .وتنظيـــم
شـــرحا
ً
سلســـلة من النـــدوات والعروض التقديمية والتي تضمنت
لدليـــل الحضـــور البلدي ،وقســـم لعـــرض منصة الخدمـــات الذكية
( )Smart Hubوالتعريـــف بها ،وقســـم مخصص للمنتدى الحضري
العالمـــي ،و قســـم لألطفـــال المصمـــم لتشـــجيع ثقافـــة القـــراءة
بين الشـــباب مـــن خالل عدد مـــن األنشـــطة التعليميـــة الممتعة،
وإطالق برنامج الســـفراء الشـــباب الـــذي يهدف إلـــى تعزيز العمل
الجماعـــي .تـــم جـــذب  20000زائـــر ( 5%مـــن الحضـــور االجمالـــي)
وتوزيـــع  600هديـــة لهم .
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األثر االقتصادي
المشاركة في مهرجان الظفرة لإلبل 2019

المشاركة في معرض الكتاب العين ( 2019العين تقرأ)

06

شـــاركت الدائـــرة في تجهيـــز البنية التحتيـــة للمهرجان عبـــر صيانة
الطـــرق المؤديـــة للمهرجـــان بهـــدف تســـهيل حركـــة المشـــاركين
والـــزوار ،وتســـهيل تقديـــم الخدمـــات ألصحـــاب العـــزب .وقامـــت
بتقديـــم الدعـــم اللوجســـتي للمشـــاركين فـــي المهرجـــان ،وتعريف
الجمهـــور وزوار المهرجـــان بالمشـــاريع التـــي تســـهم فـــي تقديـــم
أفضل الخدمات للمجتمع وإســـعاده عن طريق عرض المشاريع
الرأســـمالية والتشـــغيلية للدائـــرة ،باإلضافــــة إلى حمـــات توعوية
عـــن حالـــة الطوارئ والبيئـــة والصحة والســـامة والمحافظة على
المظهـــر العـــام ،ويعتبـــر هـــذا المعـــرض بمثابة حلقـــة وصل بين
األجيـــال والتـــراث ويســـاهم فـــي تعزيز الـــروح الوطنية فـــي األجيال
الناشئة.

شـــاركت الدائـــرة فـــي المعـــرض مـــن خـــال مشـــاريع تثقيفيـــة
وتوعويـــة للجمهـــور توفيـــر األدلـــة الذكيـــة مثـــل دليـــل النخيل من
قبـــل بلديـــة مدينـــة أبوظبي ودليـــل النباتات المحلية الـــذي أصدرته
مهمـــا
ً
استرشـــاديا
ً
مصـــدرا
ً
بلديـــة مدينـــة العيـــن والـــذي يعتبـــر
وطنيـــا فـــي مجـــال اســـتخدام نباتـــات البيئـــة اإلماراتيـــة
ً
ومرجعـــا
ً
كمـــا شـــارك الروبـــوت (نشـــمي) والـــذي يقـــدم معلومـــات مفيدة
وبســـيطة للجمهـــور حـــول بلديـــة العيـــن وخدماتهـــا ويضفـــي جو
مـــن المرح على المنصة دائـــرة البلديات والنقل .جـــذب  15000زائر
لجنـــاح الدائـــرة ( 25%مـــن الحضـــور االجمالـــي).

المشاركة في معرض جايتكس 2019
شــاركت الدائــرة فــي المعــرض إرسـ ًـاء منهــا لدعــم البنيــة التحتيــة
الرقميــة فــي إمــارة أبوظبــي حيــث اســتعرضت فيــه اإلنجــازات التــي
حققتهــا ضمــن مشــروع التحــول الرقمــي الــذي يعــود الفضــل فيــه
إلــى التعــاون الدائــم بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة والشراكـــة
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والجهــود التــي بذلتهــا فــي ســبيل
عالميــا فــي هــذا المجــال ،حيــث
ً
تعزيــز تنافســية إمــارة أبوظبــي
اســتعرضت الدائــرة مشــروع خدمــات الصحــة العامــة باســتخدام
انترنــت األشــياء :وهــو نظــام ذكــي للبحــث علــى خدمــات الصحــة
العامــة باســتخدام انترنــت األشــياء .زار المنصـــة  11000زائــر بمعــدل
 10%مــن الحضــور االجمالــي للمعــرض.

المشاركة في مهرجان ليوا للرطب لعام 2019

إســتضافة النســخة األولــى مــن فعاليــات المنتــدى العربــي
للتنميــة الحضريــة 2019
قامـــت الدائـــرة بالشـــراكة مـــع وزارة الخارجيـــة والتعـــأون الدولـــي
وبرنامـــج األمـــم المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية باســـتضافة
المنتـــدى العربـــي للتنميـــة الحضريـــة  ،2019الـــذي يشـــكل فرصـــة
لتحديـــد األولويـــات وتبـــادل المعرفة حـــول الممارســـات المبتكرة
للنهـــوض بالتنميـــة المســـتدامة للمـــدن العربيـــة .وقامـــت الدائرة
بتســـليط الضـــوء علـــى تطويرهـــا لنظـــم وسياســـات عمرانيـــة
تتماشـــى مع المتغيـــرات االقتصادية واالجتماعيـــة والتكنولوجية.
باإلضافـــة إلـــى اســـتضافة المنتدى نشـــرت دائرة البلديـــات والنقل
تقريـــرا يلخـــص نتائـــج المنتدى.
ً

إطالق حملة التعريف بنظام قيد المهندسين 2019

شـــاركت الدائـــرة من خالل عرض عدد من المشـــاريع الرأســـمالية
والخدمـــات الرقميـــة والمبـــادرات الهادفـــة إلـــى المحافظـــة علـــى
البيئـــة مـــن خالل إعادة اســـتخدام منتجـــات النخيل فـــي الصناعات
التقليديـــة ،وعـــرض النباتـــات البريـــة وتعريـــف الـــزوار بهـــا ،عـــرض
مجموعـــة مـــن المشـــاريع المبتكـــرة الهادفـــة إلى تحقيـــق معايير
االســـتدامة مثـــل إعـــادة تدويـــر مخلفـــات النخيـــل الـــذي أطلقتـــه
بلديـــة مدينـــة العيـــن ،تعريـــف الجمهور والـــزوار باألدلة اإلرشـــادية

قامــت الدائــرة بتعريــف نظــام قيــد المهندســين عبــر بلديــة مدينــة
أبوظبــي والــذي يعتبــر نظــام جديــد تــم تطويــره بالتعــأون مــع جميــع
األطــراف المعنييــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص ليرتقــي بجــودة
األعمــال والخدمــات فــي قطــاع التخطيــط والتصميــم الهندســي
والبنــاء و يهــدف إلــى تســهيل وضبــط اإلجــراءات الخاصــة بتنظيــم
المهــن الهندســية ،وتخفيــف أعبــاء االلتزامــات الماديــة علــى
فئــة المهنييــن ،وتنظيــم مزأولــة المهنــة فــي مجــاالت الهندســة

التـــي تصدرهـــا الدائرة ،عـــرض قائمة خدمـــات الدائـــرة المجتمعية
كالبرامـــج التطوعيـــة .تـــم جـــذب  15000زائـــر بمعـــدل  25%مـــن
الحضـــور االجمالي.

المتصلــة بمجــاالت البنــاء والتشــييد .ممــا يســاهم علــى تعزيــز
البيئــة المحفــزة للنمــو االقتصــادي وخلــق منــاخ مثالــي لالســتثمار
وممارســة مختلــف األنشــطة االقتصاديــة.
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المشاركة في المعرض الدولي للعقارات واالستثمار
(آيريس )2019

هي مســـابقة ســـعت الدائرة من خاللها إلى نشـــر ثقافة التشـــجير
والزينـــة مـــع مراعـــاة الحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة وضمـــان
استدامتها.
هدفـــت المســـابقة إلـــى تعزيـــز المســـؤولية المجتمعيـــة وإرســـاء
معاييـــر اســـتدامة الحدائـــق ،وتعزيـــز وتجديـــد المنافســـة لالرتقـــاء
بالمظهـــر الجمالـــي والبيئـــي المســـتدام إلمـــارة أبوظبـــي.
بلـــغ إجمالي المشـــاركات إلـــى  326من الفئات المشـــاركة المنازل
المـــدارس للمنافســـة على جوائز يبلغ مجموعهـــا  1.5مليون درهم
إماراتي.

حيـــث أن الدائـــرة تعتبر شـــريك اســـتراتيجي في إطار تعزيـــز جاذبية
ســـوق وقطـــاع العقـــارات فـــي إمـــارة أبوظبـــي علـــى الصعيديـــن
اإلقليمـــي والدولـــي ورفـــع مســـتويات شـــفافية بيانـــات الســـوق
العقارية ،وتبســـيط رحالت المســـتثمر من خـــال إلقاء الضوء على
أحـــدث إصـــدارات الدائرة وقوانينها وتشـــريعات القطـــاع العقاري
فـــي اإلمارة وتقديم عروض توضيحية مرتبطة بخطوات تســـجيل
عقـــود اإليجـــار والرهـــون العقاريـــة .توعيـــة المشـــترين بالقوانيـــن
واللوائـــح وتعزيـــز ثقتهم فـــي القطـــاع العقاري.
رفـــع وعـــي المســـتأجرين بحقوقهـــم والتزاماتهـــم .عـــرض آخـــر
مســـتجدات الخدمـــات المتعلقـــة باألراضـــي والعقـــارات.
المشــاركة فــي المعــرض للعقــارات الفاخــرة فــي الصيــن
(شــنغهاي)
شـــاركت الدائرة مـــع مجموعة من كبار المطوريـــن العقاريين في
إمـــارة أبوظبـــي في المعرض لهدف تعزيز ســـمعة إمـــارة أبوظبي
عالميـــا وإلقـــاء الضـــوء علـــى معالم الســـوق
ً
العقاريـــة ومكانتهـــا
والبيئـــة العقاريـــة إلمـــارة أبوظبـــي ،وإبـــراز دور الدائرة فـــي التنظيم
واالســـتثمار فـــي القطـــاع العقـــاري مـــن خـــال خدمات االســـتثمار
العقـــاري ،والتأجيـــر العقـــاري ،وتـــدأول العقـــارات ،والخدمـــات
والبيانـــات المكانيـــة ،والترويــــج لســـوق عقارات إمـــارة أبوظبي بين
أوســـاط المســـتثمرين الصينييـــن فـــي شـــنغهاي ،وإبـــراز أهميـــة
حزمـــة اإلجـــراءات والقوانيـــن والمبـــادرات التحفيزيـــة الجديـــدة في
ســـوق العقـــارات واالســـتثمار فيه وخصوصـــا بعد إصـــدار قانون
التملـــك الحـــر للمســـتثمرين األجانب.

توقيع إتفاقية مع سوق أبوظبي لألوراق المالية:
تختــص اتفاقيــة التعــأون والشــراكة بإجــراءات تســجيل العقــارات
فــي إمــارة أبوظبــي وتهــدف إلــى تعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بشــكل عــام وإمــارة أبوظبــي بشــكل خــاص
كمركــز اقتصــادي متقــدم .مــد جســور التعــأون مــع الشــركاء
االســتراتيجيين علــى الصعيــد المحلــي والخليجــي وحتــى العربــي
والشــركات العقاريــة التــي تتضمــن أجندتهــا مشــاريع ضخمــة.
مراقبــة عمليــة نقــل األســهم فــي المؤسســات المؤهلــة وذلــك
بعــد الحصــول علــى شــهادة عــدم ممانعــة واســتالم شــهادة تولــي
المناصــب الصــادرة عــن ســلطة التســجيل.
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عقد الشراكات
لتحقيق
األهداف

 6.5عقد الشراكات لتحقيق األهداف

06
2019

اتفاقية مستوى الخدمة مع شركة (أغذية) بشأن «إدارة مراكز خدمات بيع السلع الغذائية».

2019

اتفاقيـــة مســـتوى الخدمـــة مـــع شـــركة الحيل القابضة بشـــأن «إنشـــاء مشـــاريع المرافـــق المجتمعيـــة والترفيهية للعمـــال بجانب
المـــدن العماليـــة فـــي منطقـــة مصفح» (مبـــادرة عام الخيـــر ضمـــن المســـؤولية المجتمعية لعـــام .)2018

2019

مذكرة تفاهم مع شركة ثري إم الخليج المحدودة بشأن «التعأون المشترك في مجاالت التطوير واإلبتكار».

2019

اتفاقية شراكة جمع بيانات مع شركة جوجل بشأن «التجوال االفتراضي لمدينة أبوظبي»
مجانا.
ً
نطاق الشراكة :جمع بيانات بشأن التجوال االفتراضي لمدينة أبوظبي توفيرها

2019

مذكـــرة تفاهـــم مع الـــدار العقارية/المؤسســـة العليـــا للمناطـــق االقتصاديـــة المتخصصة/دائرة التنميـــة االقتصادية بشـــأن «نقل
معـــارض الســـيارات مـــن عالـــم الســـيارات إلى مجمـــع الســـيارات بمدينة رحايل فـــي المدينـــة الصناعية فـــي أبوظبي».

2019

تجديد اتفاقية مع شركة االتحاد للطيران بشأن «برنامج سفر موظفي حكومة أبوظبي »2018
نطاق االتفاق :توفير خصومات على تذاكر الطيران للموظفي الدائرة والبلديات.

2019

اتفاقية شـــراكة مع كلية األفق الجامعية  -الشـــارقة بشـــأن «التعأون المشترك في مجاالت الشهادات األكاديمية والمنح الدراسية»
نطاق الشراكة :توفير منح دراسية وخصومات للموظفين.

2019

اتفاقية مستوى الخدمة مع بنك أبوظبي التجاري بشأن «نظام الرهن االلكتروني»
نطاق االتفاقية :تسهيل اإلجراءات بشأن رحلة المتعامل بخصوص الرهن العقاري.

2019

اتفاقية مستوى الخدمة مع بنك المشرق بشأن «نظام الرهن االلكتروني»
نطاق االتفاقية :تسهيل اإلجراءات بشأن رحلة المتعامل بخصوص الرهن العقاري.

2018

اتفاقية مستوى الخدمة مع شركة أبوظبي للتمويل بشأن «نظام الرهن االلكتروني»
نطاق االتفاقية :تسهيل اإلجراءات بشأن رحلة المتعامل بخصوص الرهن العقاري.

2018

اتفاقية مستوى الخدمة مع مصرف أبوظبي اإلسالمي بشأن «نظام الرهن االلكتروني»
نطاق االتفاقية :تسهيل اإلجراءات بشأن رحلة المتعامل بخصوص الرهن العقاري.

2018

اتفاقية مستوى الخدمة مع بنك أبوظبي األول بشأن «نظام الرهن االلكتروني»
نطاق االتفاقية :تسهيل اإلجراءات بشأن رحلة المتعامل بخصوص الرهن العقاري.

2018

اتفاقية شراكة مع جامعة أبوظبي بشأن «التعأون المشترك في مجاالت البرامج األكاديمية».

2018

اتفاقيـــة تعـــأون مـــع بنيـــة للمشـــاريع ذ.م.م ،وشـــركة الـــدار العقارية ،وشـــركة ريـــم للتطوير ،وشـــركة الطموح لإلســـتثمارات بشـــأن
«تنفيـــذ مشـــاريع تشـــييد محطات البتـــرول بجزيـــرة الريم».

2018

اتفاقية شـــراكة مع شـــركة غنتوت للنقل والمقأوالت العامة ذ.م.م بشـــأن «إنشـــاء ســـوق بازار في منطقة المفرق الصناعية ضمن
مبادرات المسؤولية المجتمعية».

2018

اتفاقيـــة شـــراكة مـــع شـــركة اإلمـــارات العالميـــة لأللمنيـــوم بشـــأن «إنشـــاء ملعـــب رياضي فـــي منطقة الســـمحة ضمـــن مبادرات
المســـؤولية المجتمعيـــة».

2018

اتفاقيـــة تعـــأون مـــع شـــركة اإلمـــارات لإلتصـــاالت المتكاملـــة  -دو بشـــأن «إنشـــاء نقـــاط ســـاخنة للـــواي فـــاي إنترنـــت فـــي الحدائـــق
والمتنزهـــات والشـــواطئ التابعـــة للبلديـــات».

2018

اتفاقيـــة تعـــأون مع شـــركة أبوظبـــي للخدمات العامة (مســـاندة) ولجنـــة البنية التحتية األساســـية لجزيرة الريم وشـــركة بنيه بشـــأن
«تشـــييد المرافـــق المجتمعية مـــن مراكز شـــرطة ودفاع مدني بجزيـــرة الريم».

2018

اتفاقيــة تعــأون مــع شــركة أبوظبــي التجــاري للخدمــات الهندســيةذ.م.م بشــأن «مشــاريع التطويــر العقــاري علــى الخارطــة التــي لديهــا
حســابات ضمــان مشــاريع عقاريــة».

2019

اتفاقية تعأون مع هيئة الموارد البشرية بشأن «تبادل الخبرات ودعم األهداف االستراتيجية المشتركة»
نطــاق الشــراكة :رفــع كفــاءة العمــل وخدمــة األهــداف االســتراتيجية للطرفيــن إلــى جانــب رفــع مســتوى األداء الحكومــي وفــق أرقــى
المعاييــر العالميــة .المجــال :التعليــم والتأهيــل والتدريــب.

2019

اتفاقية مستوى الخدمة مع المؤسسة العامة لحديقة الحيوان واألحياء المائية بالعين بشأن «تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة»
نطاق الشراكة :تدعم وتعزيز الشراكات االستراتيجية .المجال :العمليات والخدمات.

2019

اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع شــركة أبوظبــي للخدمــات العامــة (مســاندة) بشــأن «تقديــم خدمــات التصميم واإلنشــاء وإدارة المرافق»
نطــاق الشــراكة :تقديــم خدمــات التصميــم واإلنشــاء وإدارة المرافــق .المجال :العمليــات والخدمات.

2019

اتفاقية مستوى الخدمة مع بنك االستثمار بشأن «نظام الرهن العقاري اإللكتروني»
نطاق الشراكة :تنظيم العالقة بين الطرفين .المجال :العمليات والخدمات.

2019

اتفاقيــة شــراكة مــع شــركة  2GISبشــأن «تبــادل البيانــات المكانيــة ونقــاط ذات االهتمــام فــي إمــارة أبوظبــي»
نطاق الشراكة :توفير بيانات النشاطات التجارية والصناعية .المجال :العمليات والخدمات.

2019

اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع شــركة أبوظبــي للخدمــات العامــة ش.م.ع -مســاندة بشــأن «تعهيــد عمليــات التفتيــش الموقعــي علــى
األعمــال االنشــائية فــي المشــاريع الحكوميــة التــي تنفذهــا شــركة أبوظبــي للخدمــات العامــة ش.م.ع  -مســاندة»
نطــاق الشــراكة :إعفــاء المشــاريع الحكوميــة التــي تنفذهــا شــركة مســاندة مــن إجــراءات التفتيــش الموقعــي .المجــال :العمليــات
والخدمــات.

2019

مذكــرة تفاهــم مــع ســنغافورة جــاردن ســيتي بشــأن «تبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات فــي مجــال المشــاريع الخضــراء»
نطــاق الشــراكة :العمــل علــى تطويــر مشــاريع المســاحات الخضــراء ،األبحــاث والدراســات التــي تدعــم معاييــر التخطيــط ومشــاريع
البنيــة التحتيــة ،تخضيــر األراضــي الصحرأويــة ،وغيرهــا مــن المجــاالت ذات الصلــة .المجــال :دولــي.

2019

برنامج تعأون مع وزارة اإلسكان في المملكة العربية السعودية بشأن «مجاالت التطوير العقاري»
نطــاق الشــراكة :مجــاالت التطويــر العقــاري اليــت تســهم فــي رفــع كفــاءة العمــل وخدمــة األهــداف االســتراتيجية للطرفيــن وفــق أرقــى
المعاييــر العالميــة المتعلقــة بالقطــاع العقــاري مــع التركيــز علــى الجوانــب المتعلقــة بمشــاريع البيــع علــى الخارطــة .المجــال :العمليــات
والخدمــات.

2019

اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع جمعيــة العيــن التعأونيــة بشــأن «بيــع الســلع المدعمــة للمواطنيــن فــي أفــرع جمعيــة العيــن التعأونيــة»
نطــاق الشــراكة :بيــع الســلع المدعمــة للمواطنيــن فــي أفــرع جمعيــة العيــن التعأونيــة .المجــال :العمليــات والخدمــات.

2019

اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع جمعيــة الظفــرة التعأونيــة بشــأن «بيــع الســلع المدعمــة للمواطنيــن فــي أفــرع جمعيــة الظفــرة
التعأونيــة» نطــاق الشــراكة :بيــع الســلع المدعمــة للمواطنيــن فــي أفــرع جمعيــة الظفــرة التعأونيــة .المجــال :العمليــات والخدمــات.

2019

مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بشأن «تحقيق األهداف االستراتيجية المشتركة»
نطــاق الشــراكة :تعزيــز مســتويات جــودة الحيــاة مــن خــال نهــج متكامــل للتطويــر العمرانــي المســتدام إلمــارة أبوظبــي.
المجال :العمليات والخدمات.

2019

مذكــرة تفاهــم مــع شــركة ســمارت كــرأود المحــدودة بشــأن «تبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات فــي مجــال االســتثمار العقــاري
مــن خــال الملكيــة المشــتركة» نطــاق الشــراكة :تعزيــز النمــو االقتصــادي فــي الدولــة والتشــجيع علــى االســتثمار العقــاري مــن خــال
التملــك الجماعــي .المجــال :العمليــات والخدمــات.

2019

مذكرة نوايا مع مؤسسة اإلمارات (تكاتف) بشأن «تنظيم المنتدى الحضري العالمي العاشر »2020
نطاق الشراكة :تأمين متطوعين للمساعدة في تنظيم المنتدى الحضري العالمي العاشر  .2020المجال :العمليات والخدمات.

2019

مذكرة تفاهم مع مجموعة االتحاد للطيران بشأن «التعأون المشترك للتنمية في مجال اإلبداع واالبتكار»
نطــاق الشــراكة :تبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات المعرفيــة والمشــاركة فــي الفعاليــات والمســابقات االبتكاريــة بيــن الطرفيــن.
المجــال :العمليــات والخدمــات.
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2019

2019

2019

اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع جمعيــة أبوظبــي التعأونيــة بشــأن «بيــع الســلع المدعمــة للمواطنيــن فــي أفــرع جمعيــة أبوظبــي
التعأونيــة»
نطاق الشراكة :بيع السلع المدعمة للمواطنين في أفرع جمعية أبوظبي التعأونية .المجال :العمليات والخدمات.

مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة المحلية (إكبا) بشأن «التعأون وتوفير اطار عمل مشترك»

2019

اتفاقيــة تعــأون مــع شــركة ترانــس اإلمــارات لتجــارة المواشــي ذ.م.م بشــأن «تنظيــم توريــد المواشــي مــن األغنــام والماعــز واألبقــار
األســترالية»
نطــاق الشــراكة :تحقيــق متطلبــات قانــون الذبــح الرحيــم فــي جميــع المســالخ المعتمــدة لذبــح المواشــي األســترالية التابعــة للدائــرة.
المجــال :العمليــات والخدمــات.
اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع جمعيــة بنــي يــاس التعأونيــة بشــأن «بيــع الســلع المدعمــة للمواطنيــن فــي أفــرع جمعيــة بنــي يــاس
التعأونيــة»

اتفاقية مستوى الخدمة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بشأن «نقل مهام ختم اللحوم المحلية لبلديات اإلمارة»

2019

2019

نطاق الشراكة:

2019

1.امتثــال الدائــرة والبلديــات لقــرار رئيــس الدائــرة لالئحــة التنفيذيــة رقــم ( )245لســنة  2015بشــأن الملكيــة المشــتركة للعقــارات واتحــاد
المــاك وفقًــا للقانــون رقــم ( )3لســنة  2015بشــأن تنظيــم القطــاع العقــاري.
2.رفــع تنافســية القطــاع العقــاري علــى مســتوى اإلمــارة ممــا ينعكــس إيجابًــا علــى اســتقرار وتحفيــز اإلســتثمار العقــاري فــي اإلمــارة
مــن خــال اســتهداف تنافســية هــذه الرســوم مقارنــة باإلمــارات األخــرى.

رفــع مســتوى الشــفافية للقطــاع العقــاري وتطويــر مؤشــرات رســوم الخدمــات ورســوم المجمــع للمناطــق اإلســتثمارية بإمــارة
أبوظبــي .المجــال :العمليــات والخدمــات.
اتفاقية تعأون مع دائرة الصحة بشأن «التقصي الوبائي لألمراض المنقولة بواسطة المياه»

2019

2.الحــرص علــى الصحــة والســامة العامــة ألفــراد مجتمــع إمــارة أبوظبــي والحــد مــن خطــر اإلصابــة بــأي نــوع مــن األمــراض المنقولــة
فــي الميــاه الموجــودة فــي األماكــن العامــة.
وخصوصا داء (الليجونيال).
ً
3.الحد من حاالت اإلصابة باألمراض المنقولة بواسطة مياه الشرب العامة

4.معالجة بؤرة التلوث أو اإلصابة في المياه العامة للحد من انتشارها بين أفراد المجتمع .المجال :العمليات والخدمات.

2019

2019

2019

1.تسهيل تملك مؤسسات سوق أبوظبي العالمي ألراضي و/أو عقارات في إمارة أبوظبي.

2019

اتفاقية تعأون مع سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي المالي بشأن «بتنظيم أعمال التصاميم والديكورات الداخلية واإلنشاءات
داخل جزيرة المارية والتصاريح المتعلقة بها ،بإضافة إلى التعأون في مجاالت تطبيقات المدن الذكية والذكاء االصطناعي»

2019

نطاق الشراكة:

1.تحسين جوانب الحياة لسكان وزوار مدينة أبوظبي وجزيرة المارية.
2.تفعيل منظومة االبتكار بدائرة التخطيط العمراني والبلديات.

3.جذب اإلستثمار لجزيرة المارية ومشاريع دائرة البلديات والنقل .المجال :العمليات والخدمات.

نطــاق الشــراكة :تقســيط رســوم الخدمــات المقدمــة لمتعاملــي الدائــرة والجهــات التابعــة باســتخدام البطاقــات االئتمانيــة والخصــم
المباشــر مــن دون فوائــد أو رســوم معاملــة علــى الدائــرة والجهــات التابعــة وذلــك بهــدف تســهيل الدفعــات للمتعامليــن وضمــان
اســتيفاء الدائــرة والجهــات التابعــة لرســوم الخدمــات المقدمــة .االمجــال :العمليــات والخدمــات.
مذكرة تعأون مع مؤسسة االمارات للفعاليات  -امارات ايفينت بشأن «تركيب لوحة فسيفساء لصاحب السمو/رئيس الدولة
(حفظه هللا)»
نطــاق الشــراكة :تســجيل لوحــة الفيسفســاء ضمــن موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية كأكبــر لوحــة فسيفســاء فــي العالــم.
المجــال :العمليــات والخدمــات.

نطـــاق الشـــراكة :تقديـــم خدمة تركيب و تصنيع صناديـــق البريد (اختياري) للمواطنيـــن في إمارة أبوظبي والذي ســـيتم تفعيله ضمن
الخدمـــات المقدمـــة من خالل نظام الـ  .SmartPassالمجـــال :العمليات والخدمات/المجتمع.
اتفاقية شراكة مع شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم بشأن «تمويل حافلة مجتمعية ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية»

2019

نطـــاق الشـــراكة :خدمـــة المجتمـــع المحلي مـــن خالل التعأون فـــي تمويل حافلـــة مجتمعية لدعم األنشـــطة والبرامـــج والفعاليات
المختلفـــة .المجال :العمليـــات والخدمات/المجتمع.
اتفاقية تعأون مع بنك أبوظبي األول بشأن «خطة الدفع الميسر».

2019

2.تحديد ضوابط وشروط لنقل ملكية أسهم المؤسسات المؤسسة في سوق أبوظبي العالمي والمالكة ألراضي وعقارات في
إمارة أبوظبي.

3.التعأون في مجال نقل المعرفة و تبادل الخبرات الفنية .المجال :العمليات والخدمات.

اتفاقيــة التعــأون مــع شــركة أبوظبــي للخدمــات العامــة (مســاندة) وشــركة أبوظبــي لخدمــات الصــرف الصحــي بشــأن «تطويــر و تبــادل
البيانــات للنظــام االلكترونــي للمشــاريع الرأســمالية ()CIP
نطــاق الشــراكة :تطويــر عمليــة تخطيــط االســتثمار الرأســمالي فــي إمــارة أبوظبــي عبــر إيجــاد منصــة موحدة لرســم ومتابعة المشــاريع
الرأســمالية للجهــات الحكوميــة فــي اإلمــارة وتوفيــر رؤيــة واضحــة لحكومــة أبوظبــي .المجال :العمليــات والخدمات.

اتفاقية تعأون مع شركة جفن ترافكس ذ.م.م بشأن «تركيب صناديق بريد للمنازل في إمارة أبوظبي»

اتفاقية تعأون مع سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي بشأن «بتنظيم إجراءات العقارات باسم مؤسسات سوق أبوظبي
العالمي»
نطاق الشراكة:

محليا في
ً
نطاق الشراكة :التسهيل على تجار وشركات اللحوم المحلية أثناء عملية الرقابة واإلفراج عن شحنات اللحوم المذبوحة
المسالخ التجارية في وقت قياسي دون تأخير ،وزيادة حركة تجارة وتدأول هذه المواد في برادات اللحوم بالمسالخ التجارية باإلمارة.
المجال :العمليات والخدمات.

اتفاقية تعأون مع بنك االمارات اإلسالمي بشأن «خطة الدفع الميسر»

نطاق الشراكة:

1.تطويــر التعــأون المشــترك بيــن دائــرة الصحــة ودائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات فــي أبوظبــي بشــأن تقصــي حــاالت إصابــة
األفــراد باألمــراض المنقولــة بواســطة الميــاه فــي األماكــن العامــة.

1.الري بالمياه المالحة واستخدام الزراعة الملحية لتنسيق المناظر الطبيعية.

2.استدامة المصادر الطبيعية بما يشمل المياة والتربة المجال :العمليات والخدمات.

نطاق الشراكة :بيع السلع المدعمة للمواطنين في أفرع جمعية بني ياس التعأونية .المجال :العمليات والخدمات.
اتفاقيــة تعــأون مــع شــركة ميراليــس محاســبون قانونيــون ومدققــون مســجلون بشــأن «مراجعــة ميزانيــة رســوم الخدمــات العقاريــة
المملوكــة بصفــة مشــتركة»

نطاق الشراكة:

2019
2019

المشـــروع  :تقســـيط رســـوم الخدمـــات المقدمـــة لمتعاملـــي الدائـــرة والجهـــات التابعـــة باســـتخدام البطاقـــات االئتمانيـــة والخصم
المباشـــر مـــن دون فوائـــد أو رســـوم معاملـــة على الدائـــرة والجهـــات التابعة وذلك بهـــدف تســـهيل الدفعـــات للمتعاملين وضمان
اســـتيفاء الدائـــرة والجهـــات التابعة لرســـوم الخدمـــات المقدمـــة .المجـــال :العمليـــات والخدمات/المجتمع.
اتفاقية مستوى الخدمة مع هيئة أبوظبي لإلسكان وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) بشأن «تنفيذ مشروع المخطط
العام التفصيلي لمشاريع اإلسكان
نطاق الشراكة :تنفيذ مشروع المخطط العام التفصيلي لمشاريع اإلسكان .المجال :البناء واإلنشاء والبنية التحتية.
اتفاقية تعأون مع دائرة التنمية االقتصادية بشأن «المهن و اإلعالنات العقارية»
نطاق الشراكة :تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في إمارة أبوظبي .المجال :العمليات والخدمات..
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07
الجوانب المادية

الجوانب
داخل
الدائرة
وخارجها

أصحاب المصلحة  /المعنيون الخارجيون
الحكومة

المتعاملون

الشركاء

المجتمع
واألجيال
المستقبلية

الموردون

معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

اإلفصاحات

الوصف

الصفحة

 :GRI 101المؤسسة
اإلفصاحات العامة

البيئة

22

1-102

اسم المؤسسة

2-102

األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

3-102

موقع المؤسسة

4-102

مواقع عمل المؤسسة

24-25

5-102

طبيعة الملكية والشكل القانوني

26-27

6-102

األسواق التي تخدمها المؤسسة

24-25

7-102

حجم المؤسسة

26-27

معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين

40-65-84
40-65-84

الطاقة

كالهما

المياه

كالهما

االنبعاثات

كالهما

االمتثال البيئي

كالهما

التقييم البيئي للمورد

كالهما

األداء االقتصادي

كالهما

8-102

ممارسات المشتريات

كالهما

9-102

سلسلة االمداد

االبتكار

كالهما

10-102

التغيرات الجوهرية في المؤسسة وسلسلة االمداد

11-102

المبدأ أو المنهج االحترازي

التوظيف

كالهما

12-102

المبادرات الخارجية

الصحة والسالمة المهنية

كالهما

13-102

العضوية في الجمعيات

84-86

التدريب والتعليم

داخلية

14-102

كلمة صناع القرار الرئيسين

16-17

التنوع وتكافؤ الفرص

داخلية

16-102

القيم ،والمبادئ ،والمعايير ،وقواعد السلوك

عدم التمييز

كالهما

18-102

هيكل الحوكمة

المجتمعات المحلية

كالهما

40-102

قائمة مجموعات المعنيين

التخطيط واالستجابة للكوارث/الطوارئ

كالهما

41-102

اتفاقيات المفأوضات الجماعية

صحة وسالمة العمالء

خارجية

42-102

تحديد اختيار المعنيين

39

االلتزام االقتصادي واالجتماعي

كالهما

43-102

نهج إشراك المعنيين

38

توفير المعلومات

كالهما

44-102

المخأوف والجوانب األساسية التي طرحها المعنيون

االقتصاد

المجتمع

114

GRI 102
اإلفصاحات العامة

24-25
22

63

41
48-50-52-54-56-60-62-6364-66-72-74-78-80-84

4
41-43-45-65
30-38-39
غير مطابقة في االمارات

38-39
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07
معايير المبادرة
العالمية إلعداد
التقارير

GRI 102
اإلفصاحات العامة

الوصف

اإلفصاحات

الصفحة

معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير

45-102

قائمة الكيانات المدرجة في البيانات المالية الموحدة

46-102

تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع

12-18

47-102

الئحة الجوانب ذات األهمية

43-44

48-102

إعادة صياغة المعلومات

18

49-102

التغيرات في إعداد التقرير

ال توجد تغيرات كبيرة

50-102

الفترة المشمولة بالتقرير

18

51-102

تاريخ أحدث تقرير

18

بيئي

52-102

دورة إعداد التقارير

18

53-102

جهة االتصال في حالة االستفسار عن التقرير أو محتوياته

18

الطاقة

54-102

اإلفصاحات حول تقديم التقارير وفق معايير المبادرة
العالمية إلعداد التقارير

55-102

مؤشر محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

56-102

سياسة الضمان الخارجية

GRI 103
نهج اإلدارة

وفقا لمعايير المبادرة
تم إعداد هذا التقرير ً
العالمية إلعداد التقارير :المستوى األساسي

GRI 103
نهج اإلدارة

18

GRI 302
الطاقة

1-103
2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

3-103

تقييم نهج اإلدارة

1-201

القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة و الموزعة

2-201

اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى نتيجة التغير
المناخي

74 – 73 – 72

GRI 103
نهج اإلدارة

86 – 84 – 82 – 80 - 78 – 74 – 72
74 – 73 – 72
83 - 82 -81- 80 – 79 – 78
53 - 52

GRI 303
المياه

ممارسة الشراء
GRI 103
نهج اإلدارة
GRI 204
ممارسات
المشتريات

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

44 - 30

3-103

تقييم نهج اإلدارة

44 - 30

نتائج مبادرات

34

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

52 – 51

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

52 – 51

3-103

تقييم نهج اإلدارة

52 – 51

1-302

استهالك الطاقة داخل المؤسسة

4-302

الحد من استهالك الطاقة

51 – 50 – 45 - 39
79 - 78

المياه

األداء االقتصادي
شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

44 - 30

إفصاحات غير متعلقة بمعايير ()GRI

االقتصادية

GRI 201
األداء االقتصادية

الوصف

الصفحة

االبتكار

الجوانب ذات األهمية

GRI 103
نهج اإلدارة

اإلفصاحات

26

91-92-93-94-95-96-97

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

84 – 65 – 41 – 40

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

84 – 65 – 41 – 40

3-103

تقييم نهج اإلدارة

84 – 65 – 41 – 40

1-204

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

84 – 65 – 41 – 40

116

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

49 – 48

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

49 – 48

3-103

تقييم نهج اإلدارة

49 – 48

1-303

التعامل مع المياه كمصدر

49 – 31

2-303

إدارة التأثيرات المتعلقة بتصريف المياه

3-303

سحب المياه

49 – 48

4-303

تصريف المياه

54

5-303

استهالك المياه

31

54

االنبعاثات
GRI 103
نهج اإلدارة

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

53 - 52

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

53 - 52

3-103

تقييم نهج اإلدارة

53 - 52
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الوصف

اإلفصاحات

الصفحة
اإلفصاحات

االبتكار

GRI 305
االنبعاثات

1-305

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة

2-305

انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة

الينطبق

4-305

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

الينطبق

5-305

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

الينطبق

79

االمتثال البيئي
GRI 103
نهج اإلدارة
GRI 307
االمتثال البيئي

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

79 - 78

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

79 - 78

3-103

تقييم نهج اإلدارة

79 - 78

1-307

عدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية

79 - 78

التقييم البيئي للمورد
GRI 103
نهج اإلدارة

GRI 308
التقييم البيئي للمورد

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

43

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

48

3-103

تقييم نهج اإلدارة

1-308

الموردون الجدد ممن تم التحقق منهم وفق
المعايير البيئية

2-308

اآلثار البيئية الضارة الفعلية والمحتملة في
سلسلة اإلمداد واإلجراءات المتبعة

الصحة والسالمة المهنية
GRI 103
نهج اإلدارة

GRI 403
الصحة
والسالمة
المهنية

86 - 78 – 65
41
لم يتم االبالغ عن وجود
آثار بيئية ضارة لدينا في
2019

التوظيف

GRI 401
التوظيف

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

82 - 45

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

82 - 45

3-103

تقييم نهج اإلدارة

82 - 45

1-401

الموظفون الجدد ودوران الموظفون

2-401

المستحقات الممنوحة للموظفين بدوام
كامل وغير ممنوحة للموظفين بدوام جزئي
أو مؤقت

82 - 72 – 64 – 45 – 41
41

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

72 – 45 – 43

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

72 – 45 – 43

3-103

تقييم نهج اإلدارة

72 – 45 – 43

1-403

نظام إدارة الصحة والسالمة

2-403

تحديد المخاطر وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

25

3-403

خدمات الصحة المهنية

63

4-403

مشاركة العمال واستشارتهم والتواصل معهم بشأن
الصحة والسالمة المهنية

45

5-403

تدريب العمال على نظام الصحة والسالمة المهنية

45

6-403

تعزيز صحة العمال

45

7-403

الوقاية من آثار الصحة والسالمة المهنية لمرتبطة بشكل
مباشر بعالقات العمل والتخفيف من آثارها

9-403

اإلصابات المتعلقة بالعمل

72 – 62

72 - 45 – 43
لم يتم االبالغ عن اي اصابات

التدريب والتعليم
GRI 103
نهج اإلدارة

اجتماعي

GRI 103
نهج اإلدارة

الوصف

الصفحة

ربط أهداف التنمية
المستدامة بمعايير
المبادرة العالمية
إلعداد التقارير
()GRI

GRI 404
التدريب
والتعليم

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

64 – 45

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

64 – 45

3-103

تقييم نهج اإلدارة

64 – 45

1-404

متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف حسب
الجنس وفئة الموظف

2-404

برامج إلدارة المهارات والتعلم مدى الحياة التي تدعم اسمرار
توظيف العاملين ومساعدتهم في إدارة اختتام الحياة المهنية

82 – 72 – 66
64 - 45
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الوصف

اإلفصاحات

الصفحة

معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير

التنوع وتكافؤ الفرص
GRI 103
نهج اإلدارة
GRI 405
التنوع وتكافؤ الفرص

GRI 406
عدم التمييز

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

81 - 80 – 60 – 45

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

81 - 80 – 60 – 45

3-103

تقييم نهج اإلدارة

81 - 80 – 60 – 45

2-405

نسبة الراتب األساسي واألجور للنساء
بالمقارنة مع الرجال

63

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

63 - 45

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

63 - 45

3-103

تقييم نهج اإلدارة

63 - 45

1-406

وقائع التمييز في المعاملة واالجراءات
التصحيحية المتخذة

لم يتم تسجيل اي
حوادث في 2019

المجتمعات المحلية

GRI 103
نهج اإلدارة

 GRI 413المجتمعات المحلية

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

66 – 65 – 64 – 62 – 60
– 69 - 68 – 67

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

66 – 65 – 64 – 62 – 60
– 69 - 68 – 67

3-103

تقييم نهج اإلدارة

66 – 65 – 64 – 62 – 60
– 69 - 68 – 67

1-413

العمليات المنجزة مع إشراك المجتمع
المحلي ،وتقييم األثر ،وبرامج التطوير

66 – 65 – 64 – 62 – 60
– 69 - 68 – 67

التخطيط واالستجابة للكوارث/الطوارئ
GRI 103
نهج اإلدارة

اإلفصاحات

صحة وسالمة المتعامل

عدم التمييز
GRI 103
نهج اإلدارة

الوصف

الصفحة

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

25 - 24

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

25 - 24

3-103

تقييم نهج اإلدارة

25 - 24

GRI 103
نهج اإلدارة

GRI 416
صحة وسالمة المتعامل

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

85 - 63 - 62 – 53 – 48

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

85 - 63 - 62 – 53 – 48

3-103

تقييم نهج اإلدارة

85 - 63 - 62 – 53 – 48

إجمالي عدد حاالت عدم االلتزام باللوائح
والقواعد التطوعية بشأن آثار صحة وسالمة
المنتجات والخدمات خالل دورة حياة المنتج
بحسب نوع النتائج المتحصلة

لم يتم االبالغ عن اي
حاالت عدم امتثال في
2019

2-416

االمتثال االجتماعي و االقتصادي
GRI 103
نهج اإلدارة

GRI 419
االمتثال االجتماعي واالقتصادي

1-103

شرح للجانب ذو األهمية وحدوده

43 - 30 – 26

2-103

نهج اإلدارة و مكوناته

43 - 30 – 26

3-103

تقييم نهج اإلدارة

43 - 30 – 26

1-419

مخالفة اللوائح والقوانين في المجال
االجتماعي واالقتصادي

ال توجد جزاءات مالية
أو غيرمالية كبيرة بشإن
عدم االمتثال

دائرة البلديات والنقل
مبنى المعمورة (ب) ،شارع أهل العزم ،أبوظبي
02 301 3333
www.dmt.gov.ae

