
نبذة عن اإلمارة 

تقع إمارة “رأس الخيمة” يف أقىص جهة الشامل بالنسبة إلمارات 
السمو  صاحب  تقلَد  وقد  السبع.  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي مقاليد الحكم إلمارة رأس الخيمة 
يف عام 2010 ومنذ ذلك الحني كرَس نفسه لجعل إمارة رأس الخيمة 
وطناً نابضاً بالحياة  لكل من املواطنني واملغرتبني من جميع أنحاء 
االقتصادية  النواحي  من  اإلمارة  تطور  عىل  عرص  كشاهد  العامل. 
ملحوظة  بزيادة  الخيمة  رأس  إمارة  تتمتع  والثقافية،  واالجتامعية 
يف عدد سكانها، ويتوقع أن تنمو إىل أكرث من نصف مليون نسمة 

بحلول عام 2015 )منطقة التجارة الحرة برأس الخيمة، 2009(.

التاريخ والثقافة

يعود تاريخ رأس الخيمة، املعروفة سابقا باسم جلفار، إىل األلفية 
املستوطنات  إن  الواقع،  يف   .)2013 )صربى  امليالد  قبل  الثالثة 
الربونزي، وهذا يعني  العرص  الخيمة متتد إىل  البرشية يف رأس 
)انظر  انقطاع  دون  من  سنة   7،000 من  ألكرث  املجتمعات  تبنت  أنها 
حكومة رأس الخيمة 2014 ملزيد من املعلومات(. كانت متثل اإلمارة 
نقطة تجمع للتجار من جميع أنحاء العامل و ذلك من خالل موقعها 

باإلضافة  آسيا.  إىل  أوربا  من  ميتد  الذي  و  به  متتاز  الذي  التجاري 
الخيمة  رأس  إمارة  حققت  فقد  الدولية،  للتجارة  مركزاً  كونها  إىل 
عن  بحثا  والغوص  األسامك،  صيد  عىل  عملت  مجتمعات  تاريخيا 

اللؤلؤ، وصهر النحاس.

و  القرون  مَر  عىل  الغزاة  و  الزوار  من  الكثري  الخيمة  رأس  شهدت 
ذلك بسبب موقعها البحري اإلسرتاتيجي. ففي القرن الثامن، شَقت 
اإلمرباطورية اإلسالمية طريقها إىل رأس الخيمة، وشَكلت شعبها 
بطرق تتجىل يف املجتمع الحديث للمدينة.  و خالل القرنني 19 و 20  
و بالرغم من النفوذ الربيطاين الذي  كان له تأثرياً كبرياً عىل الوضع 
السيايس يف الوقت الحارض لدولة اإلمارات العربية املتحدة، فقد 
حافظت اإلمارة عىل الطابع اإلسالمي. وبالتايل، يعرض فن التصوير 
إلمارة رأس الخيمة جامل فن العامرة و املساجد التي تتميز بتوهج 
عريب جيل، ويف كثري من األحيان يرتدي السكان املحليون اللباس 
التقليدي حيث نرى الرجال يرتدون الكندورة البيضاء، والنساء يرتدين 

العباءات السوداء والشيلة.

والصحارى  الخالبة،  شواطئها  وسط  يف  الخيمة  رأس  إمارة  تقدم 
تربز  التي  املواقع  من  مجموعة  املانغروف،   وأشجار  والجبال، 

رأس الخيمـة
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واملتحف  واآلثار،  الحصون  ترسم  حيث  التاريخية  هويتها 
وحاليا،  لإلمارة.  العريق  املايض  من  جذابة  صورة  الوطني 
يرفع عىل املسامع أذان خمسة صلوات يوميا يف شوارع 
رأس الخيمة، يف حني تزدهر الثقافة اإلماراتية يف مختلف 
تقَدم  التي  و  املفتوحة  باألسواق  متتاز  التي  األسواق 
واألثاث  املنزلية  واألدوات  املالبس  من  واسعة  تشكيلة 

واملجوهرات.

يف  حديثة  إمارة  هي  الخيمة  رأس  أن  من  الرغم  عىل 
األعامل  وقطاع  التحتية  البنية  )مثل  النواحي  من  كثري 
وفرص الصناعة و الرتفيه(، إال أنه اليزال يحافظ أهلها عىل 
الهجن  وسباقات  بالصقور  الصيد  مثل  التقليدية  األنشطة 
تستضيف  ذلك،  إىل  باإلضافة  الثقافية.  االحتفاالت  يف 
اإلمارة عدداً من االحتفاالت السنوية، مبا يف ذلك مهرجان 
رأس الخيمة السنوي للفنون البرصية، ونصف ماراثون رأس 

الخيمة ومهرجان عوايف وسباق تريي فوكس.

متتلك رأس الخيمة الكثري من املناظر الطبيعية و الجغرافية 
نسبة  من  أقل  إن  حني  ويف  لسكانها.  املتنوعة  والثقافية 
%20 من سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة هم مواطنون 
إماراتيون، و يبلغ  أعىل تركيز من السكان اإلماراتيني، حوايل 
%40، يقيمون يف رأس الخيمة )منطقة التجارة الحرة برأس 
يساهم  املحليني،  السكان  إىل  باإلضافة   .)2009 الخيمة، 
والهند،  العربية  الجزيرة  شبه  أنحاء  جميع  من  املغرتبون 

والفلبني، وأوروبا، واألمريكتني يف األبعاد الثقافية لإلمارة.

عىل الرغم من كونها موطنا للعديد من الجنسيات، تحتفظ 
تزال  ال  لذلك،  ووفقا  العربية.  بجذورها  بروابط  الخيمة  رأس 
اإلمارات،  دولة  يف  الرسمية  اللغة  هي  العربية  اللغة 
باللهجات  الخيمة  رأس  سكان  يتفاعل  ذلك  عىل  وإضافة 
رأس  تتميز  كام  والفلبينية.  والهندية  واإلنجليزية  العربية 

وحتى  املأكوالت،  من  واسعة  تشكيلة  بتقديم  الخيمة 
واملرصية  الهندية  باألطعمة  تأثرت  اإلماراتية  املاكوالت 
شاورما  املفضلة  املحلية  املأكوالت  وتشمل  والرتكية. 
الفن  ميثل  الطازجة.  والعصائر  والفالفل،  والربياين،  الدجاج، 
كام  الثقافات،  من  مامثل  انصهار  الخيمة  لرأس  املعامري 
عنارص  وبناء  املعارصة  اإلعالم  وسائل  عىل  يشتمل  أنه 
التصميم العريب مثل األرابيسك، واألمناط الهندسية، والخط 
املفعمة  الخيمة  رأس  ثقافة  فإن  وبالتايل،  اإلسالمي. 

بالحياة  تكمل تاريخها  الغني يف القرن 21.

الجغرافيا واملناخ

األربع  اإلمارات  مع  بحدودها  الخيمة  رأس  إمارة  تشرتك 
وكذلك  وديب(،  القيوين،  أم  الفجرية،  )الشارقة،  املجاورة 
مع مسندم يف سلطنة عامن. وتعد رأس الخيمة وموانئها 
هي أقرب املواقع يف اإلمارات العربية املتحدة إىل إيران، 
أن  كام  هرمز.  مضيق  من  كيلومرتا   80 بعد  عىل  تقع  حيث 
اإلمارة تقع عىل مقربة من العديد من دول مجلس التعاون 
الخليجي، مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية وسلطنة 

عامن وقطر، والبحرين.

الخيمة  إمارة رأس  تربط  الطرق الرسيعة  وهناك شبكة من 
ساعة  بعد  عىل  املدينة  وسط  وتضع  األخرى  اإلمارات  مع 
يجعل  نفسه،  الوقت  ويف  ديب.  إمارة  من  فقط  بالسيارة 
أوروبا  تقاطع  عند  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  موقع 
طرق  مفرتق  الخيمة  رأس  إمارة  من  أيضا  وأفريقيا  وآسيا 

اسرتاتيجي للتجارة والسفر.

أمناط  من  الكثري  فإن  الخالَب،  جاملها  و  الحار  مناخها  بسبب 
الحياة يف رأس الخيمة تركز عىل الهواء الطلق. تعد رأس 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  إمارة  أكرب  رابع  هي  الخيمة 
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التمتع  وزوارها  لسكانها  يتيح  مبوقع  وتحظى  املتحدة، 
وصيد  والتجديف،  الجبلية،  الدراجات  وركوب  الجبال  بتسلق 
األسامك. كام تقع إمارة رأس الخيمة بني قاعدة جبال حجار 
نحو  العريب  والخليج  الرشق  جهة  نحو  وواحاتها  بوديانها 
جهة الغرب. هناك العديد من األماكن يف اإلمارة حيث ميكن 
للزائر مشاهدة كال من الجبال والشواطئ، والتي تقوم بدور 
البحر،  ورسطان  البحرية،  والسالحف  البحر  لقناديل  املضيف 

وأسامك الرقيطة)اللخمة(، وغريها من الحيوانات الربية.

أشهر  خالل  اليشء  بعض  والرطوبة  الحرارة  درجات  ترتفع 
وقد  سبتمرب،  شهر  اىل  يونيو  شهر  من  تبدأ  التي  الصيف 
بينام  األحيان  بعض  يف  مئوية  درجة   45 إىل  الحرارة   تصل 
شهر  بحلول  تتوقف  و  الشتاء  أشهر  خالل  األمطار  تهطل 
املناخ  للسكان،  تقدم  السنة  غالبية  فإن  وبالتايل،  مايو. 

املشمس الدافئ مع القليل من هطول األمطار.

هيكل الحكومة 

تتألف دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم من إمارات: رأس 
والشارقة،  والفجرية،  وديب،  وعجامن،  وأبوظبي،  الخيمة، 
 1971 إتحدت اإلمارات السبعة يف عامي  القيوين حيث  وأم 
و 1972 بعد انسحاب بريطانيا من املنطقة. ويف أوائل عام 
لإلمارات و ذلك يف عهد  الخيمة  إمارة رأس  إنضمت   ،1972
اإلمارة  بذلك  لتصبح  القاسمي،  محمد  بن  صقر  الشيخ  حكم 

االخرية التي تنضم لالتحاد. 

 يف عام 2010، توىل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 
 .)2010 )سامل،  الخيمة  رأس  يف  الحكم  مقاليد  القاسمي، 
االبن األكرب  القاسمي، وهو  الشيخ محمد بن سعود  وأصبح 

لصاحب السمو الشيخ سعود ويل العهد يف اإلمارة. 

إن صاحب السمو الشيخ سعود هو أيضا عضو يف املجلس 
الذي يتكون من حكام  الهيكل  الذي ميثل بدوره  األعىل و 
اإلمارات السبعة يف دولة اإلمارات حيث ميثل حاكم أبوظبي 
ديب  حاكم  ميثل  حني  يف  األعىل،  املجلس  رئيس  منصب 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  ونائب  الوزراء  رئيس  منصب 

املتحدة.

االقتصاد 

القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  يقوم 
عىل  الكاملة  السلطة  مبامرسة  الخيمة  رأس  وحكومة 
املالية،  والسياسة  الداخلية،  الخيمة  رأس  إمارة  شؤون 
والتنمية االقتصادية وذلك من أجل تحقيق تنوع وتوسع يف 
الخيمة  رأس  فإن   ، األخرى  اإلمارات  لبعض  إختالفاً  االقتصاد. 
الرغم  وعىل  الغاز.  أو  النفط  احتياطيات  يف  غنية  تعترب  ال 
أخرى  قطاعات  تطوير  عىل  بنجاح  اإلمارة  ركزت  هذا،  من 
والعقارات،  والسياحة،  الصناعة  ذلك  يف  مبا  االقتصاد،  من 
التجاري. تسعى قيادة رأس  التجارة والتبادل  باإلضافة إىل 
ال  االقتصادي:  والتنوع  التوسع  من  كل  تحقيق  إىل  الخيمة 
اإلمارة  يف  املحيل  الناتج  إجاميل  مكونات  من  أي  يتجاوز 

.)2010B ،20 من الناتج كله )مكتب االستثامر والتطوير%

رأس  وتضم  بالبناء.  اإلمارة  يف  الصناعات  من  العديد  ترتبط 
والتي  الخليج،  منطقة  يف  الصخور  محاجر  أكرب  الخيمة 
الجودة  ذات  الطينية  الرواسب  و  الجريي  الحجر  تحتوي 
واإلسمنت  السرياميك  لصناعات  أساسا  تعد  التي  العالية 
الخيمة.  رأس  يف  السرياميك  و  اإلسمنت  لرشكات  املحلية 
 1970 عام  يف  عملها  الخيمة  رأس  أسمنت  رشكة  بدأت 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  لألسمنت  منتج  أكرب  اليوم  وتعد 
املنتج  هو  الخيمة  رأس  سرياميك  يعد  حني  يف  املتحدة، 
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إىل  يصِدر  حيث  العامل،  أنحاء  جميع  يف  للسرياميك  الرائد 
أكرث من 160 دولة )سرياميك رأس الخيمة، 2012(. كام ميثل 
مصنع جلفار لألدوية صناعة رئيسية أخرى يف رأس الخيمة 
لألدوية  األول  املزود  ويعد  الدوائية(  للصناعات  )الخليج 
واملستلزمات الطبية يف املنطقة، ومروج ملنتجاتها حيث 
يتم بيع املنتجات عىل الصعيد العاملي. باإلضافة إىل ذلك، 
الخيمة للمساهمة  الحرة يف رأس  التجارة  تسعى منطقة 
خالل  من  الخيمة  لرأس  الدولية  االستثامرات  اجتذاب  يف 
خدمة اإلحتياجات اللوجستية واملالية ملختلف عمالئها. أيضاً، 
منها  تجعل  حيث  موانئ  لخمسة  موطن  الخيمة  رأس  تعد 

.)2010A ،محور لألعامل البحرية )مكتب االستثامر والتطوير

الرتبية والتعليم

رأس  تخطو  مستقبلها،  وتأمني  اقتصادها  تعزيز  من  كجزء 
حيث  والتعليم.  الرتبية  قطاع  تنمية  يف  خطوات  الخيمة 
والتعليم  للرتبية  أولوياتها   الخيمة  رأس  حكومة  كرَست 
يف  اإلمارة  تهتم  ذلك،  عىل  عالوة  التعليمية.  واإلصالحات 
هذا  من  جزء  وينطوي  املعرفة،  عىل  قائم  اقتصاد  تطوير 
طالب  تخريج  لضامن  التعليمي  القطاع  تحسني  عىل  الجهد 
لهذه  وتحقيقا  اإلمارة.  مدارس  من  وطموحني  مؤهلني 
طرق  لتحسني  خطوات  القاسمي  مؤسسة  اتخذت  الغاية، 
التدريس ملعلمني رأس الخيمة وإىل تعزيز البحوث املبتكرة 
ضمن وحول الرتبية والتعليم يف اإلمارة. باإلضافة إىل ذلك، 
اإلماراتيني  الطلبة  الربامج إلعداد  تدعم املؤسسة عدد من 

للدراسات الجامعية يف خارج الدولة.

منها   90 مدرسة،   100 من  أكرث  الخيمة  رأس  إمارة  تحتضن 
حكومية و 24 خاصة. وبينام تدرس املدارس الخاصة مناهجها 
تقوم  حني  يف  متنوعة  مناهج  وتوظف  مختلفة  بلغات 
مناهجها  بتدريس  اإلمارات  دولة  يف  الحكومية  املدارس 
رأس  تستضيف  كام  الثانوية.  املرحلة  حتى  العربية  باللغة 

الخيمة مجموعة من الجامعات، مبا يف ذلك كليات التقنية 
للطب  الخيمة  رأس  وجامعة  واإلناث،  للذكور   )HCT( العليا 
والعلوم الصحية، وجامعة االتحاد، والجامعة األمريكية يف 

.)AURAK( رأس الخيمة

يف  التعليم  قطاع  عىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  ترشف 
ويف  أبوظبي(.  )باستثناء  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
بدعم  التعليمية  الخيمة  رأس  منطقة  تقوم  الخيمة،  رأس 
وتنفذ  ترشف  حكومية  هيئة  وهي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
السياسات االتحادية واملحلية و ذلك يشكل دعامة لكل تلك 
املدارس  من  شبكة  بارزة  إصالح  سياسة  تقدم  السياسات. 
املدارس  هذه  توظف  الغد”.  “مدارس  تسمى  الجديدة 
اإلنجليزية  اللغة  مهارات  تحسني  أجل  من  غربيني  مدرسني 
هذه  مرافق  تتلقى  الوقت،  نفس  ويف  طالبهم.  لدى 

املدارس الدعم املتعلق مبختربات الحاسوب واملكتبات.

الخيمة  رأس  يف  األخرى  التعليمية  املبادرات  وتشمل 
واإلمارات العربية املتحدة عىل: 

مناذج 	  و  املختلفة  املدارس  كفاءة  وزيادة  تحديد 
املناهج 

املدارس 	  خريجي  لدى  اإلنجليزية  اللغة  إجادة  تحسني 
الثانوية اإلماراتيني 

استخدام التكنولوجيا بشكل فعال يف تثقيف الطلبة 	 

النهوض بالبحوث عىل مستوى التعليم العايل ودمج 	 
مساهامتها يف القرارات و الخربات الناجحة 

دولة  يف  والتعليم  الرتبية  حول  املعلومات  من  ملزيد 
حقائق  ورقة  عىل  االطالع  يرجى  الخيمة،  ورأس  اإلمارات 
واملنشورات  القاسمي  مؤسسة  لدى  والتعليم  الرتبية 

البحثية األخرى.
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التخطيط العمراين

واصلت   ،400،000 من  أكرث  يبلغ  الذي  سكانها  عدد  مع 
والتنمية  السكان  حيث  من  منوها  الخيمة  رأس  إمارات 
قلب  يف  الخيمة  رأس  سكان  من  العديد  يعيش  التجارية. 
النامية  املجتمعات  من  واحد  يف  آخرون   ويعيش  املدينة 
مجموعة  الخيمة  رأس  تقدم  وحاليا،  الجنوب.  اقىص  يف 
من وسائل الراحة املهنية والرتفيهية و لكنها ال تعاين من 
نالحظ،  أن  املهم  من  املدن.  ازدحام  أو  املروري  االزدحام 
مع ذلك، أن العديد من سكان رأس الخيمة إنتقل إىل العمل 
يف ديب أو أبوظبي خالل أيام األسبوع والعودة اىل رأس 
الخيمة  يف عطالت نهاية األسبوع واإلجازات. ويف حني أن 
الخاصة  السيارات  ميتلكون  الخيمة  رأس  سكان  من  العديد 
بأسعار  األجرة  سيارات  املدينة  تقدم  للتنقل،  وسيلة  لتكون 
معقولة وحافالت نقل محدودة كبديل لتملك السيارة ألولئك 
الذين ترتكز التزاماتهم يف رأس الخيمة. باإلضافة إىل ذلك، 
يجمع مركز املدينة بني تجارة التجزئة، واملكاتب، والطعام، 
واملساحات السكنية ونتيجة لذلك فإن منط الحياة للمشاة 

ممكن يف كثري من األماكن.

مع  باملشاركة  الخيمة  رأس  يف  حديثة  دراسة  أجريت  قد 
من  العديد  أن  إىل  تشري   )ICOS، 2014( القاسمي  مؤسسة 
مناسب،  وبشكل  املدينة.  لتنمية  وداعمني  مدركني  السكان 
الخيمة  رأس  يف  االسرتاتيجي  الحرضي  التخطيط  يزال  ال 
يف  املشاريع  إدارة  ملكتب  بالنسبة  أولوية  ذو  موضوع 
ينتهج  الخيمة.  رأس  بلدية  من  قطاع  وهو   ،)PMO( اإلمارة 
سكنية  مباين  الخيمة  رأس  يف  املشاريع  إدارة  مكتب 
وتجارية وترفيهية جديدة وفقا لعملية تبدأ بتقدير السياق 
الطابع  مع  الحرضي  التصميم  تفاعل  كيفية  و   - املحيل 
ألماكن  املجتمع  وتطلعات  الطبيعية،  واملوارد  التاريخي، 

يف داخل اإلمارة. وعالوة عىل ذلك، فإن العالقات املتبادلة 
الطبيعية  واملناظر  والشوارع،  واملجمعات،  األحياء،  بني 
التنمية يف  أنحاء مشاريع  أيضا اهتامما يف جميع  تتلقى 
موجها  مكانا  لتكون  واسع  بشكل  تعد  والتي  الخيمة،  رأس 
لألرسة. يأخذ التخطيط الحرضي يف رأس الخيمة بعني االعتبار 
جاذبية املنطقة كوجهة سياحية، ومركز صناعي، ومجتمع 
أعامل. وحاليا، يستعد مكتب إدارة املشاريع لتنشيط منطقة 

املدينة القدمية.

والتنمية  التخطيط  مواضيع  عن  املعلومات  من  ملزيد 
الحرضية يف رأس الخيمة، يرجى االطالع عىل ورقة حقائق 
واملنشورات  القاسمي  ملؤسسة  العمراين  التخطيط 

البحثية األخرى.

الصحة العامة

منظمة  بدستور  املتحدة  العربية  اإلمارات  حكومة  تلتزم 
هي  الصحية  الرعاية  أن  عىل  تؤكد  والتي  العاملية،  الصحة 
برامج  لديها  ممن  دولة   58 من  واحدة  وهي  أسايس،  حق 
الرعاية الصحية الشاملة. تدار خدمات الرعاية الصحية العامة 
هيئات  ثالث  قبل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
يف   )HAAD( أبوظبي   - الصحة  هيئة  منفصلة:  تنظيمية 
ووزارة  ديب،  يف   )DHA( بديب  الصحة  وهيئة  العاصمة، 
رأس  تتضمن  التي  الشاملية،  اإلمارات  يف  االتحادية  الصحة 
الخيمة. تخطط هذه السلطات وتنفذ تغيريات يف السياسات 
والبنية التحتية لتحسني حالة الصحة العامة والحد من حاالت 

األمراض املزمنة والوفيات املبكرة يف دولة اإلمارات.
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عىل الرغم من أن حكومة اإلمارات العربية املتحدة أعطت 
يف  زيادة  البالد  شهدت  العامة،  الصحة  لقضايا  األولوية 
التي  و  منها  الوقاية  ميكن  والتي  املزمنة  الحياة  أمناط 
النفط.  اكتشاف  منذ  سكانها  بني  الصحية  باملشاكل  ترتبط 
الوعائية  القلبية  األمراض  املحددة  الشواغل  وتشمل 
واإلصابات من الحوادث املرورية واألخطار املهنية، وأمراض 
الوراثية  األمراض  تعد  و  السكري.  ومرض  التنفيس،  الجهاز 
دولة  يف  األعىل  هي  والثالسيميا  داون  متالزمة  مثل 

اإلمارات العربية املتحدة نسبة إىل البلدان األخرى.

خالل  من  التحديات  لهذه  التصدي  الصحة  مسؤولو  يحاول 
التحتية  البنية  وتوسيع  واالجتامعية،  الطبية  البحوث  إجراء 
الدقيقة  لتحويل املواقف غري  الصحية، والجهود املبذولة 
أو غري العملية بني السكان، واملواقف التي غالبا ما تؤدي 
واحد  الوقايئ.  الطب  استخدام  من  بدال  املداواة  فرط  إىل 
املجال  يف  للبحوث  املنتجة  الهيئات  أكرب  من  اثنني  من 
الصحية  والعلوم  للطب   الخيمة  رأس  جامعة  هو  الصحي 
)RAKMHSU(. ومتثل أول منشأة تدريب علوم طبية شاملة 

لكل من الطالب املواطنني واملغرتبني.

جديدة  حكومية  مستشفيات  ثالثة  بناء  تم   ،2010 عام  منذ 
النخيل،  مستشفى  خليفة،  الشيخ  )مستشفى  اإلمارة  يف 
ومستشفى راشد عبد الله عمران يف الحمرانية(. باإلضافة 
مجموعة  إنشاء  عملية  األخرية  السنوات  شهدت  ذلك،  إىل 
يف  املرىض  احتياجات  لتلبية  صغرية  متنقلة  طبية  وحدات 
الحكومية  املستشفيات  إن  اإلمارة.  من  النائية  املناطق 

مفتوحة لحاميل البطاقات الصحية الحكومية، وأما بالنسبة 
يف  الذهاب  فيمكنهم  الصحية  للبطاقات  الحاملني  لغري 
خدمات  مجال  يف  الخدمات  وتقدم  فقط.  الطارئة  الحاالت 
مع  اإلماراتيني  للمواطنني  مجانا  الحكومي  املستشفى 
يدفع  حني  يف  الحكومة،  تصدرها  التي  الصحية  البطاقات 
املغرتبون أسعار رمزية و داعمة لالستشارة الطبية والعالج.

توفر  و  الجديدة  الخدمات  تقديم  من  الرغم  عىل 
املستشفيات التي تم تشييدها مؤخراً، إىل أن رأس الخيمة 
لديها نقص يف املرافق والطواقم الطبية. ووفقا ملمثيل 
قسم رأس الخيمة للرعاية الصحية األولية، فإن العديد من 
الطبية،  واملعدات  األدوات  تحديث  إىل  حاجة  يف  العيادات 
فضال عن تحسني الحالة العامة للمباين الطبية، مبا يف ذلك 
التهوية ونظم تكييف الهواء. إن حاالت املرافق الحكومية 
الرعاية  خيارات  أن  تعني  الزمن  عليها  عفا  والتي  القدمية 
الصحية الخاصة  مامثلة كام هو الحال يف اإلمارات األخرى 

حيث تتوفر خيارات متعارف عليها بشكل أكرب.

ملزيد من املعلومات عن الصحة العامة يف دولة اإلمارات 
الصحة  حقائق  ورقة  عىل  االطالع  يرجى  الخيمة،  ورأس 

العامة ملؤسسة القاسمي واملنشورات البحثية األخرى.
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