
ورشة العمل اإلقليمية
السابعة حول االستعراضات

الوطنية الطوعية في
المنطقة العربية

المداخلة الخاصة
بدولة اإلمارات العربية المتحدة



لعبت دولة اإلمارات دورًا أساسيا في صياغة
أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأكدت التزامها

لهذه األجندة عبر وضعها ضمن أولويات
األجندة الوطنية للدولة

كان لدولة اإلمارات دورًا مهمًا في صياغة أجندة 2030 للتنمية المستدامة حيث
شارك الشيخ عبدالله بن زايد آ نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدعوة من

أمين عام األمم المتحدة آنذاك بان كيمون في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية
المستدامة لصياغة األجندة. 

وضعت دولة اإلمارات التنمية المستدامة ضمن أولوياتها الوطنية كالرؤية
الوطنية 2021 ومئوية الدولة 2071 والتي تركز على أربع ركائز رئيسية :

1 - حكومة تستشرف المستقبل
2 - تعليم للمستقبل

3 - اقتصاد معرفي متنوع
4 - مجتمع أكثر تماسكًا 

عرضت دولة اإلمارات أول مراجعة وطنية طوعية لها في العام 2018 وتقدمت بالعرض الثاني
هذا العام. 
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اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الخطة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة

الحوكمةالرصد والمتابعة

برنامج القيادات الشابة
ألهداف التنمية المستدامة

إشراك أصحاب المصلحة
المعنيين

المجلس االستشاري
من القطاع الخاص

ألهداف التنمية المستدامة

المجــالس العـالميـــة
ألهداف التنمية المستدامة

وزارة المالية وزارة
التغير المناخي والبيئة

وزارة
الصحة ووقاية المجتمع

المؤسسة
االتحادية للشباب

مكتـب وزيــــر دولــة
للذكـاء االصطناعي
واالقتصـاد الرقمــي
وتطبيقـــات العمــل

عن بعد

المركز االتحادي
للتنافسية واإلحصاء

وزارة
الثقافة والشباب

 وزارة
الصناعة والتكنولوجيا

المتقدمة

مجلس اإلمارات
للتوازن بين الجنسين

وزارة الداخلية وزارة
الخارجية والتعاون الدولي

وزارة
التربية والتعليم

وزارة
تنمية المجتمع

وزارة
شؤون مجلس الوزراء

وزارة
الموارد البشرية والتوطين

وزارةوزارة االقتصاد
الطاقة والبنية التحتية

لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النطاق المحلي،
تم تأسيس اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة في عام 2017



أعطت دولة اإلمارات العربية المتحدة األولوية لرصد وتتبع التقدم المحرز في
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك عبر إطالق وحدة خاصة برصد مؤشرات

التنمية المستدامة ضمن نظام أداء الحكومي
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1
متابعة سير التقدم في

تحقيق مستهدفات التنمية
المستدامة 2030

تطوير وحدة جديدة
في نظام أداء

2
تنسيق مبادرات وبرامج حكومة

دولة اإلمارات نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة
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المجلس االستشاري
للقطاع الخاص

برنامج القيادات الشابة
ألهداف التنمية المستدامة 

المجتمع  منصة األمم المتحدة
للبيانات الضخمة 

المجالس العالمية
ألهداف التنمية المستدامة

تأسس المجلس االستشاري 
للقطاع الخاص في عام 2018 ، 

وجمع بعًضا من أكبر شركات 
القطاع الخاص في اإلمارات 

العربية المتحدة باستراتيجيات 
استدامة راسخة ، وكان بمثابة 

جسر بين القطاعين العام 
والخاص. ومن النتائج الرئيسية 

للمجلس هو التعهد الخاص 
بأهداف التنمية المستدامة 5 ، 

لتسريع ريادة المرأة في 
القطاع الخاص اإلماراتي. انضم 
إلى التعهد أكثر من 20 شركة 

وطنية ومتعددة الجنسيات.

المجالس العالمية المعنية 
بأهداف التنمية المستدامة 

هي شبكة دولية متعددة 
التخصصات تضم أكثر من 200 

من صانعي القرار الذين 
يقودون تنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة من خالل مقترحات 

السياسات والمشاريع ذات 
التأثير. 

تضم الشبكة 18 مجلس 
عالمي بقيادة 19 قائد دول من 

وزراء ورؤساء المنظمات 
الدولية.

مجلس شباب أهداف التنمية 
المستدامة 

فريق الشباب اإلعالمي 
المعني بالتنمية المستدامة 

الممثلين الشباب للمجالس 
العالمية ألهداف التنمية 

المستدامة.

واحدة من 4 منصات دولية 
تسعى لتسخير البيانات 

الضخمة والذكاء االصطناعي 
لدعم بيانات التنمية المستدامة 

تحول تقوده البيانات لتنمية 
شاملة وصناعة القرار 

تطوير عالمنا  عبر توفير بيانات 
موثوقة على المستوى 

المحلي والدولي 

الحملة التوعية الخاصة 
بالمدارس والجامعات 

جائزة تصوير أهداف التنمية 
المستدامة

منصة أهداف التنمية 
المستدامة.

تتبع دولة اإلمارات نموذجًا يشرك جميع الشركات المعنية في تحقيق التنمية
المستدامة من مختلف القطاعات كالقطاع الخاص، المنظمات الدولية، الشباب

والمجتمع المدني لتسريع تنفيذ األهداف
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الهدف الرابع عشر:الهدف الرابع: التعليم الجيد
الحياة تحت الماء 

الهدف السابع عشر:
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

الهدف الخامس عشر:
الحياة في البر 

الهدف الخامس:
التوازن بين الجنسين 

قام مجلس الوزراء  مؤخًرا 
بتعديل قطاع التعليم وتم 
تعين ثالثة وزراء جدد لدفع 

التشريعات والسياسات 
المتعلقة بالتعليم في الدولة. 

أطلقت مبادرات محمد بن راشد 
العالمية المدرسة الرقمية التي 
تهدف إلى تمكين المجتمعات 

المحرومة بهدف تسجيل 
مليون طالب في جميع أنحاء 

العالم بحلول عام 2025.

تبلغ نسبة تمثيل المرأة في 
البرلمان الخاص بدولة اإلمارات  

 %50

أطلقت دولة اإلمارات عددًا من 
السياسات الداعمة للتوازن بين 

الجنسين والتي تشمل: إجازة 
األبوة، والمساواة في األجور.

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تعمل على تحقيق االستدامة 

البيئية من خالل مبادرات 
متعددة. ستكون استراتيجية 

االقتصاد األزرق إلمارة أم القيوين 
بمثابة مخطط أزرق لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة. تخدم 
االستراتيجية العديد من أهداف 

التنمية المستدامة ، وتدمج 
مختلف القطاعات في تنفيذها.

تضم دولة اإلمارات 49 منطقة 
محمية منها 16 محمية بحرية.

استراتيجية المساعدات 
الخارجية لدولة اإلمارات 

2017-2021: يرتكز الهدف 
األساسي للمساعدات الخارجية 

لدولة اإلمارات على الحد من 
الفقر وتحسين حياة 

المجتمعات األقل حظا 
وتخفيف حدة الفقر بها ونشر 

االستقرار والسالم واالزدهار في 
المنطقة، وتنمية عالقات 
اإلمارات مع الدول األخرى.

تؤكد دولة اإلمارات على التزامها بتحقيق األهداف عبر مختلف القطاعات
وأطلقت العديد من المبادرات المتميزة
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على هامش مشاركة الوفد في
المنتدى، عقدت دولة اإلمارات عددًا من

الفعاليات واالجتماعات الجانبية لعقد
الشراكات والتواصل مع المجتمع
الدولي لتحقيق تنمية مستدامة

شاملة وفعالة 
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