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 مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

، بصفته الجهة المسؤولة عن  2007لعام   23مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بموجب قانون رقم  أسس
، ويعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، برئاسة سمو الشيخ إمارة أبوظبيمستقبل البيئة العمرانية في 

تحديد شكل اإلمارة،   المجلس التنفيذي في أبوظبي، علىمحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس 
وضمان مجموعة من العوامل مثل االستدامة وطاقة البنية التحتية والتخطيط المجتمعاتي وجودة المعيشة، 

ويكفل مجلس أبوظبي . وذلك بواسطة اإلشراف على عمليات التطوير في أرجاء المدينة واإلمارة ككل
 .أفضل الممارسات في التخطيط للمناطق العمرانية الجديدة والقائمة على حد سواءللتخطيط العمراني إتباع 

يتمثل الهدف الرئيسي الذي قام من أجله مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في تحقيق رؤية صاحب السمو و 
التي أرسى رئيس الدولة، والتي تمثل امتدادًا للرؤى العظيمة  -"حفظه اهللا" -الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهللا، في االرتقاء بمكانة أبوظبي لتكون في 
ومن خالل استنباط أفضل التجارب والخبرات في مجال التخطيط الحضري محليًا . مصاف العواصم العالمية

بي للتخطيط العمراني للعمل وفق وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي وعالميًا، يسعى مجلس أبوظ
  . أرقى المعايير العالمية لما يتعلق بمستقبل التخطيط والتصميم الحضري

لقد وضع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وضمن أهم أولوياته، تطوير البنية التحتية المالئمة مع الحفاظ 
قتصادية ذات توزيع متكافئ إلى جانب وفي هذا المضمار، تتطلع الحكومة إلى إرساء فعاليات ا. على البيئة

تطوير بيئة حضرية بتصاميم ذات معايير احترافية ومتميزة على الصعيد االداري ضمن مدن ومفاصل إمارة 
    .مزودة بأنظمة مواصالت عالمية، و أبوظبي

عية، وفكر وٕارادة وا إننا في حاجة إلى أن نراجع خطواتنا ونقّوم أعمالنا، ونخطط لمستقبلنا بقلوب مؤمنة"“
 " .آمال مستنير حتى نصحح مسيرتنا، ونحقق لشعبنا كل ما نصبو إليه من المغفور له الشيخ زايد بن  

 سلطان آل نهيان

  

  

  

  سعادة فالح محمد األحبابي 
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 مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 

، مركزًا مهمًا على صعيد دولة تبوأت إمارة أبوظبي، وانطالقًا من كونها أكبر اإلمارات السبع وعاصمة الدولة
وخالل األعوام الخمسة الماضية، شهدت أبوظبي تطورًا اقتصاديًا الفتا تمثل في . اإلمارات العربية المتحدة

    .سنوياً % 9معدالت نمو فاقت 

 ويشكل النفط والغاز مصدرين هامين للغاية لتحقيق إيرادات كبيرة إلمارة أبوظبي، غير أن الرؤية االقتصادية
لهذه اإلمارة تتطلع إلى تحقيق تنوع في االقتصاد من خالل إعداد خطط طموحة تهدف إلى االرتقاء بمكانة 
المدينة لتضاهي أرقى المدن المستدامة عالميًا عبر تعزيز االستثمارات في مجال البنية التحتية والوصول 

ماعية والبشرية وٕارساء نظام نقل بأداء المؤسسات الحكومية إلى أفضل المستويات وتطوير الموارد االجت
ومواصالت عام متميز، وٕاحداث نقلة نوعية وواسعة على صعيد المشاريع العقارية وٕاقامة مرافق ومنشآت 

  . ثقافية عالمية بالتزامن مع معدالت النمو السكاني واالقتصادي الكبيرين

النمو الحضري في الوقت المناسب  وقد فرضت التحوالت الديموغرافية والسكانية ضرورة التعامل مع تحديات
عبر تطوير إطار عمل يسهم في إرساء مجتمعات مستدامة تلبي متطلبات األجيال المقبلة حيث تتوقع 

من . 2030أبوظبي نموًا في عدد سكانها من أقل من المليون حاليًا إلى ما يربو على ثالثة ماليين في عام 
ة إلى تحقيق المرحلة الثانية من عملية التطوير العمراني في كافة هنا، فإن الحكومة تدعم بقوة الجهود الرامي

    .أرجاء اإلمارة

وتمتلك أبوظبي اليوم الخيار لما يتعلق بكيفية وتوقيت وموقع عمليات التطوير والنمو لتلبية متطلبات السكان 
إلمارة أبوظبي في لتكون مرشدًا ’ 2030رؤية ‘وقد صيغت . للعقدين المقبلين من هذا القرن وما بعدهما

  . ترجمة كافة االحتياجات ماديًا واقتصادياً 

  

لالشراف على عملية التطوير العمراني  2007وقد جاء تأسيس مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في عام 
على أرض الواقع سيقدم المجلس ’ 2030رؤية ‘ومن خالل ترجمة مضامين . التي تشهدها إمارة أبوظبي

اتيجية التي تشكل المبادئ التوجيهية، حيث يتم إدراج مضامينها في المخططات خطط التطوير االستر 
وتقوم هذه الرؤية على تحليل شامل . الرئيسية المهمة التي ستحدد شكل اإلمارة ومالمحها في المستقبل

جانب للنسيج الحضري وتوفير المساحات األرضية المطلوبة لمثل هذه الرؤية وتحقيق استخدام أمثل لها، إلى 
  . التعرف على القضايا المتعلقة بالبيئة والتنقل وخدمات البنية التحتية والعمرانية
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، والتي قام بإرسائها مجلس ‘2030خطة أبوظبي ‘وتضع خطة إطار عمل الهيكل العمراني المتضمنة في 
قدين المقبلين، أبوظبي للتخطيط العمراني، تصورا ورؤية للنمو والتطور الذي ستكون عليه المدينة خالل الع

، ستمكن  2030وعلى غرار خطة أبوظبي . كما أنها تقدم مخططا تفصيليا لنجاح أبوظبي على المدى البعيد
التي هي قيد اإلعداد كال من مدينة العين  2030وخطة الغربية  2009التي أطلقت في  2030خطة العين 

إلى استراتيجية تطوير متكاملة تغطي إمارة والمنطقة الغربية من إجراء عمليات تخطيط شاملة بغية الوصول 
  . أبوظبي برمتها

ومن المهم التأكيد أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تجاوز أطر التخطيط الحضري التقليدية عبر إرساء 
عاصمة عربية ذات معايير جمالية متميزة تظهر من خالل تصميم عمراني معاصر يتناغم مع الخصائص 

وفي هذا المضمار، استثمر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على نحو مبتكر موقع . راثهاالفريدة للمنطقة وت
أبوظبي الفريد حيث تعانق الصحراء فيه مياه الخليج العربي، لتفعيل وتعزيز عجلة النمو االقتصادي البارز 

  . من خالل إنشاء عاصمة عالمية وفق أفضل المعايير

آل نهيان، مؤسس الدولة، رحمه اهللا، على حماية البيئة والحفاظ عليها لقد كان حرص الشيخ زايد بن سلطان 
وأظهرت المشاريع العديدة التي نبضت بالحياة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدى االهتمام . شديدا 

واألهمية الكبيرة التي تم إيالؤها للبيئة جنبًا إلى جنب مع الحرص على االرتقاء بالظروف االجتماعية 
وبدوره سلط مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الضوء على التزامه تجاه المبادئ . واالقتصادية للسكان

ويشرف  المجلسالتي أطلقها ’ إستدامة‘التوجيهية التي اختطتها الحكومة لتحقيق االستدامة من خالل مبادرة 
  . على إدارتها

يد العالم العربي، فإننا نتطلع أن يشكل العمل أول مبادرة من نوعها على صع’ إستدامة‘وانطالقًا من كون 
الذي يقوم به مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني معيارًا ألفضل الممارسات في عمليات التصميم الحضري 

  . مستقبًال على صعيد اإلمارات والعالم

تمت إزاحة  وقد شهد العام الماضي العديد من المحطات واإلنجازات لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، حيث
وكذلك عن المخطط الرئيسي لمنطقة العاصمة، والذي تم "  2030العين"الستار عن الخطة العمرانية للعين 

وبموازاة ذلك، تم االعالن عن . 2009االعالن عن تفاصيله خالل معرض ومؤتمر سيتي سكيب أبوظبي 
  . ى منه في نوفمبر المنصرمخطة تطوير الشاطئ العام لمنطقة الكورنيش وجرى اكتمال المرحلة األول
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وٕالى جانب ذلك، شارك مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز 
مثال أتاحت لنا أداة فعالة لدعم حوارنا " المناخ"فشراكتنا مع . الحوار مع المجتمعات المحلية واألقليمية والدولية

مبادرة العواصم العالمية المستدامة بالتعاون لس المج أطلق كم. ا ودولياوتواصلنا مع الخبراء الفاعلين  محلي
تبادل الخبرات والتجارب بشأن  بهدفمع مجلس أبوظبي للتطوير االقتصادي والمنتدى االقتصادي العالمي 

   .أفضل الممارسات بين سائر العواصم العالمية المتطورة

إلى إرساء صورة   2030النطالق من منظور رؤية إن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يهدف وعبر ا
متكاملة ومتناغمة لمستقبل أبوظبي، تضع الركائز الكفيلة بإقامة عاصمة عالمية مستدامة بيئيا واجتماعيا 

  . وثقافيا واقتصاديا لألجيال المقبلة

 على فظةوالمحا ننشده الذي المجتمع لبناء المجاالت كل في الشاملة التنمية عملية نواصل إننا"
 "رالتطو  بقياسات المهتمين كل انتباه لفت الذي لشعبنا المتقدم المعيشي المستوى  صاحب ‐
  نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ السمو

  

  الدور االستراتيجي لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 

عمراني إلمارة يتمثل دور مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في إطالق وتفعيل ودعم استراتيجية التطوير ال
بيئة حضرية بتصاميم ذات معايير احترافية ومتميزة  في كافة المدن والمناطق التي أبوظبي والتكفل بتطوير 

ويطبق المجلس أفضل   .تشكل إمارة أبوظبي ، مع تزويدها بأنظمة نقل ومواصالت عالمية المستوى
  .  خطيط المناطق الحاليةالممارسات في مجال تخطيط المناطق الحضرية الجديدة أو إعادة ت

ويقوم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية األخرى مثل هيئة البيئة ودائرة 
النقل ومجلس أبوظبي للتعليم وبلدية أبوظبي وموردي الخدمات العامة لمناقشة مقترحات التطوير المالئمة 

  . التحتية والبت فيها بشكل منسق يخدم احتياجات البنية

المخطط الحضري إلمارة أبوظبي من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس  لقد انبثق
من هنا، فإن تأسيس مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يؤرخ لمرحلة بالغة األهمية في . الدولة رحمة اهللا

    .عملية التخطيط والتأكيد على دور القيادة في هذا المضمار
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الطريق لتعزيز واستثمار  2030د مهدت خطة اطار عمل الهيكل العمراني المتضمنة في خطة أبوظبي وق
الفرص االقتصادية المتاحة دون  التضحية بالموروث الثقافي والتقاليد من جانب، وأضافت عوامل جديدة تتيح 

وقد تم إصدار هذه . ب آخرإلمارة أبوظبي تعزيز مكانتها لتكون عاصمة عالمية وفق أرقى المعايير من جان
الوثيقة في وقت تأسيس مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وهي تشمل جزيرة أبوظبي والمناطق المحيطة 

   . بها

  

لقد استجاب مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني خالل العامين الماضيين إلى الحاجة لوضع الخطط الخاصة 
، والتي تضم إلى "2030العاصمة "بـ  2030ة أبوظبي بكافة مناطق إمارة أبوظبي، حيث أعاد تسمية خط

التي تغطي مدينة العين حاليًا على أن تشمل مستقبال منطقة العين  2030جانبها كال من خطة العين 
  . التي تشمل المنطقة الغربية"  2030الغربية "بكاملها، وكذلك 

ين وخطتي إطار الهيكل العمراني وعندما تتم إزاحة الستار عن خطتي إطار الهيكل العمراني للمدينت
التي تطرح الرؤية التطويرية  2030للمنطقتين، سيتم دمجهما في االستراتيجية الشاملة لرؤية خطة أبوظبي 

 . إلمارة أبوظبي بكاملها

    

  رؤيتنا 

  "القادمة لألجيال أبوظبي نخطط"

ية وتعزيز النسيج الحضري في إبراز دور ومكانة أبوظبي كعاصمة عالم 2030يتجلى هدف خطة العاصمة 
ويتمثل الهدف . والبنية التحتية بما يسهم في صون القيم والجوانب االجتماعية وثقافة المجتمعات اإلماراتية

اآلخر الذي يطمح المجلس إلى تحقيقه في تنفيذ برامج تخطيط عمراني مبتكرة ومستدامة لدعم وتفعيل 
  . لتنويع والتطوير االقتصادي التي تسعى أبوظبي إلى تحقيقهاالمشاريع التي يجري تضمينها في استراتيجية ا

 

 

، ولكن  2030ليست مقصورة على تحقيق متطلبات أبوظبي في العام  2030ومع ذلك، فإن أهداف رؤية 
عملية التطوير القائمة على عدة مراحل ستؤدي إلى إعادة تطوير مشاريع قائمة وتطوير أخرى جديدة في 
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وبموازاة ذلك، ستتكفل خطط التصميم االستراتيجي للخدمات وبنية . خالل السنوات المقبلة كافة أرجاء اإلمارة
  . وصوًال إلى القرن القادم 2030النقل التحتية بمواصلة عجلة النمو لما بعد عام 

أن ، أبدت قيادة أبوظبي تأييدها ودعمها للمبادئ الملزمة لعملية التطوير المستدام، مؤكدة 2008وخالل العام 
احتياجات التطوير التي تفرضها الخصائص الثقافية والمناخية واالقتصادية الفريدة للمنطقة تتطلب تعريفا 

، يقوم مجلس أبوظبي للتخطيط ’إستدامة‘ومن خالل .  لالستدامة يكون أكثر مالءمة لهذه الخصائص
ف أفضل مدن العالم على صعيد العمراني بإعداد االنظمة واالرشادات الكفيلة بنقل  إمارة أبوظبي إلى مصا

  . التخطيط والتطوير الحضري المستدام

إنها مقاربة شاملة لكافة . أوال وقبل كل شيئ إلهامًا ورغبة في تحقيق أسلوب عيش مستدام’ إستدامة‘وتمثل 
مناحي الحياة انطالقا من اربعة أركان رئيسية، وهي البيئة واالقتصاد والمجتمع والثقافة، وذلك من أجل 

قيم ’ استدامة‘وفضًال عن ذلك، تجسد . تحقيق جميع هذه األهداف والتطلعات المستدامة على أكمل وجه
دولة اإلمارات العربية المتحدة وتسعى إلى صون واستعادة وتعزيز الهوية المادية والبيئية والثقافية إلمارة 

  . أبوظبي والترويج لها

  رسالتنا 

وتماشيًا . الخطط واألنظمة التي تحكم تطوير بيئة أبوظبي العمرانيةيضع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 
، يقوم المجلس بإدارة عملية التنمية الحضرية 2030مع األهداف الواضحة التي حددتها الرؤية االقتصادية 

نسيق المستدامة لـ أبوظبي من خالل مراجعة عالية الكفاءة لمبادرات التطوير واجراء عمليات تنفيذ مبتكرة بالت
   . مع شركائه في القطاعين العام والخاص

في إرساء رؤية واضحة المعالم لالستدامة كأساس ألية  2030وفي هذا المضمار، تسهم خطة العاصمة 
  . ويجسد هذا االلتزام قيم وًمًثل الدولة. عملية تطوير تطرأ في اإلمارة والعاصمة أبوظبي

اني على اساس المخططات الرئيسية ، وهي تخطط لمستقبلها لقد تبنت إمارة أبوظبي مفهوم التطوير العمر 
 . بطريقة هيكلية ، األمر الذي يمثل بدوره مبادرة نادرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا برمتها

  التخطيط الحضريمبتكرة في مبادئ 

وتتوقع . مقبلةلقد وضعت أبوظبي نصب عينيها هدف تحقيق تنويع وتكثيف اقتصادي خالل العشرين سنة ال
  . إلى ثالثة أضعاف العدد الحالي 2030أبوظبي أن يصل عدد سكانها في عام 
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ولعل من أبرز نقاط قوة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني هي التزامه بإشراك الجمهور في صياغة التصور 
رة األهالي لقد دأب حكام أبوظبي على مر القرون على استشا. الخاص بتطوير البيئة التي يعيشون فيها
من هنا، يولي مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أهمية لعملية . ورجال القبائل في القضايا التي تخصهم

إن . التشاور ويحافظ عليها كأحد التقاليد المعتمدة في إطار وصيغة عصريين للتفاعل والتواصل مع المجتمع
خيص بعضها من خالل اللقاء مع المجتمع جودة البيئة العمرانية ألبوظبي تنطلق من عدة عوامل يجري تش

طابع  على تحليلكما يعتمد المجلس في إعداد كافة خططه التطويرية . للوقوف على احتياجاته واهتماماته
الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمنطقة المستهدفة بالتطوير من خالل ورش عمل يشارك فيها كبار 

  . المخططين العمرانيين

ع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والذي يقوم بإدارة عملية التخطيط الحضري وتسهيل التنمية ويتطل
. االجتماعية واالقتصادية، إلى إرساء شعور قوي وفعال بالمجتمع والهوية لدى السكان في كافة أنحاء أبوظبي

لذلك، . ة المقيمين في اإلمارةمن هنا، تتميز المشاريع التي يضطلع بها المجلس بتأثيرها المباشر في نمط حيا
فإن المنافع التي يعمل المجلس على تحقيقها تتعدى التحسينات التي تشمل مناحي حياة السكان لتستوعب 

  . دوره كشريك في عملية التغيير التي سيقطف ثمارها المقيمون في أبوظبي وزوارها على حد سواء

  لمناطق أبوظبي  خطط إطار الهيكل العمراني

مدينة أبوظبي والمناطق المجاورة لها والتي تندرج ضمن خطة : مارة أبوظبي من ثالث مناطقتتألف إ
التي تغطي مدينة العين والمناطق السكنية الكائنة في المنطقة المحيطة ‘ 2030العين ‘، و’2030العاصمة ‘

لهيكل العمراني لهذه وعلى الرغم من أن خطط إطار ا. التي تغطي المنطقة الغربية’ 2030الغربية ‘بالعين، و
المناطق يجري تصميمها وفقًا للمتطلبات الخاصة بكل منطقة، فإنها تعمل معًا للتكفل بتمكين اإلمارة من 
تحقيق تطور بأسلوب استراتيجي ومتناسق من جانب، وٕاجراء عملية تخطيط للمتطلبات الرئيسية مثل 

  . من جانب آخرالخدمات وبنية النقل التحتية لتغطي كافة أنحاء اإلمارة 

 

  2030العاصمة 

رؤية عملية ومرنة ومستدامة لمستقبل جزيرة أبوظبي والمجتمعات المحيطة "  2030العاصمة "تطرح خطة 
وفضًال عن توجيه البيئة المادية والمناحي التقنية والمستدامة لعملية التطوير الحضري في أبوظبي، تسهم . بها



  8

ياة المقيمين في أبوظبي، األمر الذي يشكل بدوره أحد أبرز مهام في االرتقاء بنمط ح 2030خطة العاصمة 
  . مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

من عملية مبتكرة شاركت فيها قيادة أبوظبي نفسها لضمان أن تكون ’ 2030العاصمة ‘لقد انبثقت خطة 
اء الدوليين والمحليين كما وجهت دعوة المشاركة إلى أفضل الخبر . الخطة في خدمة الرؤية العظيمة ألبوظبي

  . البارزين في مجال التخطيط الحضري

وتنطوي الخطة على مجموعة من المبادئ الجوهرية تشمل البيئة والنمو المدروس والتراث والثقافة والتنوع 
  . والترابط الفعال بين الشوارع داخل المدينة مع العناية بممرات المشاة

  

 2030العين  

   
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتتميز بيئة العين والمنطقة “ مدينة الواحات” تعرف مدينة العين باسم

وضع مجلس أبوظبي للتخطيط ، 2009وفي العام . بغنى تنوعها الطبيعي وتراثها الثقافي المحيطة بها
وير وذلك لتقييم تحديات التط" 2030خطة العين ” -العمراني الخطة العمرانية لمدينة العين وضواحيها 

  .منطقة صحراويةالحالية والمستقبلية  واالستجابة لها بما يدعم تطور العين إلى نموذج لمجتمع حضري في 
 

خطة شاملة ومتكاملة لمستقبل العين كمدينة مستدامة من الناحية البيئية واالجتماعية "  2030العين "وتشكل 
و اقتصادي من خالل التطوير والتنويع دونما واالقتصادية والثقافية، حيث انها تلبي الحاجة إلى تحقيق نك
  . إلحاق الضرر بموارد المياه الجوفية الشحيحة والبيئات الطبيعية

   
لضمان بقائها في قلب المجتمعات السكنية “  2030خطة العين ”وتحظى واحات المدينة بمعاملة خاصة في 

، وهي “الفريج”التقليدية المبنية على أساس  فهي تساند في نفس الوقت استدامة الحياة البدوية. ألجيال قادمة
مجموعة من المساكن تقام حول ساحة مظللة تتيح للعائالت الممتدة العيش قرب بعضهم البعض مع ضمان 

 نمو قطاعات التعليم والصحة 2030وباالضافة إلى ذلك، تدعم خطة العين . خصوصية العيش لكل عائلة
  .الثقافية وااليكولوجية والسياحة
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وسط "وذلك من خالل اعداد خطة  2030اصل المجلس جهوده الرامية إلى تنفيذ توصيات خطة العين ويو 
التي تشمل منطقة مركز المدينة، كما أنها تنص على إقامة أحياء سكنية جديدة لإلماراتيين " مدينة العين

للمجتمعات السكنية وٕاعادة تطوير  وسط مدينة العين الحالي  من خالل  خيارات سكن مستدامة  ومرافق  
  . واالرتقاء بترابط نظام المواصالت  وممرات المشاة

  

. وٕاضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة استراتيجيات جديدة لربط المدينة بالواحة الغراض السياحة واالستجمام
  .وسيقوم المجلس بإعداد خطط مفصلة لتطوير لكل المناطق التي تتشكل منها مدينة العين

ظبي للتخطيط العمراني في المستقبل القريب تضمين خطة عمرانية للمنطقة الشرقية ضمن ويعتزم مجلس أبو 
وقد نظم المجلس مؤخرا ورشة متخصصة حول خطة المنطقة الشرقية، حضرها ممثلون . 2030خطة العين 

سة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وبلدية العين  وعدد من خبراء التخطيط المحليين والدولين، لدرا
. السبل الكفيلة بتحقيق نمو وازدهار منطقة العين مع الحفاظ على عناصر البيئة والثقافة التي تميزها

 . 2010خالل العام  2030وسيستمر العمل إلنجاز  خطة العين 

  

   2030الغربية 

أنها غنية كما . تعتبر المنطقة الغربية إحدى أغنى المناطق في دولة االمارات من حيث احتياط النفط والغاز
كيلومتر مربع وهي تشكل  59,760وتبلغ مساحة المنطقة الغربية حوالي . بتنوعها الزراعي وثروتها الحيوانية

الف نسمة، وبذلك  115ويربو عدد سكان المنطقة عن . من المساحة البرية إلمارة أبوظبي 83% حوالي 
  . يتضح  أن المنطقة شاسعة جغرافيا  مع كثافة سكانية ضعيفة

وهذه المدن هي مدينة . ضم المنطقة سبع مدن رئيسية، تقدم كل منها سلسلة من الخدمات والفرص لسكانهاوت
. أهم مركز حكومي في المنطقة الغربية "ليوا"وستكون . زايد والمرفأ وغياثي وليوا والرويس والسلع وجزيرة دلما

   .زايد والرويس أكبر التجمعات السكانيةوتنتشر الكثافة السكانية في هذه المدن السبعة بينما تضم مدينة 

، قام فريق عمل بدراسة مكثفة حول المنطقة الغربية من البر والبحر والجو لالطالع على 2008وفي سبتمبر 
وتم وضع تصاميم نظرية مبدئية وعناصر سياسة معينة في ورشة عمل إستمرت لمدة . مختلف ارجاء المنطقة
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وقد ترأس هذه الندوة مجلس أبوظبي .  2008في السادس عشر من نوفمبر  خمسة أيام والتي بدأت فعالياتها
للتخطيط العمراني، باالشتراك مع مجلس تنمية المنطقة الغربية وبلدية المنطقة الغربية، والتي شملت كبار 
المسؤولين في حكومة أبوظبي مع فريق عمل يضم خبراء من كافة االختصاصات في مجال التصميم 

  .عمراني والهندسة والبيئة والبنية التحتية والنقلوالتخطيط ال
   

وقد تم إطالع أهالي المنطقة الغربية على مسودات الخطط إلشراكهم في تخطيط منطقتهم والتأكد من وجود 
  .تفاهم كامل ما بينهم وبين المطورين والسلطات المحلية

  
لجاري إلى تطوير رؤية شاملة للمنطقة التي من المتوقع اطالقها خالل العام ا 2030وتهدف خطة الغربية 

الغربية والمناطق السكانية فيها، كما تسعى ضمن جملة أهدافها إلى إرساء نموذج تطوير مستدام يتضمن 
مقومات النمو االقتصادي المستدام ويتيح نمط حياة عالي الجودة مع صون األهمية التاريخية والثقافية 

  .للمنطقة
   

أطر نجاح طويل األمد عبر تطوير اقتصاد متنوع وتعزيز كفاءة وفاعلية  2030 تتضمن محاور خطة الغربية
وفي . وسائل النقل وشبكات الطرق والتكفل بتعزيز بيئة مستدامة تحافظ على ثقافة اإلمارة الثرية والفريدة

ة مستقرة صورة لمجتمع متناغم ومتنوع ذي ثقافة ثرية يسهم في إرساء بيئ 2030المقابل، تطرح خطة الغربية 
بنحو دائم من خالل توفير مجتمعات سكنية بالخدمات والمرافق المجتمعية المالئمة لتلبية متطلبات كافة 

  . شرائح سكان الغربية
   

فضًال عن ذلك، تسلط الخطة الضوء على تنويع وتعزيز االنشطة السياحية المستدامة كما تولي اهمية كبيرة 
  . ناعات الثقيلة لدعم النمو االقتصادي في المنطقةللتوسع المستدام لقطاعي النفط والص

     
 

  "إستدامة"
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، وهي تمثل مساهمة أبوظبي في 2008في عام  "إستدامة"أطلق مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني مبادرة 
البيئية  : محاور على أربعة "إستدامة"ترتكز و . النقاش العالمي حول إنشاء مدن ومجتمعات أكثر استدامة

  .والثقافية لالرتقاء بجودة العيش بصفة عامة واالجتماعية ديةواالقتصا

في حقيقة األمر أكثر من مجرد برنامج ألنها تجسد رمزا لرؤية بعيدة النظر لتطوير المجتمع " إستدامة"إن 
واالرتقاء فضال عن إسهامها في الترويج لنمط جديد من التفكير يهدف إلى تعزيز مكانة العاصمة ورؤيتها 

  .المدى على الصعيد العالميبعيدة 

الدعم لمبدأ العيش والموارد المستدامة عن طريق العمل عن كثب مع ’ إستدامة’وبفضل هذه المحاور، تقدم  
المجتمعات والمنظمات واألعمال التجارية وصانعي القرار لتشجيع تنفيذ عملية اتخاذ القرارات المسؤولة وبما 

   .ة لتكون من رواد اإلستدامة في العالميسهم في االرتقاء بـ أبوظبي والمنطق

أول برنامج من نوعه مالئم لخصائص منطقة الشرق االوسط ويرمي إلى الترويج لمفهوم  " إستدامة"وتعد 
العيش في انسجام مع  ثقافة ابوظبي وبيئتها بينما يحافظ على اسلوب العيش المحلي حتى يتسنى ألجيال 

كما تشكل استدامة قوة دافعة لخطة أبوظبي .  ة والحكيمة التي نتخذها اليومالغد االستفادة من القرارات الواعي
  . في تحقيق تطوير عمراني مستدام بيئيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 2030

   

بعض الوقت، كما أنه يتطلب التزاما وثقافة قيادية ومجموعة متنوعة من األدوات " إستدامة"وسيستغرق تحقيق 
وللوصول الى هذا الهدف، يعمل مجلس . استيعابية جديدة ضمن قطاع البناء والتشييدعالوة على قدرات 

" . إستدامة"أبوظبي للتخطيط العمراني بشكل مستمر على اعداد أدوات للمساعدة على تعزيز وتدعيم برنامج 
 تنظيم قانون وتوافق ينوالتزام الفاعلين المؤثر  "التجريبية المشاريع"و" اللؤلؤ تصنيف نظام" ومن بين هذه األدوات

  ".إستدامة"التصميم المتكامل لـ  عملية على والتدريب التعليمو  اللؤلؤ نظام تصنيف  مع البناء

  

  :نظام تصنيف اللؤلؤ
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، وهو يقدم طريقة عملية  ومتكاملة لتقييم وقياس "استدامة"لقد شكل نظام تصنيف اللؤلؤ إحدى أهم مبادرات 
وسيكون هذا النظام االختياري  في متناول المطورين الذين . التطويريةعناصر االستدامة في المشاريع 

. يرغبون في االعتراف بسعيهم إلى تحقيق مستويات عليا من االستدامة في المشاريع التي يشرفون عليها
ويتميز هذا النظام عن غيره من انظمة المباني الخضراء باالهتمام الذي يوليه إلدماج عناصر من ثقافة 

 . في تصميم المشاريع دالبل

 

  :المشاريع التجريبية والتزام  الفاعلين المؤثرين

مشاريع مستدامة "مشروعا من المشاريع التطويرية الكبرى في أبوظبي بصفتها  12مؤخرًا " إستدامة"اعتمدت 
فعاليات    وقد تم اإلعالن عن أسماء المشاريع االثنى عشر خالل ". إستدامة"ملتزمة بمبادئ مبادرة " متميزة

كما أنها ابتكرت مجموعة واسعة من االفكار " إستدامة"حيث شكلت نموذجا لتطبيقات " طاقة المستقبل"مؤتمر 
  .كحلول لمشاكل االستدامة البيئية والثقافية واالجتماعية، مالئمة لخصائص أبوظبي والمنطقة

" نظام تصنيف اللؤلؤ"على تطبيق  حاليا بتدريب العديد من المختصين في مجال االستدامة" إستدامة"وتقوم 
حيث سيخضع هؤالء خالل العام الجاري إلى اختبارات للوقوف على مدى استيعابهم لعملية التسجيل 

  . والترخيص الخاصة بالمشاريع الراغبة في الحصول على تصنيف درجات اللؤلؤ

وتطبيق عوامل االستدامة في  تماما وبشكل مستمر بدعم الشباب في اعتماد" إستدامة"جهة أخرى، تلتزم    من
 32طالب وطالبة من الجامعات اإلماراتية، يشكلون  118وعلى سبيل المثال، تقدم أكثر من . حياتهم اليومية

وشركة الدار ' إستدامة'، التي نظمتها كل من "تصميم الفريج المستدام"فريقًا بطلب المشاركة في مسابقة 
  .العقارية

لفرق المتبارية بتصميم منزل إماراتي مستدام مستوحى من التصميم التقليدي واقتضت المسابقة بأن تقوم ا
والذي يشكل جزء من الموروث العمراني والثقافي واالجتماعي " الفريج"للمنازل واألحياء اإلماراتية المعروفة بـ 

حيث نجح " تدامتصميم الفريج المس"وفازت جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بمسابقة . ألبوظبي واإلمارات
  .الفريق في الجمع بين مزايا االستدامة المحلية والمعاصرة ضمن تصميم قابل للتطبيق
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بالكامل، سينعم سكان أبوظبي بنمط حياة منسجم مع الخصائص البيئية " إستدامة"وعند االنتهاء من تطبيق 
عها عناصر الصحة والسالمة والثقافية لإلمارة من خالل تطوير مجتمعات سكنية ومواقع ومباني  تتوفر في

   .أكثر ومن خالل  الحد من التلوث  واستهالك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وصون الموراد الطبيعية

  عملية مراجعة مشاريع التطوير
   

يتمثل هدف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في التخطيط لمشاريع النمو والتطوير العمراني في إمارة 
، والعين 2030ا، مما يستدعي تنفيذ اإلرشادات والمبادئ التي تنص عليها خطط العاصمة أبوظبي وتنظيمه

  .لتحقيق أعلى مستويات مالءمة العيش واالستدامة 2030، والغربية 2030
   

وقد أنشأ مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عملية منظمة لدراسة عروض مشاريع التطوير تتألف من أربع 
وتهدف . رحلة ما قبل التصور، دراسة مخطط التصور، ودراسة المخطط المفصلاالستيضاح، م: مراحل

   :عملية الدراسة هذه إلى تحقيق غايتين رئيستين
   

           ضمان تقّيد عروض التطوير بسياسات التخطيط العمراني لإلمارة، مثل استخدامات
   األراضي، الكثافات السكانية، واالستدامة

          ة دراسة تنفيذ مشاريع التطوير مع الجهات الحكومية األخرى واعتمادها من تنسيق عملي
   .قبلهم

   
   ::وقد تم تصميم هذه العملية من أجل

   
    تزويد متعهدي التطوير بالمعلومات والتوجيهات التي من شأنها تحسين االندماج الكلي لمشاريع

  التطوير مع المناطق المحيطة بها 
   بي للتخطيط العمراني بالبيانات الضرورية لتمكينه من اتخاذ قرارات واضحة تزويد مجلس أبوظ

  بشأن طلبات مشاريع التطوير 
    ضمان دراسة مشاريع التطوير ومراجعتها وفق نظام شفاف ومتناسق     
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نظرة معمقة على أحد أبرز مشروعات مجلس أبوظبي للتخطيط  -مخطط الرئيسي لمنطقة العاصمة ال
 العمراني

  

ويتيح .  يهدف المخطط الرئيسي لمنطقة العاصمة إلى إدارة تطوير مدينة جديدة من خالل رؤية بعيدة المدى
المخطط فرصة مالئمة  إلنشاء عاصمة عربية حديثة ومستدامة  تكون قدوة للمنطقة في التخطيط العمراني 

 . المعاصر

  
محافظة على الموروث الثقافي واالجتماعي  ويهتم المخطط بهوية المجتمع المحلي من خالل التزامه بال

واسلوب العيش اإلماراتي التقليدي بينما  يتمتع بمرونة كافية الستيعاب احتياجات كافة مكونات مجتمع 
  .أبوظبي الذي يتميز بالتنوع والتعدد

  
تيجي ألف نسمة، ويتميز بموقعه االسترا 370ألف كيلومتر مربع ليحتضن  49وسيقام المشروع على مساحة 

  .على مساحة مثلثة بين  مدينة محمد بن زايد ومدينتي خليفة أ و ب ومطار أبوظبي الدولي
  
عد هذا المشروع في مراحله التنفيذية األولى، حيث يتوقع أن تستهل أعمال البنية التحتية الرئيسية في عام وي

دة مراحل ولن يكتمل إال ويجري تطوير هذا المشروع على ع. متضمنة المرحلة األولى من التطوير 2010
  . ، نظرا لضخامة حجمه2030في عام 

   
وفي الحقيقة، جاء تطوير منطقة األعمال والمنطقة االتحادية نتيجة للتوسع السريع في االقتصاد ونمو السكان 
المطرد واالستثمارات األجنبية الكبيرة باإلضافة إلى الحاجة إلى مركز حكومي اتحادي بارز وٕالى توسيع 

  . ة وسط المدينةمنطق
   

وتعاني منطقة األعمال المركزية الحالية في أبوظبي من مشكلة تقييدات في عملية التوسع األرضي خاصة 
في ظل موقعها في الطرف الشمالي لجزيرة أبوظبي، األمر الذي استدعى إنشاء وسط مدينة جديد يقع جنوبي 

كزية الحالية مع التأكيد على هوية أبوظبي جزيرة أبوظبي وتسهم في تعزيز ودعم منطقة األعمال المر 
  . باعتبارها عاصمة ومقرا للحكومة اإلتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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ويتيح موقع منطقة العاصمة عددًا من المنافع االستراتيجية، والتي من بينها مركزية المنطقة المتواجدة فيها 
قربها من شبكة الطرق السريعة الحالية ومطار أبوظبي الدولي بالنسبة لجزيرة أبوظبي والمنطقة برمتها، و 

  . مدينة خليفة أ وخليفة ب ومدينة محمد بن زايد: وكذلك المناطق الثالث المجاورة
   

ستتحول منطقة العاصمة إلى منطقة أعمال مركزية نابضة بالحياة والحراك االقتصادي  2030وبحلول 
نطقة العاصمة الحكومة االتحادية، حيث تضم مجموعة من الوزارات وستحتضن م. ومستدامة وعالية الكثافة

وجرى تصميم هذه المنطقة لتكون مستدامة . والسفارات األجنبية والمؤسسات المالية والتجارية ذات الصلة
ومتعددة االستخدام تضم مجتمعات عالية الكثافة ومكاتب وجامعات كبيرة ومستشفيات إضافة إلى األحياء 

  . ة ذات الكثافة المنخفضةاإلماراتي
   

وتنبع أهمية المشروع من دوره في تعزيز صورة اإلمارات العربية المتحدة حيث تتيح للدولة االرتقاء بمكانتها 
ويسهم هذا األمر في زيادة أهمية ممارسات عمليات . العالمية في مجال الترويج لمبادرات التخطيط المستدام

   .لتخطيط وتصميم جرى وفق أرقى المعاييرالتخطيط السليم عبر إرساء مثال 
ولتحقيق هذه الرؤية، اعتمد المخطط الرئيسي لمنطقة العاصمة على مجموعة من المبادئ بعيدة األمد بهدف 

  : تعزيز جودة الحياة لكافة السكان
   

           عاصمة عربية حديثة مالئمة للعيش  
             عاصمة عالمية تضم منطقة إدارة اتحادية تمثل المقر الرسمي الحكومي لدولة اإلمارات  

  العربية المتحدة           
          إرساء مجتمعات دولية عبر تطوير مرافق مجتمعية وثقافية عالية الجودة  
          ستقطب القطاعات الرئيسيةاقتصاد متنوع وفعال يعود بالمنفعة على كافة المواطنين وي  
           فرص تنمية ممتازة من خالل عملية تطوير تعود بأعلى قدر من القيمة والمرونة  
           عاصمة يسهل الوصول إليها بنحو سلس من خالل نظام ترابط متين وشبكة طرق  

  وأنظمة الحافالت) الترام(متكاملة تضم القطار االقليمي والمترو والقطار الكهربائي            
          تسهيل تنقل وحركة المشاة  
           عاصمة مستدامة  
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لقد عمل فريق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بروح الفريق الواحد لتطوير رؤية وهوية لمنطقة العاصمة 
في االعتبار  تضم هذه المبادئ من خالل استخدام األراضي والبنية التحتية ومشاريع التطوير التي تأخذ

وقد أدت هذه العوامل . سهولة الحركة والتنقل، والحدائق والتصميم الحضري واستراتيجيات التطوير المستدام
مجتمعة إلى وضع الصيغة النهائية للمخطط الرئيسي لمنطقة العاصمة، واالرشادات الخاصة بتطوير 

  . المناطق اإلدارية ومتطلبات التطوير
   

للظروف الحالية وتحديد الحاجات المستقبلية لمنطقة العاصمة والتعرف عن كثب  وبعد اكتساب فهم معمق
على السياق الثقافي للتخطيط في المنطقة، قام فريق التخطيط، بتطوير مجموعة من استراتيجيات استخدام 

  . االراضي لتحقيق أهدف السكان وتلبية الحاجة إلى تعدد استخدام األراضي على النحو المرغوب
   
شتملت االستراتيجيات على تحديد خمس عشرة منطقة إدارية متفرقة ووضع االرشادات الخاصة بإقامة وا

مساكن ومحال تجزئة وفنادق ومكاتب ومواقف ومساحات مفتوحة وصياغة التفاصيل الخاصة بها بحيث 
اطق الخاصة بها فمثال يجري تطوير منطقة األعمال المركزية والمن. تشكل الهوية الخاصة بكل منطقة إدارية

مثل منطقة السوق الدولي بحيث تتيح للمقيمين والزوار التمتع بمزايا نمط السوق العربي الذي سيتواجد في 
  . مركز هذه المنطقة

   
وبالنسبة لالستراتيجيات الخاصة بتطوير شبكات النقل، فإنها كانت أحد المحاور األساسية التي جرى 

من هنا، فإن تكامل شبكة المواصالت العامة شكلت عامل تصميم . رتضمينها في عملية التخطيط والتطوي
حضري أساسيًا لتحديد مواقع استخدام األراضي وكثافة المباني وشكل المناطق المدني والحضري وطرق 

  . المواصالت ومناطق حركة المشاة وكذلك الهوية االجمالية لمنطقة العاصمة
  
  

تيجيات التصميم المستدامة وٕالقاء الضوء على هذه القضايا بشكل وعمل فريق التخطيط على مكاملة استرا
ومن خالل إعادة دراسة إرشادات التصميم تكفل الفريق بتضمين قضايا التصميم . مركزي في عملية التخطيط

المستدامة الرئيسة المتعلقة بالتهوية الطبيعية وخفض معدل الحرارة القادمة والمحافظة على الطاقة في كافة 
 . ناطق االدارية ومجموعة المباني والطرق الرئيسية وكذلك ضمن مستويات المبانيالم
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لتفعيل وقياس مبادرات االستدامة والتكفل بتلبية كافة المتطلبات الحالية ’ إستدامة’وقد تم اعتماد مبادئ 
جم عن ذلك التهوية ويشجع النموذج الحضري النا. والمستقبلية الخاصة بالبيئة واالقتصاد والمجتمع والثقافة

الطبيعية من خالل توجيه الرياح واستخدام المعايير المناخية وأجهزة التظليل لتقليل تأثير الحرارة وتعزيز حركة 
    .المشاة في المناطق المجاورة

   
وتهدف هذه الخطة إلى تقليل اآلثار السلبية للحرارة المكتسبة من خالل أنظمة شاملة للتظليل والتهوية ضمن 

وتم وضع الحلول الخاصة بأجهزة التظليل مثل األروقة واألشجار لتكون شبكة معقدة من . ئة حضريةبي
  . األماكن تتيح حركة المشاة والحماية من الشمس وتوفر ملجًأ للظروف المناخية القاسية

   
ي ويجر . وتسهم المواقف تحت األرض في تعزيز استخدام األراضي وتخفيض أشعة الشمس على المركبات

تصميم المساحات المفتوحة وٕادارتها لتجسيد البيئة الصحراوية لـ أبوظبي والمحافظة على مصادر المياه 
  . الشحيحة

    
وتعد اجراءات االستدامة الخاصة بالمحافظة على البيئة والمياة جزءًا أساسيًا من هذه الخطة التي تهدف إلى 

" المباني الخضراء"الك المياه من خالل تطبيق ممارسات االرتقاء باستخدام طاقة المباني وترشيد معدل استه
وفي المقابل، ستتواجد مراكز اعادة التدوير ضمن الطابق األرضي . ’إستدامة’التي جرى تعريفها في برنامج 

  . في مرافق المواقف العامة للتشجيع على هذه الممارسة
   

فريق تقني من المختصين بالمجال  عقدت ورشتان كبيرتان في أبوظبي حضرهما 2007وفي بداية عام 
الحضري واستشاريو التخطيط من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وكذلك ممثلون عن بلدية أبوظبي 

وأثمرت هذه الجهود في نهاية . والمجلس التنفيذي، إضافة إلى مستشارين آخرين لالتفاق حول مخطط متكامل
. وخطة منطقة العاصمة في أبوظبي) 2030صمة تسمى حاليا خطة العا( 2030المطاف خطة أبوظبي 

لضمان تكامل معايير التصميم  2030وترتبط خطط مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مع خطة أبوظبي 
  . في اإلمارة وتناسقها

   
وٕاضافة إلى ذلك، نظم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لقاءات تشاورية واجتماعات موسعة ألفراد المجتمع 

  . في أبوظبي للوقوف على احتياجات األهالي وٕادماجها في خطط التطوير المستقبلية مع المطورين
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لقد توجت عملية اكمال استراتيجيات التخطيط والتصميم المستدام وتطوير ارشادات المناطق العامة وتحديد  
طة المبتكرة المباني المهمة ومعايير التطوير وكذلك عملية التشاور مع المجتمع والخبراء في وضع الخ

  . النهائية للتطوير المستقبلي لمنطقة العاصمة
  

وثيق للعديد من الشبكات وأنظمة التصميم المتكامل بما فيها مناطق التطوير  ترابط دوتنص الخطة على إيجا
التي يسهل الوصول إليها واالنتقال منها من خالل وسائل النقل المختلفة وكذلك نظام المساحات المفتوحة 

وأسهمت الرمزية والهوية الثقافية . ع الخاص بالحدائق والذي يربط المناطق الرئيسة في منطقة العاصمةالواس
وجرى تصميم كل منطقة إدارية وحي بشكل فائق . في تأطير التصميم المتميز والموقع البارز للمرافق الثقافية

    .لمتطلبات الثقافيةالعناية لتحقيق األهدف المتعلقة بالكثافة السكانية ونمط الحياة وا
   

ويتضمن المخطط الرئيسي لمنطقة العاصمة تحليل واستراتيجيات ومفاهيم ومزايا المدينة ككل، إلى جانب 
وسيكون هذا المخطط األساس الذي تعتمد عليه القرارات المعنية باستخدام األراضي . حاجة كل منطقة إدارية

وتتيح هذه الوثيقة لمجلس أبوظبي   .مستقبال  نة الجديدةوطرق المواصالت والتخطيط الحضري في هذه المدي
  . للتخطيط العمراني العمل على إشراك المجتمع في بناء مستقبل جميل ومستدام إلمارة أبوظبي

  
   2030مجتمعات العاصمة 

   
ويعمل مجلس أبوظبي للتخطيط . منطقة جزيرة أبوظبي والمناطق المحيطة بها" 2030العاصمة "تشمل 

. اني على تقديم المخططات الرئيسية الخاصة بالتجمعات السكنية والمدن والمناطق الكائنة في العاصمةالعمر 
  . ’2030العاصة ‘وفي ما يلي لمحة عن ثالثة من عدة مخططات رئيسية ستؤلف 

   
  عادة تأهيل الشهامة والباهيةإ
   

ويأخذ المخطط . ’2030عاصمة ال‘تشكل خطة إعادة تطوير الشهامة والباهية محورًا رئيسًا ضمن خطة
الرئيس في االعتبار متطلبات واهتمام مجتمعات الشهامة والباهية، والكائنتين على مناطق اليابسة في أبوظبي 

وتتضمن الخطة وضع السبل الكفيلة بمعالجة غياب مرافق المجتمع . وعلى امتداد الساحل الشمالي
  . ي المنطقةوالمتنزهات ومراكز التسوق والمساكن المالئمة ف
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. ويقوم المخطط الرئيس بإرساء مركز مدينة جديد يضم بنية مواصالت شاملة ومجموعة متكاملة من المرافق

ويتولى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني هذه الخطة بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات، حيث يتوقع لها تعزيز 
  . ألف 110لى النمو والحراك في المناطق الحالية التي يصل عدد سكانها إ

   
  . ويتوقع أن تتم ازاحة الستار عن خطة إعادة تأهيل الشهامة والباهية مع أواخر العام الجاري

  

   "ب" مدينة خليفةو  "أ "مدينة خليفة
   

وخالل العام الجاري، سيتم الكشف . تتمتع مدينتا خليفة أ و ب بموقع استراتيجي بالقرب من منطقة العاصمة
وتستلهم هذه . 2030ة الخاصة بكل مدينة والتي أعدها المجلس في إطار تنفيذ رؤية عن المخططات الرئيسي

المخططات مالمحهما من أنماط الحياة التقليدية في أبوظبي، حيث ستعمل على إرساء أساس لمجتمعات 
  . متوازنة ومتكاملة عبر توفير مرافق مجتمعية مترابطة على نحو فعال للغاية

   
  للمخططات الرئيسة لمدينتي خليفة أ و ب في إقامة مجتمعات مستدامة نابضة يتمثل الهدف الرئيس

  .بالحياة من خالل توزيع المرافق العامة
 تعد شبكات الطرق وخطوط النقل ضمن األحياء والمناطق المجاورة محورًا أساسيا.  
   
 ي المقابل، وف. تضم مدينة خليفة أ المحور المركزي التي يحوي مجموعات مبان متعددة االستخدام

تضم مدينة خليفة ب أيضا محورًا مركزيًا وأحياء مرتفعة تشمل مجموعة مبان متعددة االستخدام 
  .ومنازل وفلالً 

  

  

  

  أبوظبي في الحياة بنمط االرتقاء -
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في االرتقاء  هماتسسبعة محاور رئيسية،  على 2010أبوظبي للتخطيط العمراني خالل  مجلس سيركزو 
وتعمل هذه المحاور السبعة جنبًا إلى جنب الكمال صورة . ياة المقيمين في أبوظبيبشكل ملموس بنمط ح

    .متميزة عن رقي وتطور أبوظبي

  

  متعددة االستخدام خدمات مجتمعية -1

انطالقًا من رؤية تتمثل في اقامة ’ مجتمعات متكاملة‘يعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على إرساء 
يش تتوفر فيها سبل الراحة لساكنيها، وتضم مساكن وخدمات ومراكز تسوق ومرافق أحياء سكنية مالئمة للع

للترفيه واماكن عمل، وتستجيب لمختلف متطلبات المجتمع بما فيها المساحات المفتوحة والفعاليات 
 االجتماعية وخيارات السكن والهواء النقي والممرات المخصصة للمشاة باإلضافة إلى ربطها بشبكة مواصالت

  . متعددة األنماط

وستلبي المرافق المجتمعية مثل المساجد والمستشفيات، والمدارس  ومراكز الترفيه والمنتزهات وكذلك المرافق 
وٕالى . وتفاعلهمل السكان لتواصفرصا الخاصة بما فيها المحال التجارية والمقاهي احتياجات األحياء، وتوفر 

الوصول إلى هذه المرافق واالحتياجات الخاصة، وفق معايير  جانب ذلك، أولى المجلس أهمية كبرى لتسهيل
غير انه في الوقت الذي ينتفع فيه كافة مكونات المجتمع من مركز المجتمع ، فإن . عالمية متعارف عليها

إن حث الناس على المشاركة في الفعاليات االجتماعية خارج . بعض المرافق ينبغي أن تراعي عدم االختالط
  . مطلبًا ال بد منه لنجاح أحياء المدينة، خاصة وٕانه يعزز من التفاعل بين السكان والجيران المنزل يشكل

وستعمل هذه األماكن التي تعرف . وستكون أبوظبي حاضنة لشبكة من المنتزهات والميادين والممرات الجانبية
الخدمات والمنشآت باالماكن العامة على ربط المناطق السكنية مع مركز المدينة ومرافق المجتمع و 

وستتواجد هذه األماكن في كافة المناطق . والمجتمعات السكنية المجاورة، بما يساهم في تعزيز الحياة العامة
     .مثل الواجهات المائية ووسط المدينة واالحياء الخاصة وحتى تلك المناطق الكائنة بين المباني
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يث تعود بالمنفعة على عدة أحياء عبر توفير مرافق وتعد المنتزهات المكون الرئيسي للحياة االجتماعية ح
وقد جرى تصميمها لتيسير استخدامها من قبل شريحة واسعة من الجمهور . استجمام وترفيه نابضة بالحياة

ومن مختلف األعمار، حيث ستتواجد بالقرب من الشوارع ومحطات النقل الرئيسية لتسهيل وصول المقيمين 
     .إليها

ات العمل والمنازل والمحال التجارية والمرافق الثقافية والدينية والترفيهية والتعليمية وسيضفي تجمع مقر 
والمجتمعية في كل مجتمع سكني المزيد من الحيوية ويعزز هوية التجمعات السكانية والمناطق والمدن في 

    .إمارة أبوظبي

   

  والتراث الثقافة -2

صوى لصون التراث والثقافة والتقاليد الفريدة لسكان أبوظبي يولي مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أهمية ق
ومن شأن التعرف على مثل هذه المكونات العربية واالماراتية وتضمينها في أشكال وأنماط معاصرة . وأماكنها

  . أصيلة ومستدامةأن يسهم في إرساء عاصمة عربية 

المزمع تنفيذه في إعادة تأسيس طريق " تراثخط ال"لقد نسجت أبوظبي عالقة فريدة مع البحر، ويسهم مشروع 
البدو التقليدي من الشاطئ إلى الصحراء من خالل ربط قلعة الحصن التاريخية وقصر المنهال بمسجد الشيخ 

  . لمنطقة العاصمة) البولفار(زايد الكبير، وصوال إلى الشارع الرئيسي 

فوجود . إلماراتية، فإنها تثمن التنوع وتحترمهوفي الوقت الذي تولي فيه أبوظبي أهمية للتراث والتقاليد ا
  . متاحف عالمية مثل جوجنهايم واللوفر في أبوظبي سيعكس انفتاح أبوظبي تجاه الفنون والثقافات األخرى

  الطبيعية البيئة -3

تزخر أبوظبي بثروة من األصول البيئية في البر والبحر، يعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على 
وتوفر األشجار االستوائية الكائنة على امتداد الشاطئ الشرقي لجزيرة أبوظبي . وصونها وتعزيزهاحمايتها 

وتضع السالحف . مفقسًا مهمًا ألسماك الخليج، وتشكل في الوقت ذاته موطنًا للعديد من أصناف الطيور
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لدالفين وخنزير ويمكن مشاهدة طيور الفالمنجو وا. الخضراء وسالحف البحر بيضها على سواحل أبوظبي
  . في مياه إمارة أبوظبي) حيوان ثديي يشبه السمك(البحر واألطوم 

وقد انضم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مؤخرًا إلى مبادرة التنوع االحيائي العالمية بهدف الترويج إلى ما 
امية إلى صون وادارة وتهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود الحكومات الر . تنعم به أبوظبي من تنوع في األحياء
مدينة أخرى  20ومن خالل هذه المبادرة المهمة انضمت أبوظبي إلى . عملية التنوع األحيائي بشكل مستدام

  . من خمس قارات وباتت أول مدينة في الشرق األوسط تنخرط في هذا البرنامج

البيئة في أبوظبي  ومن جانب آخر، أطلق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وبالتعاون الوثيق مع هيئة
ارشادات تطوير المناطق الساحلية بهدف توفير التوجيهات المعنية بتطوير األحواض والمناطق الساحلية بدءًا 

وتعد هذه اإلرشادات من المبادرات األولى المتمخضة . من جزيرة الظبيانية وصوًال إلى حدود إمارة أبوظبي
المفاصل الرئيسية لخطة اإلطار البيئي المتضمنة في خطة  عن استراتيجية التراث الطبيعي والثقافي، أحد

، والتي تهدف إلى صون مناطق األهمية البيئية وضمان المحافظة عليها كجزء من الهوية 2030أبوظبي 
  . البيئية إلمارة أبوظبي لألجيال القادمة

   

  متعددة مواصالت وسائل -4

عاون الوثيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، خطة أطلقت دائرة النقل في إمارة أبوظبي، ومن خالل الت
ومن خالل هذه الخطة، يتطلع مجلس أبوظبي . النقل الشاملة الرامية إلى تطوير بنية النقل في إمارة أبوظبي

للتخطيط العمراني إلى تقليل االعتماد على وسائل النقل الشخصية من خالل توفير شبكة نقل عامة تشمل 
وفضًال عن ذلك، . والحافالت) الترام(يارات النقل السريع األخرى بما فيها القطار الكهربائي القطار السريع وخ

فإن شبكة من الشوارع الجديدة والشوارع التي أعيد تصميمها  ستلقي الضوء على التصميم الحضري عالي 
ولتتيح بالتالي مكانًا  الجودة والمستوعب لكافة أنماط النقل، األمر الذي يسهم في االرتقاء بإمارة أبوظبي

  . أفضل وأكثر أمانًا للراغبين بالتنقل سيرًا على االقدام أو بواسطة الدراجات الهوائية أو عبر وسائط النقل العام
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   التطوير إعادة مناطق -5

تعد عملية إعادة تطوير المجتمعات الحالية في إمارة أبوظبي من األهداف األساسية التي يتطلع مجلس 
وحاليًا يعكف المجلس على إعداد استراتيجيات إلعادة التطوير . للتخطيط العمراني إلى تحقيقهاأبوظبي 

لمنطقة وسط المدينة في كل من أبوظبي والعين عبر مد المنطقتين  بطرق مواصالت أكثر ترابطًا وتعزيز 
  . مة في كل من المدينتينتنقل المشاة وٕارساء مرافق مجتمعية عالية الجودة وتوفير خيارات سكنية أكثر استدا

وتتضمن عملية إعادة تطوير وسطي أبوظبي والعين خططًا بعيدة األمد لتطوير منشآت رياضية وترفيهية 
  . جديدة، وممرات لركاب الدراجات الهوائية وانشاء مواقف سيارات تحت األرض وبناء مدارس جديدة

وٕاقامة ) الترام(ظبي تشييد شبكة القطار الكهربائي وتشمل الخطط بعيدة األمد المزمع تنفيذها لوسط مدينة أبو 
شبكة مترو تحت األرض، األمر الذي يسهم في تعزيز حلقات االتصال والربط ضمن وسط المدينة والمناطق 

    .األخرى ضمن نطاق أبوظبي

ها بما وتتضمن استراتيجية اعادة تطوير وسط مدينة العين تحقيق ترابط أكبر بين وسط المدينة وباقي أطراف
وقد . فيها واحة العين  وتفعيل دور واحة العين كمقصد نابض بالحياة للترفيه والتسوق والتنزه سيرًا على األقدام

عقد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مؤخرًا جلسة حوار عامة في مدينة العين الستعراض ومناقشة هذه 
  . ممثلين عن أهالي ومجتمع مدينة العينالمفاهيم التي تشكل خطة منطقة وسط العين، وذلك بمشاركة 

وسينتج عن استراتيجيات اعادة تطوير كل مدينة  تشكيل بيئة حضرية أكثر تنوعًا وتوازنا تعود بالمنفعة على 
  . كافة مكونات المجتمع

  الواجهة المائية -6

ي غاية الروعة حيث تتميز أبوظبي بموقع فريد تتالقى عنده الصحراء مع البحر، لتشكل واجهة مائية بحرية ف
رؤية منطقة "من هنا، قام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بإعداد . غدت السمة التي تميز مدينة أبوظبي

مليون متر مربع على امتداد  25والتي تغطي قرابة  "استراتيجية إعادة تطوير منطقة الكورنيش”و" الكورنيش
مرات الوصول إلى منطقة الواجهة المائية وٕاضافة الطرف الشمالي لواجهة جزيرة أبوظبي، بهدف زيادة م
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وتتألف هذه الرؤية من . المرافق المخصصة لمواقف السيارات وزيادة عدد المرافق المخصصة للجمهور
  : المكونات التالية

 المدينة بأصول تحتفي والتي أبوظبي لمدينة األبرز الموقع هي المائية الكورنيش واجهة 
  .والثقافي يالحضر  وتطورها التاريخية

 عناصر فريد نحو على عندها تلتقي بواجهة واالحتفاء وتعزيز صون في الكورنيش يسهم 
 أبوظبي ساكنة لخدمة والمعاصرة التقليدية العربية بالثقافة) والمناخ والسماء المياه( الطبيعة
  . الثقافات وتعدد بالتنوع تتميز التي

 إذ منها، يتألف التي المكونات مجموعة يتهأهم في يتعدى عاما مكانا الكورنيش منطقة تجسد 
 ممتعة تجربة وتمنح تماماً  إليها الوصول ويسهل الجميع أمام ومتاحة آمنة حضرية بيئة تمثل
 الواجهة بجوار ومنتزهات إليها، الوصول للجمهور يمكن التي الشواطئ من بمجموعة تتمثل
    .راقية ومقاصد وأحياء وميادين وشوارع وحدائق المائية

. وتقدم استراتيجية تطوير منطقة الكورنيش الخطط الكفيلة باعادة تطوير الشاطئ العام والمنتزهات المجاورة له
وتسعى هذه االستراتيجية إلى دعم وصول وسائل النقل إلى الكورنيش وتطوير مواقف السيارات والمرافق 

لى الكورنيش من جانب، وٕارساء المجتمعية لتيسير وصول الجمهور من مستخدمي السيارات أو المشاة إ
  . منطقة آمنة ونابضة بالحياة والحركة بالنسبة للمقيمين والزوار على حد سواء من جانب آخر

، حيث يتيح الكورنيش حاليًا طيفًا واسعًا من 2009لقد تم اكمال المرحلة األولى من المشروع في نوفمبر عام 
وبموازاة ذلك، . والقدم الشاطئيتين أمام مجتمع أبوظبي بكاملهفعاليات االستجمام والترفيه مثل كرة الطائرة 

جرى انشاء مرافق وممر واسع للمشاة في الشاطئ يمكن ركاب الدراجات الهوائية من التنقل بسهولة وللجمهور 
 وأسهم التصميم. االستمتاع بمرافق الترفيه والتسلية وٕاقامة النشاطات والحمالت الترويجية الثقافية والبيئية

وبالمقابل، ساهمت مواقف . الجديد في تعزيز عناصر التظليل وتحسين عملية عبور الشوارع بالنسبة للمشاة
     .السيارات االضافية وحافالت النقل في زيادة وصول الجمهور إلى هذه المناطق
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 1.2من وستتواصل عمليات التطوير في الشاطئ العام خالل العام الجاري، حيث سيشهد توسعًا في امتداده 
وسيتم تنفيذ الخطوات المتبقية التي تؤلف رؤية منطقة الكورنيش على مدى . كيلومتر إلى ثالثة كيلومترات

  . السنوات الخمس المقبلة

وعلى صعيد ذي صلة، فإن المشاريع األخرى مثل مرسى البطين الذي يؤسس لمجتمًع متعدد االستخدام حول 
الذي يسير على امتداد الواجهة المائية لشاطئ الباهية والذي يعد جزءًا مارينا جزيرة أبوظبي، والكورنيش العام 

من المخطط الرئيس العادة تأهيل الشهامة والباهية، وكذلك ميناء خليفة الذي يشكل بدوره مكونًا حيويًا 
الزدهار أبوظبي االقتصادي، ستلقي جميعًا الضوء على أهمية المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي على 

  . عيد الترفيه والنشاط االقتصاديص

  مرافق رياضية عالمية7

. الرياضية والتظاهرات الفعاليات من العديد احتضن للرياضة عالمي كمركز مرموقة بسمعة أبوظبي تحظى
 في انطلقت حين في ،2009 نوفمبر في ياس حلبة في وان للفورموال الكبرى الجائرة بطوالت أولى أقيمت ولقد
 زايد مدينة وستاد الرياضي زايد بن محمد ستاد في لألندية العالم كأس بطولة ذاته امالع ديسمبر شهر

    .العام هذا يناير شهر في للتنس العالم بطولة أيضاً  استقبل والذي الرياضي،

 مجلس يعكف المضمار، هذا وفي. متكاملة مجتمعات إلرساء ضرورية الرياضية والمرافق المنشآت وتعد
 بهدف المشروعات من عدد في والجماعية الفردية للرياضات مرافق إقامة على العمراني للتخطيط أبوظبي
  . للمقيمين قرب عن وٕاتاحتها الرياضية النشاطات تعزيز

 األمر هذا ويلقي. الرياضي خليفة مركز في سيقام والذي" الجديد أبوظبي ستاد" العاصمة منطقة وستحتضن
 الستقبال سواء الجودة عالية رياضية منشآت بإقامة العمراني يطللتخط أبوظبي مجلس التزام على الضوء

   .الجمهور قبل من لالستخدام أو البطوالت

  
  مبادرات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 

  نظام المعلومات الجغرافية لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 
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، والذي يعد أحدث نظم )جيوبالنر(في لقد قام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بتطبيق نظام المخطط الجغرا

المعلومات الجغرافية ويعمل من خالل شبكة االنترنت، في عدة أقسام تابعة للمجلس مثل التخطيط والسياسة 
  . وكذلك قسم االتصال المؤسسي‘ إستدامة’العمرانية ومراجعة التطوير و

     
نسيق داخليًا وكذلك مع المؤسسات والجهات ، على تسهيل عمليات التخطيط والتعاون والت"جيو بالنر"ويساعد 

أدوات متنوعة " جيو بالنر"ويتيح   .األخرى، والتي من بينها ثالث بلديات وشركات ومستشارين للتطوير
 إس آي جي أرك (Server)ويعتمد الموقع على أحدث خادم . لتنظيم البيانات والبحث والتحليل واإلدارة

 والتعليق األسئلة وطرح البحث اإللكترونية، المالحة: أعمال من يلي ما بإنجاز ويقوم الفالش، وتكنولوجيا
 التخطيط ومدراء للمخططين" بالنر جيو" يتيح عامة وبصفة. وطباعته التقرير وٕاعداد والقياس، الخرائط، على

 أفضل ترتيب أجل من منطقة أو موقع ألي وقوانينه التخطيط وسياسات  الرئيسية المخططات تحديد سهولة
  .الموافقات استصدار وعمليات التطوير مقترحات مراجعة أجل ومن متعددة نماذج في والبيانات للوثائق

   
وأسهم هذا النظام في تسهيل عملية توحيد مداخل البيانات القادمة من مصادر مختلفة بهدف تحقيق كفاءة 

أبوظبي للتخطيط العمراني لموظفي مجلس " جيو بالنر"ويتيح . أعلى في مجال التخطيط واتخاذ القرارات
مشاهدة وتشخيص وتحليل البيانات واتاحة وصول المخططين إلى البيانات المكانية وغير المكانية بأسلوب 

  . سلس وعالي الكفاءة بالزمن الفعلي

 الجغرافية المعلومات مجال في متطورة أنظمة تطبيق في العمراني للتخطيط أبوظبي مجلس لدور وتقديرا
 نظام في التميز جائزة" بـ المجلس فاز ، اإلمارة في الثالثة بالبلديات الخاصة البيانات لوتحلي إلدارة

 أقيم والذي الخامس، السنوي وركس أس آي جي مؤتمر خالل الجائزة المجلس وتسلم". الجغرافية المعلومات
  . 2010 مارس شهر في

   - األحياء السكنية المجتمعات و تخطيط 
   

متطلبات المجتمعات المحلية، لدراكه إطيط العمراني، وانطالقًا من عمل مجلس أبوظبي للتخ
من هنا تم . المنازل هذه مجموعها شكليعلى تصميم مفاهيم جديدة للمنازل الفردية واألحياء التي 

من تطوير تصميم تقليدي لمنطقة الشرق األوسط، يعرف بـ الفريج، ويتضمن تواجد مجموعة 
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ربة من مساكن بعضها البعض، إلقامة منازل وأحياء مستدامة توفر الخصوصية العائالت اإلماراتية على مق
  . وتشجع عملية التفاعل والتواصل االجتماعي واالستفادة من المساحة والمناطق المجاورة المترابطة والفسيحة

   
. مجموعات ويتمثل المفهوم الرئيسي لـ الفريج في تواجد مجموعة من المساكن ذات التصميم الريفي على شكل

وهي ممرات مظللة ومتصلة بين المنازل والبراحة، وهي ’ السكك‘ويسهم تواجد هذه المنازل الريفية في تشكيل 
وتحفل البراحة بمزايا . مناطق تجمع صغيرة ومظللة تعزز من عملية التواصل والتالحم االجتماعي بقدر أكبر

  . عية األخرى مثل المدارس والمساجداستجمام مختلفة وفقًا لموقعها بالنسبة للمرافق المجتم
   

وسيجري تضمين هذه المفاهيم في عدد من مشاريع اعادة التأهيل في إمارة أبوظبي مثل وسط مدينة العين 
ووسط مدينة أبوظبي بهدف إلقاء الضوء على المنافع المتأتية من مزاوجة األنماط التقليدية مع المعاصرة 

    .أحياء تعج بالحياة والنشاط وذات قدر عال من الجاذبية واألمانبهدف إقامة منازل عالية الجودة و 
   
  

   ةدليل تصميم الشوارع الحضري
   

يشكل الترابط الفعال بين الشوارع في أبوظبي مبدأ أساسيا من مبادئ تصميم الشوارع  في اإلمارة باعتبار ذلك 
لتخطيط العمراني بوضع دليل للتصميم ولذلك، قام مجلس أبوظبي ل. أمرا حيويا للنمو المنشود في ابوظبي

الحضري للشوارع ضمنه معايير تصميم الشوارع الجديدة والتي تتماشى مع المبادئ التوجيهية لخطة أبوظبي 
والرامية إلى إقامة شوارع تتمتع بقدر أكبر من السالمة والراحة والمزايا الجمالية في كافة أرجاء  2030
   .اإلمارة

  
يد لشوارع العاصمة بتعدد خيارات الحركة والتنقل، سواء للمشاة أو لمستخدمي الدراجات ويتميز التصميم الجد

وسيالحظ سكان أبوظبي والقادمون إليها مظاهر التغيير في شوارع . والمواصالت العامة والسيارات الخاصة
  .ايير التصميم الجديدةالمدينة مع بداية هذا العام عندما يتم االنتهاء من أحد شوارع مركز المدينة وفقًا لمع
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وتتمثل أبرز معالم التصميم الجديد في تعزيز الترابط ما بين الشوارع ، وٕارساء تسلسل مترابط متعدد األنماط 
وكذلك توافر ، للشوارع، وتوفير المساحات المفتوحة ومرافق المجتمع، وتسهيل حلول التظليل والتبريد المبتكرة

  .وتنقلهم تها بالشكل المطلوب، فضًال عن تعزيز حركة المشاةمساحات لمواقف السيارات تتم إدار 

    
يتحتم على تصميم الشوارع والمباني أن تأخذ في االعتبار متطلبات السكان  2030ووفقًا لخطة أبوظبي 

ويتطلب ذلك نوعا من الترابط ما بين المباني والشوارع بحيث يعمل . والتشجيع على المشي كوسسيلة للتنقل
عًا على توفير نموذج ترابط فاعل يخفف العبء على حركة المرور ويقلل من االختناقات في حركة االثنان م
إن إقامة أحياء متكاملة بمساحات مفتوحة رحبة ومحطات للنقل العام ومحال البيع بالتجزئة تعد . المركبات

وجود متنزهات وحدائق والتي تؤكد على  2030إحدى أبرز السمات المركزية التي تقوم عليها خطة أبوظبي 
  .ومساحات مفتوحة لخدمة األحياء ضمن المناطق المختلفة

  
ويعتمد دليل على مبادئ التصميم الرئيسية بما فيها تعزيز السالمة لكافة مستخدمي الشوارع، والتأكد إن 

   .ة ومتكاملةالتصميم المثالي للشوارع يبدأ بتلبية متطلبات المشاة من جانب ويتكفل بإرساء نقاط وصول شامل
  

 مبادرة العاصمة العالمية المستدامة 

 

أبرم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني شراكة استراتيجية مع المنتدى االقتصادي العالمي ومجلس أبوظبي 
التي ’ مبادرة العاصمة العالمية المستدامة‘تمثلت في إطالق  2009للتطوير االقتصادي في شهر سبتمبر 

واقليمي يضم العواصم العالمية المستدامة وشبكة من كبار الخبراء واالقتصاديين  نشأ عنها تحالف عالمي
وتهدف هذه الشراكة إلى إلقاء الضوء على االستراتيجيات والتوصيات . وممثلي قطاع التخطيط العمراني

لنمو الرامية إلى تعزيز دور المدن في مواجهة التحديات الماثلة أمامها في مجال التخطيط العمراني وا
 . االقتصادي متنوع المصادر

 

وتركز مبادرة العواصم العالمية المستدامة على صياغة  توصيات عملية وتحقيق نتائج  ملموسة مستمدة من 
وتسعى المبادرة إلى تحديد توصيات االستراتيجيات والسياسات . وعي راسخ باالعتبارات االقتصادية وتأثيراتها

في اقتراح الحلول المناسبة لتحديات التخطيط العمراني المستدام والنمو الكفيلة بتوجيه المدن العواصم 
  .االقتصادي المستدام
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 للتطوير االستراتيجية خطط في عليها ونصت المستدامة للتنمية  بالتخطيط العواصم المدن من عدد اهتم لقد
 االقتصادية المقومات بين تجمع والتي لالستدامة أبوظبي مقاربة نفس نالمد هذه غالبية وتتبنى. المستقبل في

 عالمية مدن مع العمل خالل ومن. استدامة أكثر مستقبل تحقيق أجل من واالجتماعية، والثقافية والبيئية
 االقتصادي للتطوير ابوظبي مجلس يسعى العمراني، للتخطيط ابوظبي مجلس يتبناها التي الرؤية نفس تتبنى

 تساهم ناجحة عمراني تخطيط قرارات اعتماد على العالمية عواصمال  حث إلى العالمي االقتصادي والمنتدى
  . المستدام االقتصادي النمو تحقيق في
  

إن مشاركة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في مبادرة العواصم العالمية المستدامة والمبادرات المماثلة تدعم 
ويسعى . لنمو العمراني في المستقبلرؤية المجلس وموقفه من قضايا االستدامة وكيفية مواجهة تحديات ا

من خالل ؤبرامج التوظيف والتطوير في " تخطيط أبوظبي لألجيال القادمة"المجلس أيضا إلى تحقيق رؤيته 
  .المجلس

  
 التخطيط لألجيال القادمة 

 

ير يتطلب التزام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في مجال التصميم والتخطيط العمراني وفقًا ألفضل المعاي
شهد المجلس خالل العامين األخريين  قدو . العالمية توفر أفضل المهارات في مجال قطاع التخطيط الحضري

وفي الوقت الذي يحرص فيه . جنسية 20يمثلون  150عدد الموظفين ليربو حاليًا على  فية كبيرة زياد
محلية انطالقًا من ادراكه المجلس على اجتذاب أفضل المهارات العالمية، يتطلع إلى توظيف المهارات ال

  . 2030ة ودور المعرفة والثقافة والتقاليد المحلية في خطة أبوظبي هميأل
   

ثل أولوية مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في استقطاب أفضل المهارات القادرة على الوفاء بالتوقعات وتتم
إلى ضمان النمو المتواصل إلمارة ومتطلبات العمل العالية التي يقتضيها المجلس من منطلق دوره الرامي 

  . أبوظبي واالرتقاء بها لتكون عاصمة عالمية
   

قيق هذا الهدف، خصص مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني فريقًا من الموارد البشرية هدفه استقطاب ولتح
افة أفضل المهارات واعداد عمليات تقييم األداء البناءة والتدريب الشامل وبرامج التطوير الوظيفي لك

وٕالى جانب ذلك، يعمل المجلس على اعداد وتهيئة الكوادر القادرة على شغل وظائف في مجال . الموظفين
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التخطيط والتصميم العمراني من خالل التنسيق مع الجامعات في الدولة لما يتعلق بتطوير مناهج في مجال 
  . التخطيط العمراني

   
مؤهلين والعاملين لدى المجلس وتقديم برنامج التدريب خالل وجود عدد من المخططين اإلماراتيين ال ومن

الواسعة للموظفين من الخرجين الجدد، يواصل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني السير قدمًا في نهجة الرامي 
إلى إعداد جيل جديد من المخططين المواطنين الشباب القادرين على الجمع ما بين الفهم الدقيق الحتياجات 

ل الممارسات والمهارات والتجارب العالمية، والتي تجسد جميعها رؤية مجلس أبوظبي مجتمعهم وأفض
   .للتخطيط العمراني الرامية إلى إرساء مستقبل أبوظبي العمراني لألجيال المقبلة

 

 


