


ُأنشئت األمانة العامة لمجلس الوزراء مع بداية تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وقيام 

االتحاد في أوائل السبعينات، لتكون الجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس الوزراء. وفي يناير عام 

2006 تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رئاسة المجلس لتبدأ األمانة العامة لمجلس الوزراء فصاًل جديدًا من العمل 

الحكومي المبتكر، وتطوير منظومة العمل الحكومي االتحادي.

امتد نطاق عمل األمانة العامة لمجلس الوزراء من دور تنفيذي وإداري ألعمال مجلس الوزراء، 

إلى دور أكبر في المجال االستشاري والقانوني واالتصالي ألعمال مجلس الوزراء، وأصبحت حلقة 

الوصل األساسية التي تنظم عملية االتصال بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والمؤسسات 

والهيئات التابعة للحكومة االتحادية، والعمل على تطوير هذه المنظومة وفق أفضل المعايير.

تتولى األمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن مهامها إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وإجراء 

الترتيبات الالزمة الجتماعاته، باإلضافة إلى صياغة قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها، كما تتولى 

الدعم القانوني واإلداري والفني بشأن جميع المواضيع التي يبت فيها المجلس، وتقديم التوصيات 

القائمة على أساس من الدراسات والمعلومات السليمة التي يعتمد عليها المجلس في صنع 

القرار، وتشارك األمانة كذلك في إعداد مشروعات القوانين االتحادية وتشكيل صيغتها النهائية، 

آخذة بعين االعتبار اإلجراءات الدستورية المالئمة. كما تتولى مسؤولية صياغة كافة المراسيم 

االتحادية والقرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء. 

تكرس األمانة العامة لمجلس الوزراء مبادئ العمل المؤسسي والفريق الواحد، ولها أدوار 

هامة في ذلك من خالل مشاركة الخبرات وبناء القدرات لفرق الحكومة االتحادية، وذلك من 

خالل تنظيم ورش العمل واللقاءات المستمرة مع الجهات الحكومية، وتطوير سلسلة من 

األدلة اإلرشادية المتخصصة في مجاالت أنظمة وإجراءات العمل في مجلس الوزراء، والحوكمة 

المؤسسية في الحكومة االتحادية، واالتصال الحكومي واإللكتروني وغيرها.
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الخلوات الوزارية 1

2007

14/02/2007

13-15/12/2007

13 -14/07/2007

منتجع باب الشمس الصحراوي – دبي

استراحة جبل الظنة - أبوظبي

استراحة ضدنا - الفجيرة

201020132016

7-9/12/201330-31/01/2016

4-6/02/2010

منتجع باب الشمس الصحراوي - دبيجزيرة صير بني ياس - أبوظبي

منتجع قصر السراب،ليوا - أبوظبي
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2007
14/02/2007

تم عقد أول خلوة وزارية بتاريخ 14 فبراير 2007 في منتجع باب الشمس بإمارة دبي، 

واشتملت الخلوة على ورشة عمل موسعة على مدى يومين استمع فيها صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مداخالت وآراء الوزراء، كل في مجال 

اختصاص وزارته حول مكونات ومالمح الخطة االستراتيجية المقترحة للحكومة االتحادية 

التي تمتد بين عامي 2008 - 2011م، والعمل على أول استراتيجية للحكومة تشكل أول 

توجه منهجي للحكومة االتحادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، ومواكبة 

التغيرات العالمية، وبما يؤكد مكانة الدولة االقليمية والعالمية.

منتجع باب الشمس الصحراوي - دبي
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امتدت الخلوة الوزارية الثانية على مدار يومي 13 - 14 يوليو 2007 في استراحة 

ضدنا بإمارة الفجيرة، وتضمنت نتائج الخلوة الوزارية إنشاء نظام متكامل إلدارة 

األداء يضمن متابعة عمل الوزارات بشكل عام، وتفعيل برنامج الحكومة اإللكترونية 

من خالل تحويل %50 من الخدمات الحكومية إلى خدمات الكترونية بنهاية عام 

2008، وصواًل إلى نسبة %90 بنهاية عام 2010 ، كما أمر رئيس مجلس الوزراء 

خالل االجتماع بالعمل على تحقيــق ما ال يقل عن نسبة %70 لرضا المتعاملين في 

الحكومة، وتشكيل فريق خاص من المتسوقين السريين لمتابعة أداء الوزارات في 

هذا الخصوص، كما تضمن االجتماع إحالة الخطط التشغيلية للوزارات والهيئات 

االتحادية إلى وزارة المالية والصناعة للبدء في إعداد مشروع موازنة عام 2008، 

وتعد هذه المرة األولى التي يتم فيها ربط مخصصات الموازنة بالتخطيط 

االستراتيجي, األمر الذي يسهم في رفع كفاءة االنفاق والتركيز على المخرجات.

استراحة ضدنا - الفجيرة

2007
13-14/07/2007
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استراحة جبل الظنة - أبوظبي
عقدت الخلوة الوزارية الثالثة في جبل الظنة بإمارة أبوظبي، والتي تم من خالل 

جلساتها مناقشة الخطط االستراتيجية لنحو 26 هيئة ومؤسسة اتحادية تم تطويرها 

في إطار األسس العامة الستراتيجية الحكومة االتحادية، وأولى المجلس خالل 

مناقشاته اهتمامًا خاصًا بالخطة االستراتيجية لبرنامج الشيخ زايد لإلسكان نظرًا 

للدور الكبير الذي يلعبه البرنامج في تحقيق االستقرار السكني لشريحة كبيرة من 

المواطنين.

2007
13-15/12/2007
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منتجع قصر السراب، ليوا - أبوظبي

2010
4-6/02/2010

عقدت الخلوة الوزارية الرابعة في منتجع قصر السراب الصحراوي في ليوا 

بالمنطقة الغربية، والتي تضمنت استعراض ما تم إنجازه من مكونات استراتيجية 

الحكومة االتحادية في المرحلة األولى التي امتدت من عام 2008 حتى عام 2010، 

واستعراض تنفيذ المرحلة الثانية من االستراتيجية الحكومية التي تمتد بين عامي-

2011 2013. وقد أعلن  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خالل ختام 

الخلوة عن إصدار وثيقة وطنية للدولة )رؤية اإلمارات 2021(، وهو العام الذي 

يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، حيث تعد هذه الوثيقة خارطة الطريق 

للعمل الحكومي االتحادي والمحلي لتحقيق األهداف والوصول للعالمية.
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2013
7-9/12/2013

عقد مجلس الوزراء الخلوة الوزارية الخامسة في جزيرة صير بني ياس، والتي تم 

تخصيصها لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وقد تم اإلعالن ألول مرة عن ممارسة 

جديدة للحكومة تحت عنوان »مختبر اإلبداع الحكومي«, والذي افتتح خالل الجلسة 

بمناقشة مجموعة من المبادرات التطويرية لقطاعي التعليم والصحة.

سبقت الخلوة الوزارية مبـــادرة نوعيـــة تمثلت في إطـــالق رئيس مجـــلس الوزراء 

مبادرة ) العصف الذهني اإلماراتي ( عبر وسم خاص في موقع تويتر، والتي استقبلت 

وبمشاركة شعبية كبيرة 65 ألف فكرة وصلت عبر وسائل التواصل االجتماعي وموقع 

رئيس مجلس الوزراء لتطوير قطاعي التعليم والصحة، وقد نوقشت خالل مختبر اإلبداع 

الحكومي.

جزيرة صير بني ياس - أبوظبي
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2016
30-31/01/2016

عقد مجلس الوزراء الخلوة الوزارية السادسة في منتجع باب الشمس الصحراوي بدبي، 

والتي تم تخصيصها لمناقشة األفكار والمبادرات لتنويع االقتصاد الوطني،وتحقيق 

التوزان بين قطاعاته بما يضمن استدامته، وذلك بحضور الحكومة االتحادية والحكومات 

المحلية.

أعلن في ختام الخلوة عن العمل على استراتيجية اإلمارات ما بعد النفط، واإلعالن 

عن المبادرات والخطط خالل العام 2016، فيما كلفت وزارة شؤون مجلس الوزراء 

والمستقبل بإدارة ملف اإلمارات ما بعد النفط وفق التشكيل الوزاري الجديد للحكومة.

منتجع باب الشمس الصحراوي - دبي
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الجلسات االستـثـنائية 2

20122014

22/07/2012

27/11/2012

جامعة اإلمارات العربية المتحدة - العين

دار االتحاد - دبي

29/11/2015

2015

30/11/2014

قلعة المويجعي - العين

قلعة الفجيرة - الفجيرة
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2012
22/07/2012

عقد مجلس الوزراء جلسته االستثنائية في ركن زايد بمكتبة جامعة اإلمارات العربية 

المتحدة في مدينة العين، حيث تم خالل الجلسة اعتماد إصدار قانون اتحادي جديد بشأن 

إلزامية التعليم بكافة مراحله لجميع األطفال بالدولة، وبما يكفل حق جميع األطفال 

بالحصول على تعليم مناسب يعدهم للحياة، ويؤهلهم للمساهمة في مجتمعهم، 

ويهذب أخالقهم ونفوسهم، وينمي عقولهم ومواهبهم. وتضمن القانون آليات محددة 

لضمان تطبيق نظام اإللزام بالدولة وفرض عقوبات مالئمة تضمن عدم اإلخالل به.

جامعة اإلمارات العربية المتحدة - العين
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2012
27/11/2012

ــم اعتمــاد مجموعــة مــن  ــي وقــد ت ــاد بدب ــوزراء جلســته االســتثنائية فــي دار االتح ــس ال عقــد مجل
المبــادرات الوطنيــة:

دار االتحاد - دبــي

1
2

تحديد عام 2013 عامًا للتوطين.

اعتماد »وثيقة قيم وسلوكيات المواطن اإلماراتي« التي تهدف لتنشئة جيل إماراتي واٍع بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه 

وأسرته ومجتمعه.

3

5

7

9
10

4

6

8

اإلعالن عن إنشاء متحف االتحاد بجانب دار االتحاد لتوثيق تاريخ االتحاد وأهم محطاته والشخصيات المؤثرة فيه.

قرار بتوجيه وزارة التربية والتعليم لتضمين »سيرة اآلباء المؤسسين« في مناهج التاريخ والتربية الوطنية في مدارس الدولة.

إدخال موضوع »الدراسات اإلماراتية« كمادة إلزامية لمتطلبات التخرج في جميع جامعات وكليات الدولة الحكومية والخاصة.

أقر تسمية يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام والموافق لذكرى رحيل مؤسس االتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

رحمه الله، بــ »يوم زايد للعمل اإلنساني«.

تكليــف وزارة األشــغال العامــة بنــاء ســارية كبيــرة لعلــم اإلمــارات فــي جميــع إمــارات الدولــة علــى غــرار الســارية الموجــودة فــي 

كل مــن إمارتــي أبوظبــي ودبــي.

اعتماد مبادرة وطنية تحـــت شعار »صنع بفخر في دولة اإلمارات« لتطوير المنتجات الوطنية، وتعزيز الفخر بجودة هذه المنتجات.

مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب اإلماراتي من خالل تخصيص %10 من مشتريات الوزارات والهيئات 

االتحادية لهذه المشاريع.

قرار بإلزام الجهات والمؤسسات االتحادية والمحلية كافة بوضع سارية للعلم أمام المباني، وذلك بمواصفات موحدة 

وقياسية يصدر بها سياسة موحدة بما يتناسب مع هيبة العلم ومكانته.
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2014
30/11/2014

عقد مجلس الوزراء جلسته االستثنائية في قلعة الفجيرة، وقد تم اإلعالن عن مجموعة 

من الخطوات لتنفيذ توجيهات رئيس الدولة بإعالن عام 2015 عامًا لالبتكار في الدولة، 

وأصدر المجلس توجيهاته لجميع الجهات االتحادية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق، 

والبدء بمراجعة السياسات الحكومية العامة، وذلك بهدف خلق بيئة محفزة لالبتكار 

تصل بدولة اإلمارات للمراكز األولى عالميًا في هذا المجال. 

قلعة الفجيرة - الفجيرة
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2015
29/11/2015

عقد مجلس الوزراء جلسته االستثنائية في قلعة المويجعي بمدينة العين، وتضمنت 

الجلسة استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الوطنية، واتخاذ القرارات الالزمة 

بخصوصها. كما تم على هامش الجلسة زيارة وتفقد قصر المويجعي الذي يعد أحد 

الشواهد الشامخة على تاريخ الدولة، والذي شيد منذ أكثر من 100 عام، وفي السنوات 

األولى من القرن العشرين في عهد الشيخ زايد بن خليفة األول. وقد شهد القصر والدة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والذي قضى فيها معظم 

فترات شبابه.. 

قلعة المويجعي – العيـــن
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المبادرات االتحادية
سعت األمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إطالق والتنسيق 

لعدد من المبادرات والمشاريع االتحادية، والتي تتوافق 

في مخرجاتها مع رؤية اإلمارات 2021 ومستقبل الدولة 

وصواًل إلى اليوبيل الذهبي لالتحاد.

ساهمت المبادرات واألنشطة التي نظمت في 

التعريف بمنجزات الحكومة االتحادية، وتطوير مشاريع 

مجتمعية تعزز التالحم والتواصل بين القيادة ومجتمع 

اإلمارات.
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2009
اللقاء اإللكتروني لرئيس مجلس الوزراء مع المواطنين

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول لقاء إلكتروني 

مفتوح مع المواطنين من خالل الموقع اإللكتروني لرئيس مجلس الوزراء 

لإلجابة عن استفساراتهم واالطالع على مالحظاتهم.

اللقاء اإللكتروني لرئيس مجلس الوزراء
مع اإلعالميين

لقاء إلكتروني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  آل مكتوم مع 

اإلعالميين عبر موقع رئيس مجلس الوزراء لإلجابة عن أسئلة واستفسارات 

وسائل اإلعالم المحلية والعربية واألجنبية، والتي تركزت في معظمها على 

األزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على دولة اإلمارات.

المبادرات االتحادية

20102012
وثيقة قيم وسلوكيات المواطن اإلماراتي

تم اعتمادها من مجلس الوزراء في جلسته التاريخية بدار االتحاد بتاريخ 

27 نوفمبر 2012، حيث تهدف الوثيقة إلى تنشئة جيل إماراتي واٍع 

بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه وتضم أهم الخصائص 

والسلوكيات والقيم والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن 

اإلماراتي.

كتاب 4 أعوام من اإلنجازات
أصدرت األمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب إلنجازات حكومة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة في الفترة

2006-2009، والذي يضم حصاد األنشطة والمبادرات والمشاريع 

للحكومة االتحادية.

مسابقة تصميم عالمة مميزة لدولة اإلمارات
إطالق مسابقة وطنية لتطوير وتصميم »عالمة مميزة« لدولة 

اإلمارات تعبر عن قيمها وخصائصها وثقافة شعبها، ليتم استخدامها 

في كافة الجهود الترويجية لدولة اإلمارات داخليًا وخارجيًا بصورة 

توحد وتعزز هذه الجهود، وتخدم األهداف االستراتيجية العليا 

للدولة.
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اتفاقيات تدريب موظفي الحكومة
توقيع الحكومة االتحادية ثالث اتفاقيات استراتيجية في مجال تطوير 

وصقل قدرات موظفي الحكومة االتحادية، وتبادل االستشارات 

الخاصة بدعم وتطوير العمل الحكومي، وذلك بالتعاون مع نخبة من 

الجامعات الوطنية والعالمية في الدولة مثل جامعة زايد، وجامعة 

الشارقة، وكلية إنسياد إلدارة األعمال. وشملت مجاالت التدريب 

السياسات الحكومية واإلدارة القانونية واالتصال الحكومي. 

2013

المبادرات االتحادية

يوم الَعـــلم 
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسمية الثالث 

من شهر نوفمبر بيوم العلم، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى تولي 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة، حيث وجه سموه برفع العلم على كافة المؤسسات 

الحكومية والمباني في الدولة، ومشاركة الجميع وتفاعلهم في 

هذة اليوم.

دليل الَعـــلم
اعتمد مجلس الوزراء الدليل اإلرشادي الستخدام علم دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وذلك تزامنًا مع الحملة الوطنية التي دعا إليها 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لالحتفاء بيوم العلم.

يوم زايد للعمل اإلنساني
قام مجلس الوزراء في جلسته التاريخية بدار

االتحاد في 2012، بتسمية يوم وفاة المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،)يوم زايد للعمل اإلنساني( 

والذي يوافق 19 رمضان من كل عام، وقد شهد يوم زايد للعمل 

اإلنساني في دورته األولى

عام 2013 أكثر من 1500 فعالية حكومية وخاصة وأهلية.

كتاب وفيديو 8 أعوام من اإلنجازات
أصدرت األمانة العامة لمجلس الوزراء التقرير الثاني ألعمال حكومة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة لألعوام 2010-2013 والذي يعرض منجزات 

وبرامج الحكومة االتحادية.

2014
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المبادرات االتحادية

2014

أوائل اإلمارات 2014
مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الختيار 

واقتراح 43 اسمًا من أسماء األوائل في اإلمارات في مختلف المجاالت، 

وتكريمهم في احتفاالت اليوم الوطني الـ43 بميداليات وطنية خاصة.

دراسة العصف الذهني اإلماراتي
إصدار بالمشاركة مع كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية، يوثق التجربة 

اإلماراتية في إشراك األفراد والمجتمع مباشرًة في تطوير الخدمات 

الحكومية، والدروس المستفادة من العصف الذهني اإلماراتي الذي رافق 

أحداث الخلوة الوزارية الخامسة. تم إطالق التقرير في إطار فعاليات قمة 

الحكومات الخليجية لإلعالم االجتماعي، والتي نظمت في دبي.

2015
السالم الوطني الموحد لدولة

اإلمارات العربية المتحدة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن 

احتفاالت الدولة بيوم العلم لعام 2015، السالم الوطني الموحد 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة بعد إعادة تسجيله، وتعميمه على 

مختلف الجهات الحكومية والمحلية لالستخدام.

وقد تم تسجيل السالم الوطني الموحد بالتعاون مع أوركسترا 

براغ العالمية، والتي ضمت 70 موسيقيًا استخدموا أكثر من 15 

آلة موسيقية مختلفة. وما يميز إعادة تسجيل السالم الوطني هو 

توحيد الموسيقى، ووضع نوتة موسيقية موحدة تمكن أي شخص 

من االلتزام به وتطبيقه، ويمكن تحميله من الموقع اإللكتروني 

.)www.uaecabinet.ae( لمجلس الوزراء

أوائل اإلمارات 2015
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إطالق 

المبادرة الوطنية أوائل اإلمارات في دورتها الثانية الختيار واقتراح 

أسماء مرشحين في مختلف المجاالت لتكريمهم في احتفاالت اليوم 

الوطني الــ44.

فيما تم تدشين موقع الكتروني خاص للمبادرة لتسجيل األسماء، 

وتوثيق المبادرة، كما تم إصدار موسوعة أوائل اإلمارات والتي 

تحوي أسماء المكرمين في عام 2014. 
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قطاع مجلس الوزراء
جلسات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات

دعم مسيرة العمل الحكومي 

األنظمة واألدلة  

التطبيقات

التدريب والكوادر البشرية والزيارات

2
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جلسات مجلس الوزراء
والمجلس الوزاري للخدمات 1

ساهمت األمانة العامة لمجلس الوزراء على مدار عشرة أعوام في دعم عمل مجلس الوزراء من حيث إدارة جدول أعمال المجلس، وعرض المذكرات، 

باإلضافة إلى إعداد وصياغة قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها والتوعية بها من خالل سلسلة متكاملة من اإلجراءات التي طورتها وطبقتها على مستوى 

الحكومة. وقامت األمانة العامة لمجلس الوزراء  في هذا اإلطار بتطوير العديد من األنظمة التي تدعم مجلس الوزراء لتوفير كافة المعلومات بشكل 

فوري، وضمان سرعة اتخاذ القرار مثل نظام عمل مجلس الوزراء، والحقيبة الوزارية واألجندة اإللكترونية وغيرها. 

وبعد صدور التشريعات والقوانين، تقوم األمانة العامة لمجلس الوزراء بتطبيق خطة متكاملة للتنفيذ والمتابعة مع الجهات المعنية، باإلضافة إلى تطوير 

خطة اتصالية وإعالمية للتوعية بالتشريعات التي تمس شرائح كبيرة في المجتمع مثل قانون الخدمة الوطنية.

وساهمت األمانة العامة لمجلس الوزراء من خالل أنظمتها الداعمة لمجلس الوزراء ولمختلف الجهات الحكومية في إصدار تشريعات وقوانين كان لها 

عظيم األثر في تطوير العمل الحكومي وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها على كافة األصعدة.

مجلس الوزراء

138

2999176

73
جلــســــة

قانــــونقــــــــــــــــرار

مرسوم
135
جلــســــة

2076
قــــــــــــــــرار

المجلس الوزاري للخدمات
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 دعم مسيرة العمل الحكومي 
آثار القوانين على مسيرة العمل الحكومي 2

إضافًة إلى دعم مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات، تساهم األمانة العامة بمختلف أجهزتها في تقديم كافة أشكال الدعم 

للجهات االتحادية، ومن هنا يأتي دور مكتب الشؤون القانونية في األمانة العامة لمجلس الوزراء.

مكتــب الشــؤون القانونية
قبل إنشائه في عام 2013، عمل المكتب كإدارة للشؤون القانونية تقوم بعمل حيوي في التعامل مع القضايا والمواضيع الخاصة 

بالتشريعات والقوانين، وفي ظل تنامي المسؤوليات القانونية، تم إنشاء »مكتب الشؤون القانونية« ليضم تحته فريقًا من الخبراء القانونين 

الذين يعملون على دعم عملية سن التشريعات والقوانين والقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء. ويعمل المكتب على تقديم الدعم 

القانوني ألعمال مجلس الوزراء، واقتراح وتطوير الخدمات القانونية في الحكومة االتحادية، باإلضافة إلى تعزيز قدرات اإلدارات القانونية 

في الوزارات والجهات االتحادية. وساهم المكتب في إعداد الدراسات والمراجعات الالزمة للقرارات والمذكرات والتشريعات، ومتابعة 

تنفيذها بالتنسيق مع الجهات االتحادية المختلفة بما يسهم في تسريع الدورة التشريعية وزيادة فاعليتها.

ويقدم التالي نظرة عامة على مساهمات األمانة العامة لمجلس الوزراء في أهم القوانين والمراسيم والتي كان لها أثر كبير على دولة 

اإلمارات وسمعتها في الداخل والخارج. 

أواًل: اســتحداث جهــات حكوميــة وآثارها
شهد العمل الحكومي منذ عام 2006 نقلة نوعية في طبيعة العمل، وفي ظل تطور الخدمات الحكومية، ساهمت 

األمانة العامة في إصدار عدد من القوانين الستحداث جهات حكومية اتحادية ومنها:

قانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006
المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 1 لسنة  1972 حول اختصاصات 

الوزارات وصالحيات الوزراء: ساهم هذا المرسوم في دور مهم من حيث استحداث عدد من الوزارات والهيئات وتعديل بعض 

االختصاصات لعدد آخر من الوزارات ومنها:

 

•   إعادة تنظيم اختصاصات وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، واألشغال العامة،  

      واالقتصاد، والعدل، والعمل، والشؤون االجتماعية، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع.   

•   استحداث وزارة البيئة والمياه لتحل محل وزارة الزراعة والثروة السمكية.  

•   استحداث وزارة تطوير القطاع الحكومي )والتي تم إلغاؤها بمرسوم القانون االتحادي رقم 10 لسنة 2008(  

•   استحداث الهيئة الوطنية للمواصالت لتحل محل وزارة المواصالت.  

•   استحداث المجلس الوطني لإلعالم.   

•   نقل اختصاصات متعلقة بالشؤون اإلسالمية واألوقاف من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  

      واألوقاف إلى الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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القانون االتحادي رقم 17 لسنة 2006

القانون االتحادي رقم 6 لسنة 2007

القانون اتحادي رقم 4 لسنة 2007

القانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007

إنشاء المجلس األعلى لألمن الوطني بموجب القانون االتحادي 

رقم 17 لسنة 2006:

لعب المجلس دورًا حيويًا في تنسيق عمل الجهات االتحادية 

والمحلية للحفاظ على سالمة االتحاد من النواحي االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والبيئية واألمنية، وقيام الجهات المعنية 

بتطوير استراتيجيات تخدم مصلحة األمن القومي. 

استحداث هيئة التأمين بموجب القانون االتحادي رقم 6 لسنة 

2007: تطلب التوجه الحكومي في تطوير مختلف القطاعات 

استحداث هيئة التأمين والتي ساهمت في الرقابة على قطاع 

التأمين وتنظيمه، والحفاظ على األشخاص والممتلكات، ومما 

ساهم في تعزيز التنمية االقتصادية، وجعل دولة اإلمارات بيئة 

جاذبة للعمل.

إنشاء جهاز اإلمارات لالستثمار بمرسوم قانون اتحادي رقم 4 

لسنة 2007: ساهم الجهاز منذ إنشائه في عام 2007 في تعزيز 

وتنويع االقتصاد اإلماراتي مما رفع من تنافسية الدولة في التقارير 

الدولية، إذ يعمل الجهاز على خلق فرص استثمارية داخل وخارج 

الدولة.

استحداث المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل بموجب 

مرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007: ساهم المركز في 

توحيد وجمع المعلومات الخاصة باألرصاد الجوية والزالزل، وأصبح 

حلقة الوصل لتبادل المعلومات إقليميًا ودوليًا. 

القانون اتحادي رقم 6 لسنة 2008القانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008
إنشاء الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بموجب 

المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008: أسهم في تعزيز 

عمل الحكومة من خالل تخطيط الموارد البشرية واحتياجات الوزارات 

من الكوادر البشرية لمواصلة مسيرة التنمية في الدولة،  ومما 

ساهم في تحقيق نقلة نوعية من حيث إعطاء صالحيات للجهات 

االتحادية في تحديد متطلبات الموارد البشرية، وبالتنسيق مع 

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية. 

إنشاء مجلس وطني للسياحة واآلثار بموجب القانون االتحادي 

رقم 6 لسنة 2008: ساهم إنشاء المجلس في توحيد مختلف 

جهود الجهات الحكومية االتحادية والمحلية المعنية بقطاع السياحة 

في الترويج للسياحة داخليًا وخارجيًا. وعلى مدار األعوام أثمرت جهود 

المجلس عن تعزيز الهوية الوطنية وإبراز التاريخ والموروث اإلماراتي.

القانون اتحادي رقم 10 لسنة 2008
تعديل اختصاصات بعض الوزارات وصالحيات الوزراء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2008 الذي صدر لتعديل بعض أحكام 

القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972. أسهم هذا المرسوم في:

 

•   تشكيل المجلس الوزاري للخدمات وتحديد اختصاصاته.  

•   إنشاء وزارة شؤون مجلس الوزراء، وتحديد اختصاصاتها.  

•   إنشاء وزارة التجارة الخارجية، )والتي تم إلغاؤها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )2( لسنة 2013(.  

•   أعاد ذات المرسوم بقانون تحديد اختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة االقتصاد ووزارة البيئة والمياه.   

     •   تضمن المرسوم بقانون أحكامًا بإلغاء وزارة تطوير القطاع الحكومي وإعادة تسمية لبعض الوزارات،                     

          وغيرها من األحكام اإلنتقالية المتعلقة بذلك.

á```````````«`eƒ`µ`◊G á```jô```````°û`ÑdG OQGƒ``````````````ª``∏d ájOÉ``````````````–’G á````````````````Ä«¡dG 

FEDERAL AUTHORITY FOR GOVERNMENT HUMAN RESOURCES
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القانون االتحادي رقم 1 لسنة 2010القانون االتحادي رقم 7 لسنة 2008
استحداث المركز الوطني للوثائق والبحوث )حاليًا ُيعرف 

باألرشيف الوطني( بموجب القانون االتحادي رقم )7( لسنة 

2008: ساهم إنشائه في توثيق وإصدار المعلومات الخاصة 

بالتعريف بتاريخ دولة اإلمارات وإرثها، باإلضافة إلى تاريخ المنطقة.

إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهالت بموجب المرسوم بقانون 

اتحادي رقم 1 لسنة 2010: حيث ساهمت الهيئة في إنشاء 

وتطوير منظومة وطنية للمؤهالت العلمية في الدولة، 

ووضعت ضوابط ومعايير تصنيف المؤهالت وتحديد االحتياجات 

لالختصاصات، باإلضافة إلى تطوير أنظمة تقييم مستويات مخرجات 

التعلم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

القانون االتحادي رقم 7 لسنة 2011
إنشاء مصرف اإلمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون 

اتحادي رقم )7( لسنة 2011: عمل المصرف على تمويل 

المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين. ويلعب 

المصرف دورًا محوريًا في تطوير القطاع المالي في الدولة والعمل 

على توحيد قاعدة بيانات متكاملة عن المشاريع لتوفير فرص 

تمويلية.

القانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011القانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011
إنشاء الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 

بموجب القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2011: ساعد إنشاء 

الهيئة في تعزيز إدارة ومواجهة األزمات والطوارئ، باإلضافة إلى 

دعم جهود االستعداد والتخطيط المشترك باستخدام كافة وسائل 

التنسيق واالتصال على المستويات االتحادية والمحلية والقطاع 

الخاص.  

إنشاء الهيئة العامة ألمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة 

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )6( لسنة 2011: ساعد 

إنشاء الهيئة على تعزيز كفاءة وجاهزية المنافذ والمناطق الحرة، 

وتوحيد اإلجراءات واالشتراطات األمنية الالزمة على مستوى 

الدولة، وهو ما عزز من حماية الدولة ومنافذها، وما نعكس على 

مكانتها كوجهة اقتصادية وسياحية جاذبة.

القانون االتحادي رقم 3 لسنة 2012
إنشاء الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني بموجب مرسوم 

بقانون اتحادي رقم )3( لسنة 2012: تعزيزًا لجهود الدولة في 

تطوير الحكومة اإللكترونية، أسهم إنشاء الهيئة الوطنية لألمن 

اإللكتروني في تنظيم حماية شبكة االتصاالت ونظم المعلومات، 

باإلضافة إلى رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى 

كافة الجهات في الدولة، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة 

محليًا ودوليًا.

القانون اتحادي رقم 2 لسنة 2013

تعديل اختصاصات بعض الوزارات وصالحيات الوزراء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )2( لسنة 2013 بتعديل أحكام القانون االتحادي 

رقم )1( لسنة 1972: أسهم هذا المرسوم في: 

•   إنشاء وزارة التنمية والتعاون الدولي وتحديد اختصاصاتها )محل مكتب تنسيق المساعدات الخارجية(.  

•   تحديد اختصاصات وزارتي المالية واالقتصاد.   

•   تحديد اختصاصات وزراء الدولة.   

•   إحالل وزارة االقتصاد محل وزارة التجارة الخارجية.  



10 أعوام من اإلنجـــازات  10 أعوام من اإلنجـــازات 5051

القانون االتحادي رقم 1 لسنة 2014

القانون االتحادي رقم 8 لسنة 2015

إنشاء وكالة اإلمارات للفضاء بموجب المرسوم بقانون 

اتحادي رقم )1( لسنة 2014: يعكس هذا المرسوم توجه حكومة 

اإلمارات الستكشاف الفضاء، والعمل على تطويع التقنية الحديثة 

لخدمة اإلنسانية جمعاء من خالل إنشاء وكالة اإلمارات للفضاء، 

وإطالق استراتيجيتها إلرسال مسبار »األمل« بحلول عام 2021، 

وهو من شأنه أن يعود بالفائدة على كافة مجاالت التنمية في 

الدولة وتعزيز مكانتها.

تعديل للهيئة االتحادية للجمارك بموجب القانون االتحادي 

رقم 8 لسنة 2015: إذ شمل القانون تعديالت من شأنها 

تعزيز التنسيق على الصعيدين االتحادي-المحلي وتنظيم الشؤون 

الجمركية في الدولة، فضاًل عن ارتقاء األداء وزيادة جاذبية 

وتنافسية بيئة األعمال وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.

القانون االتحادي رقم 6 لسنة 2015
إنشاء الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء بموجب المرسوم 

بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015:  يعكس هذا المرسوم توجه 

الحكومة لتعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات الدولة التنافسية 

العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، باإلضافة إلى تنظيم القطاع 

اإلحصائي والتنافسي، وبناء نظام إحصائي وطني متكامل.

القانون االتحادي رقم 4 لسنة 2013
إنشاء المركز الوطني للبحث واإلنقاذ بموجب المرسوم بقانون 

اتحادي رقم 4 لسنة 2013: يقوم المركز بجميع المهام الخاصة 

بعمليات البحث واإلنقاذ في الدولة، مطبقًا أعلى المعايير الدولية 

المستمدة من الهيئة الدولية للطيران المدني والمنظمة البحرية 

الدولية. وقد تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2015 

لتعديل بعض األحكام الخاصة بإنشائه.
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ثانيــًا: أثــر القوانيــن على الدولة
تطوير القطاع الحكومي

تنظيم مجالس اإلدارات واألمناء واللجان 
في الحكومة االتحادية بموجب المرسوم 

بقانون اتحادي رقم )5( لسنة 2011: 
أضفى هذا المرسوم مزيدًا من المرونة على 

تطوير العمل الحكومي، إذ منح المرسوم 
االختصاص والصالحيات لمجلس الوزراء 

بتشكيل وتنظيم مجالس اإلدارات واألمناء 
واللجان التي أنشئت بقانون في كافة الوزارات 

والهيئات والمؤسسات االتحادية، وتحديد 
اختصاصاتها والرقابة على أعمالها وتقييم 

أدائها، وتحديد المكافآت المالية لها، وإلغائها 
ونقل اختصاصاتها، باإلضافة إلى اعتماد أنظمة 

الحوكمة لمجالس إدارات وأمناء الهيئات 
والمؤسسات االتحادية.

تحديد اختصاصات األمانة العامة لمجلس 

الوزراء بموجب مرسوم بقانون اتحادي 

رقم 11 لسنة 2007: وضع المرسوم 

خارطة الطريق للمهام واألختصاصات التي 

تقوم بها األمانة العامة من أجل تقديم كافة 

أشكال الدعم ألعضاء مجلس الوزراء والجهات 

الحكومية لتطوير العمل الحكومي بشكل 

شامل.

تنظيم القطاع المالي الحكومي بموجب 

القانون االتحادي رقم 1 لسنة 2011 

بشأن اإليرادات العامة للدولة: ساهم 

القانون في تنظيم إدارة األموال والرسوم 

والعوائد االتحادية ومتطلبات اإلعفاء الكلية 

أو الجزئية، باإلضافة إلى تحديد اختصاصات 

الجهات االتحادية في تحصيل اإليرادات وكيفية 

التحصيل.

درهم

تنظيم االختصاصات الرقابية لديوان 

المحاسبة بموجب القانون االتحادي 

رقم )8( لسنة 2011: ساعد القانون في 

إعادة تنظيم االختصاصات وآلية عمل ديوان 

المحاسبة باعتباره الجهاز األعلى للرقابة المالية 

والمحاسبة في الدولة.

اإلدارة الرشيدة للمال العام بموجب مرسوم 

بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 بشأن 

قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب 

الختامي: ساعد على حوكمة القطاع المالي 

في الدولة من خالل إعادة تنظيم الميزانية 

العامة للدولة وتصنيفها، باإلضافة إلى آلية 

إعدادها والرقابة على التنفيذ، مما ساهم في 

دعم كفاءة اإلنفاق الحكومي، وتبوء الدولة 

مراتب متقدمة عالميًا في تصنيف كفاءة 

االنفاق الحكومي.

تعزيز التوجه نحو الحكومة الذكية بموجب 

القانون التحادي رقم 3 لسنة 2011: في 

ظل توجه الحكومة االتحادية لتبني الممارسات 

الذكية في مختلف جوانب العمل الحكومي، 

تطلب ذلك إصدار قانون اتحادي رقم 3 لسنة 

2011 بإلغاء القانون االتحادي رقم 16 لسنة 

1980 بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات، لتؤول 

جميع موجودتها إلى الهيئة العامة لتنظيم 

قطاع االتصاالت. وساهم ذلك في توفير 

كوادر بشرية وبنية تحتية تدعم توجه الحكومة 

للعمل الذكي. 

درهم
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التنمية االقتصادية

درهم
$

حماية المستهلك بموجب القانون التحادي رقم )24( 

لسنة 2006: تطلبت النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، 

والسيما االقتصادية منها إصدار هذا القانون االتحادي، وهو 

ما أسهم بدوره في إضفاء مظلة لحماية المستهلكين، وأيضًا 

تعزيز مختلف الخدمات المقدمة للمجتمع. وأعقب ذلك إنشاء 

إدارة حماية المستهلك في وزارة االقتصاد، وأقسام حماية 

المستهلك في البلديات والدوائر االقتصادية في مختلف 

إمارات الدولة. 

تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب 

القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2014: يمثل القانون 

داعمًا أساسيًا للتنمية االقتصادية في الدولة وتعزيز تنافسية 

المشاريع والمنشآت لتوفير فرص العمل لصالح االقتصاد 

الوطني، باإلضافة إلى تحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق 

العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج 

المحلي اإلجمالي للدولة.

القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2012 بشأن تنظيم 

المنافسة: نظرًا للتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة 

المجاالت داخليًا وخارجيًا، تطلب ذلك إصدار القانون المذكور 

لحماية وتعزيز المنافسة، ومكافحة الممارسات االحتكارية بتوفير 

بيئة محفزة للمنشآت، باإلضافة إلى تعزيز التنافسية، وحماية 

المستهلك، وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة. 

مكافحة جرائم غسل األموال بموجب القانون االتحادي رقم 

)9( لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 

)4( لسنة 2002: ساهم هذا القانون في دعم مكانة الدولة 

وسمعتها محليًا وعالميًا كوجهة آمنة وجاذبة لالستثمارات من 

خالل تطبيق أفضل الممارسات العالمية لمكافحة جرائم غسل 

األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.

القانون االتحادي رقم 
)2( لسنة 2015 بشأن 

الشركات التجارية

 تنظيم كافة األحكام
المتعلقة بالشركات التجارية، 

بوضع إطار عام لحوكمة الشركات 
المساهمة، يضمن حماية حقوق 
المساهمين وتحقيق الشفافية 
واإلفصاح عن البيانات المالية، 
وتعزيز كفاءة ونزاهة مجلس 

اإلدارة.

اإلشراف على سجل األسماء التجارية 
لمختلف أنواع الشركات المسجلة 
في الدولة بهدف توحيد البيانات، 

والسماح للشخص الواحد الطبيعي أو 
االعتباري بتأسيس شركة مساهمة 

أو ذات مسؤولية محدودة.

 استثناء الشركات المساهمة 
المملوكة بالكامل من قبل الحكومة 

االتحادية أو المحلية وأية شركات 
أخرى مملوكة بالكامل من تلك 

الشركات من أحكام قانون الشركات.

أجاز لمجلس الوزراء
أن يصدر قرارًا يحدد فيه أشكال 
الشركات التجارية واألنشطة أو 
الفئات التي يجوز أن تزيد حصة 

الشريك األجنبي على )%49( من 
رأسمال الشركة، بحيث ال يجوز خفض 

تلك النسبة بعد
صدور ذلك القرار.

تقوم هيئة األوراق المالية والسلع 
باإلشراف والرقابة والتفتيش على 

الشركات 
المساهمةالعامة.

 أجاز القانون طرح
األسهم لالكتتاب العام على

أساس البناء السعري للورقة المالية 
من خالل إحدي الشركات المتخصصة 

في هذا المجال، وحدد المعايير 
واألسس المحاسبية التي يجب على 

الشركة التقيد بها عند إعداد حساباتها 
المرحلية والسنوية

وتحديد األرباح القابلة للتوزيع.

أجاز القانون للمؤسسين
في الشركة المساهمة العامة أن 
يكتتبوا بأسهم ال تقل عن 30% 
وال تزيد على %70 من رأس مال 

الشركة. 
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التنمية االجتماعية

القانون االتحادي رقم )10( لسنة 

2008 بشأن المسؤولية الطبية: نظرًا 

لطبيعة التنمية التي شهدتها الدولة، 

والسيما في قطاع الخدمات الصحية، 

تطلب إصدار هذا القانون إللزام مزاولي 

المهن الطبية بالتأمين ضد المسؤولية 

عن األخطاء الطبية، باإلضافة إلى 

تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية 

المختصة بتقديم الرأي حول األخطاء 

الطبية، وهو ما ساعد على تعزيز سمعة 

الدولة في تقديم أفضل خدمات الرعاية 

الصحية. 

تحديد الخدمة الوطنية واالحتياطية 

بموجب القانون االتحادي رقم )6( 

لسنة 2014: نظرًا لحرص الدولة على 

االستثمار في المواطن وأيضًا تكوين 

قوة رادعة، أسهم قانون الخدمة 

الوطنية في بث روح الوطنية وتعزيزها 

لدى أبناء الدولة وكافة فئات المجتمع 

للحفاظ على مكتسبات الوطن وحمايته، 

والمساهمة في مسيرته التنموية. 

إعادة تنظيم الهيئة العامة لرعاية 

الشباب والرياضة والجهات العاملة 

بموجب المرسوم بالقانون االتحادي 

رقم 7 لسنة 2008: تلعب الهيئة 

دورًا جوهريًا في تنسيق وتوحيد الجهود 

بين مختلف الجهات االتحادية والمحلية 

المعنية بالرياضة ورعاية الشباب، إذ 

تعمل الهيئة على تعزيز الروح الوطنية 

والهوية الوطنية، وغرس روح االنتماء 

والعمل التطوعي لدى المواطنين.

مشروع القانون االتحادي بشأن قانون 
حماية الطفل )وديمة(:

جاء مشروع هذا القانون في إطار توجه 
الدولة نحو حماية حقوق الطفل، وقد 
ُسمي مشروع القانون بهذا المسمى 

تخليدًا السم الطفلة وديمة والتي راحت 
ضحية الجريمة المرّوعة، حيث جاء مشروع 
القانون لينظم كافة الحقوق األساسية 

واألسرية والصحية واالجتماعية والثقافية 
والتعليمية للطفل وآليات توفير الحياة 
اآلمنة والمستقرة له. وتضمن مشروع 
القانون األهداف المنوطة بالسلطات 
الحكومية االتحادية والمحلية المختصة 

بشؤون الطفل وحمايته، وأقّر عقوبات 
مشددة على كل من تسّول نفسه في 

ارتكاب أي فعل ضد أي طفل، ومما 
قد يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي 

والجسدي واألخالقي واالجتماعي.

تعزيز التسامح بين األديان والجنسيات 

من خالل أحكام مرسوم بقانون 

اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن 

مكافحة الكراهية والتمييز: يساهم 

هذا المرسوم في تجريم األفعال 

المرتبطة بازدراء األديان، ومكافحة كافة 

أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، 

وتجريم التمييز بين األفراد أو الجماعات 

على أساس الدين أو العقيدة أو 

المذهب أو الطائفة أو العرق.

حماية سالمة وصحة المجتمع من 

خالل إصدار القانون االتحادي رقم 

10 لسنة 2015: يهدف القانون إلى 

ضمان سالمة ومالءمة الغذاء المتداول 

ومراقبته خالل مراحل السلسلة الغذائية، 

وذلك للتحقق من صالحية المادة 

لالستهالك اآلدمي، وحماية صحة 

المستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء.

تنظيم المنشآت الصحية الخاصة 

بموجب أحكام القانون االتحادي رقم 

4 لسنة 2015: يأتي هذا القانون في 

إطار حرص حكومة الدولة على تعزيز 

وتنظيم قطاع المنشآت الصحية الخاصة 

من حيث الخدمات العالجية وحماية 

المرضى فيما يتعلق بأسعار األدوية.    
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اللجان والمجالس التنسيقية

15
لجنة ومجلسًا لتنسيق 

القضايا الحكومية 
والمجتمعية

•   على مدار األعوام الماضية، تم إنشاء 15 لجنة ومجلس لتنسيق القضايا 

     الحكومية والمجتمعية مثل اللجنة المالية واالقتصادية، ولجنة تطوير المناهج 

     الوطنية، ومجلس اإلمارات للتنافسية، والمجلس الصحي وغيرهم. 

•   ساعدت هذه اللجان والمجالس في تطوير العمل الحكومي من خالل التنسيق 

     بين مختلف الجهات االتحادية والمحلية على مستوى الدولة في التعامل مع   

     القضايا الحيوية.   

•   وتضطلع األمانة العامة لمجلس الوزراء بدور حيوي في متابعة واإلشراف على   

     أعمال اللجان والمجالس التنسيقية وتقييم أدائها. وفي هذا الصدد قامت 

     األمانة العامة لمجلس الوزراء بتطوير عددًا من األنظمة مثل نظام عمل اللجان 

     ونظام بيانات الجهات االتحادية، والذي أسهم في حوكمة عمل وأداء اللجان 

     والمجالس. 

تمكين المرأة ومجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين

تحتل المرأة دورًا مهمًا في العمل الحكومي، وهي تتبوأ العديد من المناصب الوزارية والحكومية المهمة. ويعكس وجود 
المرأة في العمل الحكومي حرص القيادة في الدولة على إشراكهن في العمل الحكومي واالقتصادي والتنموي ودعم 

مساهمتهن في المجتمع.  
 

وفي مايو 2015، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء »مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين« برئاسة سمو الشيخة منال بنت 
محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة تعزيزًا لدور المرأة اإلماراتية في جميع ميادين العمل، ومساهمتها في 

دعم مكانة دولة اإلمارات محليًا ودوليًا.
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دليل نظام عمل مجلس الوزراء  

بوابة المركز المعرفي اإللكتروني

يتناول هذا الدليل إجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها 

الوزارات والهيئات والجهات االتحادية لعرض المواضيع على مجلس 

الوزراء بأسلوب واضح وسهل، ومبني على معلومات كافية 

ومتكاملة، وبما يدعم اتخاذ القرارات من قبل مجلس الوزراء. 

تم إعداد المركز المعرفي ليكون بمثابة بوابة معرفية شاملة 

للوزراء كل حسب اختصاصه. يهدف المركز إلى إطالع الوزير على 

أهم المستجدات في مجال عمل الوزارة، وتسهيل الوصول إلى 

مصادر المعرفة ذات الجودة العالية لتسهيل عملية صنع القرار.

األنظمة واألدلة 3

الحقيبة الوزارية 
أطلقت األمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع الحقيبة الوزارية 

في عام 2012 لتقديم خدمات ألعضاء مجلس الوزراء تتناسب 

مع طبيعة أعمالهم من حيث كثرة تنقلهم وزياراتهم الميدانية، 

وعملهم على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. وتمتاز الحقيبة 

الوزارية بوجود أجهزة لوحية تتيح التواصل بينهم وبين مجلس الوزراء 

بشكل مستمر لمناقشة أجندة االجتماعات ومتابعة تنفيذ قرارات 

المجلس، وبما يسهم في تعزيز فاعلية وسرعة اتخاذ القرارات في 

الحكومة االتحادية. كما تحتوي الحقيبة الوزارية على بوابة معرفية 

شاملة ألعضاء المجلس كل حسب اختصاصه، تتضمن نافذة خاصة 

تضم أهم المعلومات واألرقام المتعلقة بقطاعه ومجموعة من 

الدراسات واألبحاث وملخصات الكتب المتعلقة بمجال عمله. 

ويمكن لكل وزير من خالل نافذته اإللكترونية اإلطالع على تقارير 

حول تطبيق قرارات مجلس الوزراء.

حرصــت األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء علــى تطويــر العديــد مــن األنظمــة لدعــم أعضــاء مجلــس الــوزراء، 
والجهــات االتحاديــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز ومتابعــة عمــل اللجــان والمجالس التنســيقية. 

نظام بيانات الجهات االتحادية  

دليل نظام عمل اللجان في الحكومة 
االتحادية

نظرا ألهمية المعلومات والبيانات الخاصة بالوزارات والجهات 

االتحادية، تم استحداث نظام يدعم عمل األمانة العامة لمجلس 

الوزراء إلعداد الدراسات االستشارية والتقارير الداخلية، حيث 

يتضمن النظام أهم البيانات الخاصة بالوزارات والجهات االتحادية 

مثل قوانين التأسيس، وهيكلها التنظيمي، ولوائحها التنظيمية 

والتنفيذية. وتم إطالقها بهدف تسهيل الحصول على المعلومات.

يوضح الدليل بالتفصيل مختلف اللجان في الحكومة االتحادية 

وطبيعة عملها، وباإلضافة إلى القواعد المنظمة إلنشاءها، وآليات 

عملها ومسؤولياتها، باإلضافة إلى أدوار األعضاء فيها.

نظام جدول مجلس الوزراء اإللكتروني
تم إعداد نظام مجلس األعمال اإللكتروني لمجلس الوزراء 

والمجلس الوزاري للخدمات لتوفير الوقت والجهد، وتقليل األعمال 

الورقية، ومواكبة أفضل التقنيات في تقديم الخدمات الجتماعات 

مجلس الوزراء. ويمتاز النظام بمساعدة الوزراء على االطالع على 

جداول أعمال المجالس السابقة، والجدول الحالي المعتمد للجلسة 

القادمة، ويتم إبالغ الوزراء إلكترونيًا بموعد االجتماع، وبوجود 

النسخة النهائية لجدول األعمال عن طريق إرسال رسالة نصية على 

الهاتف المتحرك تعلمهم باعتماد جدول األعمال وإمكانية االطالع 

عليه.
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التطبيقات 4

 عام
2009

الموقع اإللكتروني لرئيس مجلس الوزراء
أطلقت األمانة العامة لمجلس الوزراء موقع رئيس مجلس الوزراء في عام 2009 ليكون بوابة 

إلكترونية لتفاعل رئيس مجلس الوزراء مع فئات المجتمع، والتوعية بأهم المبادرات وأنشطة 

رئيس الوزراء.

الموقع اإللكتروني لمجلس الوزراء
أطلقت األمانة العامة لمجلس الوزراء موقع مجلس الوزراء اإللكتروني في عام 2009، والذي 

أعيد إطالقه بحلته الجديدة في عام 2015 ليكون بمثابة بوابة إلكترونية لعرض أنشطة مجلس 

الوزراء، ويكون مرجعية للقرارات الوزارية والقوانين والتشريعات، باإلضافة إلى التوعية بأخبار 

ومبادرات الحكومة االتحادية.

270
21
تـشـــريعـــــــــــــــًا

 تشريعًا رئيسيـًا

تطبيق تشريعات اإلمارات
أطلق مجلس الوزراء تطبيقًا ذكيًا للتشريعات االتحادية، يتضمن 270 تشريعًا تم تبويبها موضوعيًا في 

21 تشريعًا رئيسيًا، ويأتي في قمتها دستور الدولة، وذلك تماشيًا مع التوجه الحكومي في التحول نحو 

الخدمات الذكية التي تهم جمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم، كما يأتي التطبيق الجديد لالستفادة 

من التقنيات الحديثة وتوظيفها على الوجه األمثل، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، 

وتزويدهم بالمعلومات بدقة وسرعة وشفافية تتناسب مع متطلبات العصر في المجاالت المختلفة. 

األجندة اإللكترونية 
يعمل نظام األجندة اإللكتروني على تنظيم وإدارة اجتماعات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات من حيث إدارة مواضيع الوزارات والجهات 

االتحادية، وتنظيم عرضها بجودة وكفاءة. كما تمتاز األجندة بخاصية توثيق وحفظ جداول أعمال والقرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس الوزراء 

والمجلس الوزاري للخدمات، وتوثيق وتسهيل آلية عمل اإلستشارات الخارجية والداخلية.

المكتبة اإللكترونية للشؤون القانونية 
تم إنشاء مكتبة إلكترونية للشؤون القانونية لتكون مرجعًا متكاماًل لكافة القضايا والمواضيع القانونية ذات الصلة. وهي تتألف من ثالثة أقسام 

بحوث قانونية )30 بحثًا(، ودوريات قانونية )456 دورية قانونية( ومضبطة )تغطي الفترة من 1972 حتى الوقت الحالي(.
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األنظمة الداخلية 
لألمانة العامة

التدريب والكوادر البشرية والزيارات 5

األدلة اإلرشادية 
الداخلية

تحرص األمانة العامة لمجلس الوزراء على استحداث وتطبيق مختلف 

األنظمة والتطبيقات اإلدارية الداخلية التي من شأنها دعم وتعزيز 

عمليات األمانة العامة في إدارة األعمال اليومية، والتي تنعكس على 

طبيعة الخدمات المقدمة لدعم مجلس الوزراء والجهات االتحادية. وتضم 

األنظمة الموقع الداخلي لألمانة العامة لمجلس الوزراء، ونظام أمن 

المعلومات، ونظام الموارد البشرية والمالية، ونظام اإلجازات والمهام 

الرسمية للوزراء. وقد حصدت األمانة العامة شهادة األيزو لجودة سير 

العمليات.

تحرص األمانة العامة لمجلس الوزراء على إصدار األدلة اإلرشادية التي 

تساعد الموظفين وتوضح مهامهم، مثل دليل األوصاف الوظيفية 

)عام 2015(، والنسخة المحدثة لدليل إجراءات الموارد البشرية )عام 

2015(، ودليل استمرارية العمل )عام 2014(.

زيارات دوليةالدورات التدريبية

تطبق األمانة العامة لمجلس الوزراء استراتيجية سنوية لتدريب 
وتأهيل الموظفين، إذ عقدت في الفترة من عام 2009 لغاية 

2015 حوالي 227 دورة تدريبية شارك فيها حوالي 795 موظفًا 
بالتكرار في عدة دورات.

قام وفد من األمانة العامة لمجلس الوزراء بزيارات دولية لجهات حكومية 

لإلطالع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، إذ تم زيارة أستراليا 

وجمهورية كوريا الجنوبية والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة.
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ـ

قطاع السياسات 
واالتصال الحكومي

قطـــــاع السياســـــات الحكــــــوميــــة

مكتـــــب االتصــــــال الحكــــــومي

3
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قطاع السياسات الحكومية

إدارة السياسات 
الحكومية

إدارة المشاريع 
الخاصة

يضم قطاع السياسات الحكومية إدارتين هما إدارة السياسات الحكومية وإدارة المشاريع الخاصة، واللتان قدمتا 

خدمات كثيرة لدعم مسيرة العمل الحكومي على مدار السنوات الماضية، وذلك من خالل تقديم الدعم الفني 

واالستشاري للجهات االتحادية، وإعداد أدلة وأنظمة لدعم عمل مجلس الوزراء من خالل مراجعة المذكرات التي تعرض 

على مجلس الوزراء، وبناء القدرات ومهارات الجهات الحكومية حول آلية إعداد المذكرات، باإلضافة إلى الدراسات 

واألبحاث والتقارير الخاصة بالعمل الحكومي وتقديم التوصيات لها.

كما ساهمت إدارة المشاريع الخاصة في القطاع في بلورة مشاريع خاصة باألمانة العامة لمجلس الوزراء تخدم مختلف 

الجهات االتحادية، وتعد اإلدارة نقطة الوصل لكافة شركاء األمانة العامة لمجلس الوزراء من القطاع الحكومي، حيث 

تختص بتخطيط وتنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة، وصياغة الخطط االستراتيجية واقتراح خطط وآليات وبرامج العمل.

1
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أهم المشاريع والمبادرات لقطاع السياسات الحكومية:

32012
التدريب وورش العمل

قدم قطاع السياسات الحكومية مجموعة من البرامج التدريبية وورش 

العمل للفرق والمعنيين بتطوير السياسات الحكومية في الجهات 

االتحادية، وذلك لتطوير العمل الحكومي وفقًا ألفضل الممارسات. 

وتضمنت البرامج التدريبية:

متطلبات عرض المذكرات.  •    

دورة أسس وضع السياسات الحكومية وتحليلها.  •    

البرنامج التدريبي للعاملين في مكاتب سمو ومعالي الوزراء.  •    

المركز المعرفي 
يهدف إلثراء القاعدة المعرفية لصانعي القرار من خالل توفير 

مجموعة من المعلومات والبيانات التي تقدم نظرة استراتيجية 

وعملية تتعلق بمجاالت عمل الوزارات.

22015برامج تدريبية
األدلة اإلرشادية

عمل فريق قطاع السياسات الحكومية على إعداد مجموعة متكاملة 

من األدلة اإلرشادية واألدوات التطبيقية، والتي تمثل مرجعية لفرق 

العمل التي تطور السياسات الحكومية في الجهات االتحادية، حيث تم 

إصدار:

دليل متطلبات عرض المذكرات على مجلس الوزراء.  •    

دليل تطبيق التغييرات المؤسسية في       •    

الحكومةاالتحادية.  

منصة السياسات الحكومية
منصة مبتكرة وهي األولى من نوعها في العالم، تجمع أصحاب 

القرار ومعدي السياسات في حكومة اإلمارات مع خبراء 

عالميين ونخبة من المؤسسات العالمية ومراكز االبتكار. وتهدف 

المنصة إلى االرتقاء بالخدمات الحكومية، وخلق بيئة مبتكرة 

للتواصل في مجال تطوير السياسات، باإلضافة إلى توفير فرصة 

التدريب والتفاعل بشأن القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي في 

الدولة.

دليل إرشادي
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مكتب االتصال الحكومي

تم إنشاء مكتب االتصال الحكومي ضمن األمانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2008، 

ليمثل حلقة الوصل األساسية التي تنظم عملية االتصال بين مجلس الوزراء ومختلف 

الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة االتحادية. 

وعلى مدار األعوام السابقة ساهم مكتب االتصال الحكومي في بناء أنظمة متكاملة 

لالتصال في الحكومة االتحادية، ومن أهمها إطالق استراتيجية االتصال الحكومي في 

2009، واستراتيجية االتصال الحكومي في الحكومة االتحادية 2014 - 2016، والتي 

ساعدت  على وضع خارطة طريق للجهات الحكومية لتوحيد صوت الحكومة، وتعزيز 

مكانة الدولة وسمعتها. وفي هذا الشأن يعمل مكتب االتصال الحكومي على وضع 

أنظمة ومعايير موحدة للهوية الحكومية، باإلضافة إلى توحيد الخطاب الحكومي في 

مختلف القضايا ذات األهمية، ودعم عملية صنع القرار الحكومي، كما يعمل المكتب 

على إعداد دراسات وتقارير دورية ذات صلة باالتصال الحكومي واإلعالم، ويسهم في 

بناء القدرات والكفاءات المتخصصة في االتصال الحكومي، وتعزيز التنسيق وتبادل 

الخبرات بين الجهات االتحادية.

2
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أهم المشاريع والمبادرات لمكتب االتصال الحكومي

نظام المتحدث الرسمي 1
اعتمد مجلس الوزراء »نظام المتحدث الرسمي في الحكومة االتحادية« في عام 2008، وتم إطالق النظام في مارس 2009 ليكون بمثابة 

قناة رسمية للتواصل بين مختلف الجهات الحكومية االتحادية مع وسائل اإلعالم، وذلك لتوفير المعلومة الدقيقة والصحيحة التي تساهم 

في التوعية بجهود الحكومة لخدمة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة.

 

ساهم نظام المتحدث الرسمي في الحكومة االتحادية في تعزيز الشفافية ودعم أوجه التعاون مع وسائل اإلعالم، 
إذ يتوافر لإلعالميين قاعدة بيانات متكاملة بأسماء وبيانات التواصل مع المتحدثين الرسميين في مختلف الجهات 

االتحادية. 

يتضمن النظام تقسيمًا للمتحدثين الرسميين وتحديدًا لمسؤولياتهم اإلعالمية، كل على حسب المستوى التابع له للتحدث إعالميًا حول 

القضايا االستراتيجية والتشغيلية المتخصصة، أو قضايا طارئة مؤقتة.

شهد النظام تطورات مختلفة تواكب تطور مسيرة العمل الحكومي مثل إعادة تصنيف المتحدثين الرسميين إلى ثالث فئات، وتعديل نظام 

حوكمة المتحدث الرسمي لمواكبة طبيعة العمل المتغيرة.
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ملتقى وسائل اإلعالم مع المتحدثين 

الرسميين

عقد اللقاء في عام 2011 بين المتحدثين 

الرسميين في الحكومة االتحادية ووسائل 

اإلعالم، وشارك فيه أكثر من 170 شخصًا 

من المتحدثين الرسميين وفرق االتصال 

واإلعالميين.

نظام اإلحاطات اإلعالمية

لقاء مفتوح يجمع المتحدثين الرسميين في 

الجهات االتحادية بشكل دوري مع وسائل 

اإلعالم للتحدث عن أهم التطورات المتعلقة 

بجهاتهم، وللتعليق على أهم القضايا التي 

تشغل الرأي العام.

تطبيق المتحدث الرسمي

تطبيق ذكي يتم استخدامه من قبل 

المتحدثين الرسميين في الحكومة االتحادية 

لتسهيل عملهم وتوحيد صوت الحكومة. 

ويتضمن التطبيق عدد من الخيارات التي 

تسهل عمل المتحدث الرسمي مثل الرسائل 

اإلعالمية واألدلة اإلرشادية وقائمة برؤساء 

التحرير.

األدلة اإلرشادية

قام المكتب بإصدار أدلة إرشادية لتسهيل عمل فرق االتصال 

الحكومي في الجهات االتحادية ومتحدثيها الرسميين. ومن هذه 

األدلة:

دليل االتصال الحكومي.   •  

السياسة اإلعالمية للمتحدثين الرسميين     •  

في الحكومة االتحادية.    

دليل إجراء المقابالت اإلعالمية.   •  

الدليل اإلرشادي للمتحدثين الرسمين     •  

لعقد اإلحاطة اإلعالمية.    

دليل إرشادي للمتحدث الرسمي      •  

الستخدام مواقع التواصل االجتماعي.   

نظام الرسائل اإلعالمية
تطوير نظام متكامل للرسائل اإلعالمية في الحكومة االتحادية 

يعبر عن مواقف الحكومة، وتكون بمثابة خارطة طريق للمتحدثين 

الرسميين وفرق االتصال الحكومي. ويتناول النظام القضايا 

االستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالحكومة االتحادية مثل: 

رؤية اإلمارات  •  
أجندة الوطنية  •  

الخدمة الوطنية  •  
عاصفة الحزم  •  

تحرير أسعار الوقود  •  
انتخابات المجلس الوطني االتحادي  •  

االبتكار  •  
التوطين  •  

إسكان المواطنين  •  
حقوق االنسان  •  

المساعدات اإلنسانية   •  

  

قام مكتب االتصال الحكومي في األمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم المتحدثين الرسميين وفرق 
االتصال الحكومي بتقديم التالي:
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 دعم الجهات وفرق 
االتصال الحكومي 

2
يقوم مكتب االتصال الحكومي بمختلف وحداته اإلدارية بدور هام وفعال لتطوير منظومة االتصال 

الحكومي في الحكومة االتحادية، وذلك من خالل تقديم خدمات متنوعة في المجال االتصالي.

 
أثمرت البرامــج وخدمات الدعم الفني والمشورة للجهات االتحادية خالل األعوام 

2008-2015 التي ينفذها المكتب في تطوير أداء إدارت االتصال الحكومي، حيث 

تتضمن هذه البرامج والخدمات الدورات التدريبية المتخصصة لفرق االتصال وسلسلة 

من ورش العمل، وإصدار أدلة وأدوات إرشادية، وإطالق شبكة االتصال الحكومي 

باإلضافة إلى عدد من المبادرات األخرى. 
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يقدم التقرير ملخصًا ألهم ما تناولته وسائل اإلعالم حول القطاعات 

ذات األهمية للحكومة االتحادية، ويشمل أهم األخبار واآلراء 

والمقاالت في وسائل اإلعالم المختلفة.

هي شبكة تجمع كافة مدراء وفرق االتصال الحكومي في الحكومة 

االتحادية، وتضم سلسلة من االجتماعات واللقاءات الدورية لتطوير 

العمل الحكومي، ولها موقع إلكتروني داخلي يعتبر منصة لتبادل 

الخبرات وأفضل الممارسات في مجال االتصال الحكومي، وقاعدة 

بيانات للجهات الحكومية.

2009
تقرير الرصد اإلعالمي اليومي

2010
شبكة االتصال الحكومي 

تهدف االتفاقية إلى دعم جهود التطوير في مجال االتصال الحكومي وتنسيقها على مستوى الدولة، وتبادل المعرفة 

والخبرات والدراسات.

2015
اتفاقية تعاون مع مركز الشارقة اإلعالمي
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قدم مكتب االتصال الحكومي مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل لفرق االتصال الحكومي والمعنيين بتطوير السياسات الحكومية في 

الجهات االتحادية لتطوير العمل الحكومي، وذلك وفقًا ألفضل الممارسات وتضمنت البرامج التدريبية:

دورة تدريبية في الرصد اإلعالمي.  •  

دورة تدريبية لفن صياغة األخبار الحكومية الحديثة.  •  

دورة إدارة الحمالت الحكومية والتوعوية.  •  

دورة تدريبية في استخدام وسائل التواصل االجتماعي.  •  

ورشة العمل الخاصة بالدليل االرشادي الجديد للهوية المرئية للوزارات.  •  

ورش عمل كيفية كتابة الرسائل اإلعالمية.  •  

البرامج تدريبية وورش العمل

عمل فريق مكتب االتصال الحكومي على إعداد مجموعة متكاملة من األدلة اإلرشادية واألدوات التطبيقية والتي تمثل مكتبة 

ومرجعية لفرق االتصال الحكومي في الجهات االتحادية، حيث تم إصدار:

دليل االتصال الحكومي.  •  

دليل تطوير استراتيجيات االتصال الحكومي في الجهات االتحادية.  •  

دليل وسائل اإلعالم.  •  

دليل المواقع االلكترونية للحكومة االتحادية.  •  

دليل صياغة األخبار الحكومية.  •  

دليل الهوية المرئية للوزارات االتحادية.  •  

دليل الهوية الحكومية للهيئات والمجالس والمؤسسات االتحادية.  •  

دليل استخدام علم دولة اإلمارات العربية المتحدة.  •  

دليل تنظيم استخدام موظفي الجهات االتحادية لوسائل التواصل االجتماعي.  •  

دليل اإلحاطات اإلعالمية.  •  

دليل كيف تمثل جهتك االتحادية في قنوات التواصل االجتماعي.  •  

األدلة اإلرشادية
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 مبادرات ومشاريع 
3

أطلقت األمانة العامة لمجلس الوزراء ممثلة بمكتب االتصال الحكومي العديد من المبادرات 

والمشاريع للتواصل مع كافة فئات المجتمع من أجل التوعية بمجهود مختلف الجهات الحكومية، 

وتسليط الضوء على قضايا مجتمعية لها أولوية وطنية، وذلك بهدف إشراك المجتمع سواء 

بالتوعية أو المشاركات وغيرها، باإلضافة إلى تسليط الضوء على نماذج إماراتية ناجحة في مختلف 

المجاالت، وبما يعكس جهود الحكومة في التركيز على تمكين اإلماراتيين في مختلف المجاالت، 

وبناء القدرات وصقلها للمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجاالت. 

 



10 أعوام من اإلنجـــازات  10 أعوام من اإلنجـــازات 8687

2013
معرض تاريخ مجلس الوزراء

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء زيارته مقر األمانة العامة 

في أبوظبي معرض تاريخ مجلس الوزراء، والذي يوثق مسيرة المجلس على مدار أكثر 

من أربعة عقود واإلنجازات التي حققتها الدولة محليًا ودوليًا.
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إطالق قناة حكومة اإلمارات على اليوتيوب )UAEGOV(، والتي تعتبر منصة رسمية لعرض مقاطع مبتكرة وحصرية حول مختلف مجاالت العمل 

الحكومي، وتسليط الضوء على نماذج إماراتية ناجحة في مختلف المجاالت، باإلضافة إلى عرض الخدمات الحكومية، وأخبار وأنشطة مجلس 

الوزراء والحكومة االتحادية.

2014
 قناة حكومة اإلمارات على »اليوتيوب«

 )UAEGOV( يعتبر حساب حكومة اإلمارات على موقع انستغرام

منصة رسمية تعرض كواليس العمل الحكومي وطبيعته، ويغطي 

اجتماعات وقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات، كما 

يقدم صور منوعة للحمالت الوطنية وتاريخ مجلس الوزراء.

2014
حساب حكومة اإلمارات على 

»االنستغرام«
أطلقت األمانة العامة لمجلس الوزارة الحملة من خالل تغريدات سمو 

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية ضمن احتفاالت اليوم الوطني 

الــ43 لقيام االتحاد، حيث دعا سموه أبناء الوطن خارج الدولة للمشاركة 

في االحتفاالت الوطنية من خالل تسجيل مقاطع فيديو، كما أنتج مكتب 

االتصال الحكومي مقطع مصور للحملة القى صدى واسع النطاق.

2014
حملة »إماراتي أينما كنت«
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البرنامج الوطني لالتصال الحكومي
اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني لالتصال الحكومي، والذي يضم حمالت اتصالية 

مكثفة وواسعة االنتشار تشارك فيها مختلف فرق االتصال في الجهات االتحادية 

والمحلية، فضاًل عن القطاع الخاص للتعامل مع أولويات وقضايا مجتمعية ووطنية، 

وتثقيف المجتمع بسلوكيات إيجابية في التعامل مع تلك القضايا.

يستغرق تنفيذ البرنامج سبع سنوات مغطيًا العديد من القضايا الرئيسية في المجتمع 

اإلماراتي، لتجني الدولة والشعب ثماره بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات 

ورؤيتها بحلول عام 2021. 

يتألف البرنامج من سبعة محاور كالتالي:

أطفالنا أصحاء  •  

أسرتنا متماسكة  •  

مدارسنا أفضل  •  

غذاؤنا أفضل  •  

أفكارنا خضراء   •  

إماراتنا خالية من لسكري  •  

مستقبلنا أفضل  •  

2015
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2015
دردشات عربية

ملتقى عربي شبابي دوري يهدف لعرض أهم األفكار اإلبداعية، والمشاريع الريادية، 

والتجارب الناجحة، والشخصيات الملهمة التي كان لها تأثير واسع وملموس في حياة 

اآلخرين، وساهمت بشكل ما في تقّدم أو تغّير أفراد أو شرائÍح المجتمع المحلي أو 

العالمي على نحو إيجابي.

تركز موضوعات الملتقى على جوانب مهمة مثل األفكار اإلبداعية، والتطور 

التكنولوجي، والمشاريع الريادية، واألدوار اإلنسانية، والتميز المعرفي، والشخصيات 

الملهمة وغيرها.
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