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سية أهداف التنمية املستدامة أحد قطاعات العمل األساسية في املركز االتحادي للتناف
واإلحصاء
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 كبيرة تتمحور حول 231يتطلب تحقيق 
ً
مؤشر  من مؤشرات التنمية املستدامة جهودا

أهمية عقد الشراكات
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ف قامت دولة اإلمارات بإطالق عدة مبادرات وطنية وعاملية للعمل على تحقيق أهدا
:  التنمية املستدامة منها ما يلي 

اللجنة الوطنية ألهداف التنمية املستدامة1.

سباق أهداف التنمية املستدامة2.

الشراكة مع القطاع الخاص3.

مؤشرات التنمية املستدامة ضمن مؤشرات األداء الحكومي لجميع الجهات الحكومية االتحادية4.

منصة أهداف التنمية املستدامة 5.

تقنيات البيانات الكبيرة ونظم املعلومات الجغرافية في قياس بعض مؤشرات التنمية املستدامة6.

املجالس العاملية ألهداف التنمية املستدامة7.

مجلس الشباب االستشاري ألهداف التنمية املستدامة 8.
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راهيم اللجنة الوطنية ألهداف التنمية املستدامة برئاسة معالي ريم بنت إب»تشكيل ( 1)
الهاشمي وعضوية ممثلين من الجهات االتحادية
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حديد األمانة العامة للجنة بتطبيق نموذج املتابعة وتصميم سباق خاص لتقامت ( 2)
افر بيانات أهداف التنمية املستدامة في الدولة جاهزية وتو

5 46+ 200

:نتائج السباق تمثلت في

 دامةاملؤشرات ذات األولوية لكل هدف من أهداف التنمية املستتحديد.
تحديد املؤشرات املتوفرة في الدولة  .
البديلةوضع خطط العمل إليجاد البيانات الغير متوفرة حاليا واملؤشرات.

موظف مشارك  من الجهات 
األعضاء والشركاء 

أسابيع  
املدة الزمنية ملراحل 

السباق

مجموعات عمل  مراحل 

وضع األساس للمؤسسات لدفع
–2030عجلة تنفيذ أجندة 

جاهزية البيانات

الربط وتحديد البرامج 
والخطط القطاعية لتنفيذ
أهداف التنمية املستدامة 
وتقييم مدى نضج الجهات

إطالق خطط وبرامج  تدعم األهداف 
سريع املبنية في السنوات السابقة لت

، تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
إلجراء التعديالت الالزمة وضمان 

بطريقة تنفيذ خطط جمع البيانات
فعالة

تسريع التنفيذالربط بالخطط القطاعيةوضع األساس

دامة أطلقت اللجنة الوطنية ألهداف التنمية املست
2022-2019خطتها االستراتيجية 

2021-2022 2020-2021 2019-2020
عرض املراجعة الوطنية 

2022الطوعية 
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يق أطلقت اللجنة الوطنية ألهداف التنمية املستدامة شراكة مع القطاع الخاص لتطب( 3)
األهداف ودفع عجلة االستدامة 
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ؤون الحكومي والذي من خالله تقوم وزارة ش« أداء»أهداف التنمية املستدامة لنظام إضافة ( 4)
مجلس الوزراء بمتابعة األداء الحكومي 

ة بإدارة تقوم وزارة شؤون مجلس الوزراء بمتابعة األداء الحكومي لجميع الجهات الحكومية االتحادية من خالل منظومة خاص
واألجندة 2021األداء الحكومي لحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة ووضع إطار عمل واضح لألداء لتحقيق رؤية اإلمارات 

ية، باإلضافة إلى كما تحرص على متابعة التطوير املستدام لألداء بأساليب تتميز بالسهولة والسرعة والدقة العال. الوطنية
.التأكد من أن الخدمات التي تقدمها تلك الجهات قادرة على تلبية احتياجات املواطنين
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ة إطالق منصة حائزة على جوائز عاملية، ملشاركة أفضل املمارسات من دول( 5)
اإلمارات مع املجتمع الدولي
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افية ( 6) الصناعية األقمار وصور استخدام تقنيات البيانات الكبيرة ونظم املعلومات الجغر
املستدامةفي قياس بعض مؤشرات التنمية 

نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة لالستعمال في جميع الفصول 9.1.1
:مدخالت البيانات

 population gridالسكانشبكة / بيانات مجموعة •
 buildup areaاملبنيةبيانات املنطقة مجموعة •
الحضريةبيانات املناطق الريفية مجموعة •
الطرق بيانات مجموعة •

نسبة معدل استهالك األراض ي إلى معدل النمو السكاني11.3.1
:مدخالت البيانات

السكانيمعدل النمو •
من صور األقمار الصناعية معدل استهالك األرض •

مؤشر الغطاء األخضر الجبلي15.4.2
:البياناتمدخالت 

الرقمينموذج االرتفاع •
املساحات الخضراء املستخرجة من صور مركز محمد بن راشد للفضاء•

املتحدةالحضري لدولة اإلمارات العربية خريطة قصصية للنمو 
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مل على إطالق املجالس العاملية ألهداف التنمية املستدامة ضمن جهود دولة اإلمارات للع( 7)
على النطاق املحلي والعاملي2030تحقيق التنمية املستدامة 
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مجلس الشباب االستشاري ألهداف التنمية املستدامة ( 8)




