دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 2030
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻲﻓ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  :2018اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺟﻨﺪة 2030

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻲﻓ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  :2018اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺟﻨﺪة 2030

”

إن من أولويات صانعي القرار يف دول العالم ،السعي الحثيث
لتحقيق االستدامة الشاملة لشعوبهم ،السيما جانب القيم
األخالقية ،والتي هي األساس األمتن الستدامة األوطان

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

“

شكر وتقدير
تتقــدم الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء والتــي تلعــب دور األمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة يف دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بجز يــل الشــكر ألعضــاء اللجنــة ،وجميــع الجهــات االتحاديــة والمحليــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة
واالجتماعيــة ،إلســهاماتهم يف إعــداد تقر يــر أهــداف التنميــة المســتدامة الخــاص بدولــة اإلمــارات ،مــن خــال مالحظاتهــم القيمــة وجهودهــم
التــي كان لهــا عظيــم األثــر يف إصــدار هــذا التقر يــر.
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قائمة اختصارات المصطلحات األجنبية
AGEDI
AgTech
AI
APEC
ATE
BIR
BTU
CBD
CCTV
CITES
CLIX
CSP
CSR
DCES
DESA
DEWA
DFC
DPW
DTCM
EAD
EDA
ERC
ESA
ESRI
EWS
FAO
FCSA
FNC
GBC
GCC
GDP
GEP
GHG
GIA
GNI
GWh
HLPF
HPS
IBA
ICT
IEA
IFRC
IHC
ILO
IMD
IMF
2

مبادرة أبوظبي لبيانات البيئة العالمية
التكنولوجيا الزراعية الحديثة
الذكاء االصطناعي
مركز الطاقة المتقدمة
معدات بث إشارات اإلنذار
مكتب إعادة التدوير الدويل
الوحدة الحرارية البريطانية
اتفاقية التنوع البيولوجي
دائرة تلفزيونية مغلقة
االتفاقية العالمية لحظر االتجار بالكائنات المهددة
مركز االبتكار يف مجال المناخ
الطاقة الشمسية المركزة
المسؤولية المجتمعية المشتركة
استراتيجية ديب للطاقة البديلة
إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتماعية
هيئة كهرباء ومياه ديب
تحدي ديب للياقة
موائن ديب العالمية
دائرة السياحة والتسويق التجاري
هيئة البيئة  -أبوظبي
أ كاديمية اإلمارات الدبلوماسية
الهالل األحمر اإلمارايت
تقييم خدمات النظام اإليكولوجي
معهد بحوث النظم البيئية
جمعية اإلمارات للحياة الفطرية
منظمة األغذية والزراعة
الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
المجلس الوطني االتحادي
مجلس التوازن بين الجنسين
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إجمايل الناتج المحلي
برنامج التعليم العالمي
الغازات الدفيئة
تقييمات أثر النوع االجتماعي
الدخل القومي اإلجمايل
جيجا واط -ساعة
منتدى األمم المتحدة السياسي رفيع المستوى
الصوديوم ذو الضغط العايل
مناطق الطيور الهامة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الوكالة الدولية للطاقة
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
منظمة العمل الدولية
المعهد الدويل للتنمية اإلدارية
صندوق النقد الدويل
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IPU
ITU
IUCN
JCI
KM
KPIs
KU
KUSTAR
kWh
LCOE
LED
LDCs
MAB
MAF
MBRSG
MBZMFG
MENA
MEWAR
MI
MIT
MOCCAE
MOCD
MOE
MOEI
MOFAIC
MOHAP
MOHRE
MOI
MOID
MW
NKPIs
NRC
NTC
NWDS
ODA
OECD
OHCHR
PI
PISA
PPP
PSAC
PV
R&D
ReCREMA
SCP
SDGCAR

االتحاد البرلماين الدويل
االتحاد الدويل لالتصاالت
االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها
اللجنة المشتركة الدولية
كيلومتر
مؤشرات األداء الرئيسية
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث
كيلو واط  -ساعة
التكلفة المستوية للطاقة
صمام ثنايئ باعث للضوء
البلدان األقل نموا ً
برنامج اإلنسان والكرة الحيوية
ماجد الفطيم
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
مجلس محمد بن زايد ألجيال المستقبل
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
إدارة النفايات وإعادة التدوير يف الشرق األوسط
معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
وزارة التغير المناخي والبيئة
وزارة تنمية المجتمع
وزارة التربية والتعليم
وزارة الطاقة والصناعة
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
وزارة الموارد البشرية والتوطين
وزارة الداخلية
وزارة تطوير البنية التحتية
ميجا واط
مؤشرات األداء الرئيسية الوطنية
المجلس الوطني لألبحاث
مركز التكنولوجيا النووية
نظام قاعدة بيانات النفايات الوطنية
مساعدات التنمية الرسمية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
منظمة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
المعهد البترويل
البرنامج الدويل لتقييم الطلبة
الشرا كات بين القطاع الحكومي والخاص
المجلس االستشاري من القطاع الخاص ألهداف
التنمية المستدامة
كهروضويئ
البحث والتطوير
مركز أبحاث وتقييم خرائط الطاقة المتجددة
االستهالك واإلنتاج المستدام
مركز التميز ألهداف التنمية المستدامة للمنطقة
العربية

قائمة اختصارات المصطلحات األجنبية
أهداف التنمية المستدامة
SDG
شبكة حلول التنمية المستدامة
SDSN
نظام مياه البحر والطاقة الزراعية
SEAS
األعمال الصغيرة والمتوسطة
SMEs
صندوق الثروة السيادية
SWF
االتجاهات يف دراسة الرياضيات والعلوم الدولية
TIMSS
هيئة تنظيم االتصاالت
TRA
دولة اإلمارات العربية المتحدة
UAE
معهد اليونسكو لإلحصاء
UIS
األمم المتحدة
UN
برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
UNDP
برنامج األمم المتحدة البيئي
UNEP
 UNEPFIمبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة
 UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
الميثاق العالمي لألمم المتحدة
UNGC
 UNHCRمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
 UNHRDمستودع األمم المتحدة لالستجابة اإلنسانية
 UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
UNIDO
 UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 UNOSDPمكتب األمم المتحدة المعني بالرياضة من أجل
التنمية والسالم
الشعبة اإلحصائية يف األمم المتحدة
UNSD
الواليات المتحدة األمريكية
USA
الدوالر األمريكي
USD
المراجعة الوطنية الطوعية
VNR
المركز العالمي إلدارة المناطق المحمية
WCMC

WDF
WEF
WEP
WFP
WHO
WWF

منتدى البيانات العالمي
المنتدى االقتصادي العالمي
مبادئ تمكين المرأة
برنامج الغذاء العالمي
منظمة الصحة العالمية
الصندوق العالمي للطبيعة
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“

إنني واثق من أننا يف دولة اإلمارات العربية
المتحدة أصبحنا نمتلك العقلية والنظم المبتكرة
التي يتم تطبيقها على أرض الواقع إلحداث فرق
حقيقي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونعاهد أنفسنا واألجيال القادمة أن تكون أحالمنا
كبيرة وأن نسعى لتحقيقها

”

4
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سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدويل

”

العمل لتحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة
ليس باألمر الجديد على دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،بل هو جزء من إطار العمل الحكومي
وخارطة طريق التنمية التي تجسدها رؤيتنا الوطنية
 2021والخطة المئوية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة 2071

“

معايل
محمد بن عبد هللا القرقاوي

وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل
رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

“

التعاون مطلوب لمتابعة تحقيق أهداف التنمية
المستدامة والتطبيق الناجح ألجندة  .2030نحن يف دولة
اإلمارات ملتزمون بالعمل على تعزيز الشرا كات الالزمة
لتحقيق التنمية المستدامة

”

معايل
ريم بنت إبراهيم الهاشمي

وز يــرة دولــة لشــؤون التعــاون الــدويل ورئيســة اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة يف
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
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الملخص التنفيذي
لطالما كان مفهوم التنمية المستدامة جزءا ً أساسيا ً من سياسة دولة اإلمارات ،وقد وضع الوالد المؤسس المغفور له بإذن هللا الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان حجر األساس لتبني عليه دولة اإلمارات التزامها تجاه األجندة العالمية ألهداف التنمية المستدامة ،2030
وتكرس جهودها لتحقيق األهداف السبعة عشر للتنمية ،جنبا ً إىل جنب مع التنمية االقتصادية المنشودة.

أهــداف التنميــة المســتدامة لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة
مــن أجــل الوصــول إىل أعلــى درجــة مــن الكفــاءة يف تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة ،تبنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
نهج ـا ً حكومي ـا ً شــامال ً انبثقــت عنــه لجنــة وطنيــة معنيــة بأهــداف
االســتدامة ،والتــي تضــم جهــات حكوميــة اتحاديــة ومحليــة،
وترأســها معــايل ر يــم بنــت إبراهيــم الهاشــمي وز يــرة دولــة لشــؤون
التعــاون الــدويل .وتعمــل هــذه اللجنــة علــى مواءمــة أهــداف التنميــة
المســتدامة ومشــاركة المعلومــات وتقديــم الدعــم يف تنفيــذ أهــداف
التنميــة المســتدامة .كمــا تتعــاون اللجنــة مــع مختلــف أصحــاب
العالقــة المعنييــن محليـا ً ودوليـا ً لتوســيع نطــاق الشــرا كة يف تنفيــذ
أجنــدة  .2030ويف عــام  ،2018أطلقــت اللجنــة الوطنيــة المجلــس
االستشــاري مــن القطــاع الخــاص ،ومجلــس الشــباب االستشــاري
ألهــداف التنميــة المســتدامة ،للكشــف عــن التحديــات التــي تواجــه
التنفيــذ وتقديــم المشــورة للجنــة الوطنيــة نحــو تطويــر السياســات
المســتقبلية يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وإســهاما ً يف
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،أطلقــت اللجنــة الوطنيــة مبــادرة
المجالــس العالميــة ألهــداف التنميــة المســتدامة علــى هامــش
القمــة العالميــة للحكومــات ( )2018لتكــون منصــة للخبــراء
الدولييــن لمناقشــة الحلــول المبتكــرة للتحديــات العالميــة.

اإلسهام عالميا ً يف أهداف التنمية المستدامة
ُيع ـ ُّد تعز يــز الســام والرفــاه يف العالــم مــن مقومــات سياســة
المســاعدات الخارجيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وبينمــا
تســابق دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الزمــن لتحقيــق األهــداف
أن دعــم الــدول األخــرى،
علــى المســتوى الوطنــي ،فهــي تــدرك َّ
يف ذلــك الســباق ،عنصــر أساســي لضمــان عــدم تــرك أحــد خلــف
الركــب .ويف عــام  ،2017صنفــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
كأكبــر جهــة مانحــة للمســاعدات التنمويــة .وتركــز سياســة دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة للمســاعدات الخارجيــة علــى تنفيــذ
البرامــج التنمويــة التــي تشــمل تحقيــق مختلــف أهــداف التنميــة
المســتدامة مثــل الهــدف األول (القضــاء علــى الفقــر) والهــدف
الثامــن (العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد) لدعــم التنميــة اإلنســانية.

يتطلــب مــن المؤسســات باســتمرار المواءمــة فيمــا بينهــا يف أعمالهــا
لتحقــق مســتهدفات نمــوذج التنميــة  .2030وباإلضافــة إىل ذلــك ،ال
بـ َّد مــن التأ كــد مــن توســيع نطــاق المشــاركة والتفاعــل مــع أهــداف
ألن ذلــك مــن أهــم األمــور المطلوبــة
التنميــة المســتدامة جميعهــاَّ ،
إن أهــداف التنميــة
لتنفيــذ األهــداف علــى مســتوى اإلمــارات الســبعّ .
المســتدامة أداة فعالــة ينبغــي اســتخدامها لتعز يــز التعــاون بيــن
جميــع القطاعــات المعنيــة والشــركاء.

القصة وراء شعار أهداف التنمية
المستدامة
طــورت اللجنــة الوطنيــة ألهــداف
التنميــة المســتدامة يف دولــة
اﻟﻠﺟﻧﺔا ً ليمثــل
اإلمــارات شــعارا ً مخصص ـ
اﻟوطﻧﯾﺔ
النهــج الــذي اتخذتــه الدولــة يف
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔالمســتدامة.
ﻷھدافالتنميــة
تنفيــذ أهــداف

Committee
ment Goals

إن الشــعار المســتوحى مــن ألــوان
أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر يمثــل كل لــون
فيــه هدف ـاً .وكان القصــد مــن المــزج بيــن األلــوان التعبيــر
عــن الطابــع المركــب والشــامل والمتكامــل ألهــداف التنميــة
المســتدامة  ،كمــا يشــير وجــود خريطــة دولــة اإلمــارات يف
أن التنميــة المســتدامة
مركــز حلقــة األلــوان إىل حقيقــة َّ
أســلوب حيــاة يمتــاز بأهميــة كبيــرة للدولــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن شــعار
كل هــدف مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة يضــع خريطــة دولــة
اإلمــارات يف المنتصــف ويضفــي
أهميــة علــى اللــون الرســمي لهــذا
الهــدف .كمثــال علــى ذلــك ،يــرد
أدنــاه الرمــز المخصــص للهــدف
الســابع عشــر مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة وهــو الشــرا كات العالميــة.

التطلعات المستقبلية
تؤكــد مراجعــة األهــداف العالميــة الســبعة عشــر يف الجــزء الثــاين مــن
التقر يــر علــى ضــرورة تعز يــز بنــاء الشــرا كات ،والتركيــز علــى عقــد
شــرا كات جديــدة لتعز يــز أســاليب جمــع البيانــات ومتابعــة تنفيــذ
أن سياســات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
هــذه األهــداف .ورغــم َّ
ـإن استشــراف المســتقبل
تقــوم بالفعــل علــى األدلــة العلميــة ،فـ َّ
التميز يف التنفيذ
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المقدمة
لـ ــم يسـ ــبق للمجتمـ ــع الـ ــدويل قبـ ــل عـ ــام  2015أن أبدى هذا القدر
مـ ــن العـ ــزم والوضـ ــوح يف مناشـ ــدة الـ ــدول حـ ــول ضــرورة رسـ ــم
سياسـ ــة تنمويـ ــة قائمـ ــة علـ ــى البيانـ ــات ،ولهـ ــذا يمثـ ــل قـ ــرار األمـ ــم
المتحـ ــدة الصــادر يف العــام  2015بتبنـ ــي أجنـ ــدة أهـ ــداف التنميـ ــة
المسـ ــتدامة  2030قــرارا ً محور ي ـاً .فقــد وضــع هــذا القــرار أهـ ــداف
التنميـ ــة المسـ ــتدامة كمقيــاس التخـ ــاذ القـ ــرار الـ ــدويل ومعالمـ ــه
للسـ ــنوات اإلحــدى عشـ ــر القادمـ ــة ،عــاوة علــى أن بــات علــى كل
دولــة مــن الــدول األعضــاء يف األمــم المتحــدة أن تضــع خطــة عمــل
وطنيـ ــة لتوضـ ــح مـ ــدى تقدمهـ ــا يف مجـ ــال التنميـ ــة المســتدامة،
التــي ال ينبغــي النظــر إليهــا علــى أنهــا موضـ ــوع يقتصـ ــر نقاشـ ــه
علـ ــى البلـ ــدان “المتقدمـ ــة” ،بـ ــل إن كل دولـ ــة مسـ ــؤولة عـ ــن وضـ ــع
المعادلـ ــة المناسـ ــبة التـ ــي تـ ــوازن بيـ ــن حاجاتهـ ــا الحاليـ ــة ومصالـ ــح
أجيالهـ ــا المسـ ــتقبلية.
ويف يوليــو  ،2018وخــال جلســات منتـ ــدى األمــم المتحــدة
السياســي رفيــع المســتوى المعنــي بأهــداف التنميــة المســتدامة
الذي عقد يف والية نيويورك يف الواليات المتحدة األمريكية ،قدمت
دولة اإلمارات العربية المتحدة مراجعتها الوطنيـ ــة الطوعيـ ــة األوىل
لتنفيـ ــذ أجنـ ــدة  .2030وأ كـ ــدت دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتحــدة
يف مراجعتهــا هــذه أن التنميـ ــة المسـ ــتدامة تقـ ــع يف صلــب رؤيتهـ ــا
وطموحاتهـ ــا المسـ ــتقبلية ،وذلـ ــك مــن خــال تركيزهــا علــى اآلليـ ــة
المؤسسـ ــية الموجـ ــودة لدعـ ــم تنفيـ ــذ أهـ ــداف التنميـ ــة المسـ ــتدامة
يف الدولـ ــة .وإضافـ ــة لذلـ ــك ،ركزت على التزامهـ ــا يف جمـ ــع البيانـ ــات
لتطويـ ــر سياسـ ــات مرنـ ــة تراعـ ــي أهـ ــم التحـ ــوالت التــي يشـ ــهدها
العالــم.
1

ومـ ــن هـ ــذا المنطلـ ــق ،دعـ ــت دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتحـ ــدة
جميـ ــع الـ ــدول األعضـ ــاء يف األمـ ــم المتحـ ــدة لحضـ ــور منتـ ــدى األمـ ــم
المتحـ ــدة العالمـ ــي للبيانـ ــات والـ ــذي اسـ ــتضافته مدينـ ــة ديب يف
أ كتوبـ ــر  2018تحـ ــت رعايـ ــة وحضـ ــور صاحـ ــب السـ ــمو الشـ ــيخ
محمـ ــد بـ ــن راشـ ــد آل مكتـ ــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب .وكان التركيــز الرئيســي لهــذا المنتــدى العالمــي
إظهــار أهميــة جمــع البيانــات لتحقيــق التنيمــة المســتدامة والــذي
يمثــل مصــدرا ً للتحديـ ــات أمـ ــام العديــد مـ ــن البلـ ــدان .وبنــا ًء عليــه،
تؤكــد دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتحـ ــدة وباســتمرار علـ ــى ضـ ــرورة
رسـ ــم السياسات اعتمادا ً علـ ــى األدلـ ــة العلميـ ــة لتحقيـ ــق أهـ ــداف
التنميـ ــة المسـ ــتدامة وذلـ ــك باسـ ــتضافتها لهذا المنتـ ــدى العالمـ ــي
الـ ــذي يتمحـ ــور حـ ــول البيانـ ــات.
وفيمـ ــا تواصـ ــل دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتحــدة جهودهــا الحثيثــة
لتحقيــق التنميــة المسـ ــتدامة علـ ــى النطـ ــاق المحلـ ــي ،فإنهــا تــدرك
أن أجندة  2030تمثل خارطـ ــة طر يـ ــق تقـ ــود إىل مسـ ــتقبل مشـ ــرق
للجميــع ،إىل جانــب التزام الدولــة بتعهداتهــا «بعدم ترك أحد خلف
الركــب» .ويف هــذا الصــدد فقــد أظهــرت نتائــج التقار يــر الصــادرة عــن
لجنــة المســاعدات اإلنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميـ ــة لعــام  2017أن دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتحـ ــدة تحتــل
المركـ ــز األول عالميـ ـا ً كأكبـ ــر جهـ ــة مانحـ ــة نسـ ــبة إىل نصيـ ــب الفـ ــرد،
إذ تســاهم بمــا نســبته  1.31%مـ ــن الناتــج القومـ ــي اإلجمـ ــايل
1
لتقديمهــا كمسـ ــاعدات تنمويـ ــة رسـ ــمية.

المساعدات التنموية الرسمية هي مساعدات حكومية تهدف إىل تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه يف البلدان النامية (المصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .)2018وبحسب
الهدف الذي وضعته األمم المتحدة ،ينبغي أن تخصص الدول المتقدمة  0.7%من إجمايل دخلها القومي كمساعدات تنموية رسمية.

“

إن توظيف البيانات الدقيقة ،والتحليالت المناسبة بهدف
رصد وتوثيق مسيرة تقدمنا ،هو أمر يف غاية األهمية لرصد
التقدم ومتابعة أداء دولة اإلمارات نحو تحقيق األجندة
الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

”

سعادة
عبدهللا ناصر لوتاه

المدير العام للهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية
ألهداف التنمية المستدامة
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اآلليات المؤسسية الداعمة لتحقيق أجندة 2030
يســتعرض الفصــل األول مــن هــذا التقر يــر التدابيــر المؤسســية واآلليــات التــي وضعتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتي تدعم الجهود
المبذولــة لتنفيــذ األجنــدة العالميــة  .2030ويناقــش التقر يــر ثالثــة محــاور رئيســية ،هــي :االلتــزام الوطنــي بأهــداف التنميــة المســتدامة،
ومشــاركة أصحــاب العالقــة المعنييــن ،ورصــد تقــدم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف التقار يــر الدوليــة بمــا فيهــا تقر يــر مؤشــر أهــداف
التنميــة المســتدامة.
وتتــوىل اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة مســؤولية العمــل علــى تحقيــق األهــداف العالميــة علــى المســتوى الوطنــي بالتنســيق
والعمــل جنبـا ً إىل جنــب مــع مختلــف الجهــات يف الدولــة .كمــا تعمــل اللجنــة علــى ضمــان أن األهــداف الســبعة عشــر للتنميــة المســتدامة
متوائمــة مــع أولويــات التنميــة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأجندتهــا الوطنيــة لعــام  ،2021والتــي تشــمل أهــم شــرائح
المجتمــع اإلمــارايت وهــم فئــة الشــباب والقطــاع الخــاص ومجتمــع المعرفــة .وإضافــة لذلــك ،تتــوىل اللجنــة مســؤولية مهمــام رصــد ومتابعــة
إجــراءات الجهــات المعنيــة لتحقيــق األهــداف والتحقــق مــن التقــدم المحــرز يف هــذا المجــال .ثــم يناقــش الفصــل األخيــر الوضــع الحــايل لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف التقار يــر الدوليــة لمراجعــة تقــدم الدولــة نحــو تحقيــق أجنــدة  2030واالرتقــاء بتنافســية الدولــة.
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 .1.1اآلليات المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة يف دولة اإلمارات
العربية المتحدة
أدت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دورا ً محور يـا ً خــال المشــاورات التــي أدت إىل اإلعــان عــن أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي شــكلت
أهــم نتائــج مؤتمــر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة (ر يــو  )20+الــذي انعقــد يف مدينــة ر يــو دي جانيــرو يف يونيــو  2012اإلعــان عــن
إطــاق عمليــة كان مــن شــأنها أن تدعــم تطويــر أهــداف التنميــة المســتدامة .ويف عــام  ،2013تــم تشــكيل مجموعــة العمــل المفتوحــة،
والتــي شــاركت بهــا الدولــة كممثــل عــن المجموعــة العربيــة يف المفاوضــات عــن منطقــة آســيا-المحيط الهــادئ جنبـا ً إىل جنــب مــع قبــرص
وســنغافورة.
ولضمــان اســتمرارية جهــود دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتحقيــق أهدافهــا الطموحــة يف مجــال التنميــة المســتدامة ،تــم تشــكيل اللجنة
الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة يف عــام  2017لتتــوىل قيــادة الجهــود المبذولــة لتعز يــز هــذه األهــداف وملكيــة الدولــة لهــا .ويف عام ،2018
عملــت اللجنــة علــى عــدد مــن المشــاريع الداعمــة لتنفيــذ بنــود أجنــدة  2030علــى المســتوى المحلــي والعالمــي لدعــم األهــداف التنمويــة.

اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة
الحوكمة
يف ينايــر  ،2017شــكلت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة بموجــب المرســوم
االتحــادي رقــم  14لعــام  .2017وتولــت معــايل ر يــم بنــت إبراهيــم
الهاشــمي ،وز يــرة دولــة لشــؤون التعــاون الــدويل ،رئاســة اللجنــة .ويف
العــام  ،2018بلــغ عــدد أعضــاء اللجنــة  17عضــوا ً تمثلــت مهمتهــم
الرئيســية يف توفيــر الدعــم الــازم لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.
علمـا ً بــأن الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء تشــغل منصب نائب
رئيــس الجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة( .الشــكل رقــم )1
ُمنحــت اللجنــة الوطنيــة تفويضـا ً بالمشــاركة مــع أصحــاب العالقة من
الشــركاء المحلييــن والدولييــن للتعز يــز ألهــداف التنميــة المســتدامة
ومواءمتهــا مــع أولويــات الدولــة التنمويــة واالجنــدة الوطنيــة 2021
لدولــة اإلمــارات .وتقــوم اللجنــة برصــد المؤشــرات ومتابعتهــا بالتعــاون
مــع المرا كــز اإلحصائيــة المحليــة ،باإلضافــة إىل أن اللجنــة مســؤولة
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
الدور يــة للتقــدم المحــرز وإجــراء المراجعــة للمراحــل
عــن المتابعــة
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
التــي تـ َّـم إنجازهــا.

ويف عــام  ،2017ركــزت اللجنــة علــى وضــع االســتراتيجيات الالزمــة
لتنفيــذ األهــداف الســبع عشــرة ،باإلضافــة إىل التركيــو علــى إشــراك
أصحــاب العالقــة المعنييــن علــى المســتويين الوطني والــدويل .ومثال
علــى االســتراتيجيات التــي وضعتهــا اللجنــة خــال عــام  2017هــي
“االســتراتيجية الوطنية التشــغيلية ألهداف التنمية المســتدامة بدولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة” .وتهــدف هــذه االســتراتيجية إىل البــدء
بعمليــة تقديــم التقار يــر ورصــد البيانــات المرتبطــة بأهــداف التنميــة
المســتدامة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،أطلقــت اللجنــة اســتراتيجية االتصــال التــي تهــدف
إىل مساهمة شركاء اللجنة على النطاق الوطني فيما يتعلق بتنفيذ
أهــداف التنميــة المســتدامة ونشــر الوعــي حــول هــذه األهــداف يف
ـإن أعضــاء اللجنــة الوطنيــة يعملــون معـا ً
الدولــة .ومــن الجديــر بالذكــر ،فـ َّ
للتحضيــر للفعاليــة الســنوية والتــي ســتعقد تحــت عنــوان “أهــداف
التنميــة المســتدامة :التميــز يف التنفيــذ“ والتــي تجمــع الشــركاء
المحلييــن والعالمييــن وتســلط الضــوء علــى المز يــد عــن المبــادرات
الرئيســية التــي تدعــم تحقيــق األهــداف الســبعة عشــر.

الشكل  :1اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

وزارة ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻲﻟ

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد

وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وزارة اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

ﻣﻜﺘﺐ وزﻳﺮة اﻟــﺪوﻟـﺔ
ﻟﻸﻣﻦ اﻟــﻐﺬاﻲﺋ

وزارة اﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ووﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﻜﺘﺐ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب

ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻣﺎرات
ﻟﻠﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
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ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي

وزارة ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻲﻓ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

إﻃﻼق اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺧﻼل
ﻣﻠﺘﻘﻰ "أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ"

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻲﻓ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .وﻳﺘﺸﺎرك أﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة وﻳﻨﺎﻗﺸﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺸﺮا ﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻲﻓ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف.

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻋﺮض اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻷوﻰﻟ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻲﻓ ﻣﻨﺘﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺬي ُﻋﻘﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك

أهم أحداث وفعاليات اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة خالل عام 2018

ﻗﺪ�م ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪﷲ ﻟﻮﺗﺎه ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﺮض اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻷوﻰﻟ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻲﻓ  16ﻳﻮﻟﻴﻮ  2018ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪة
 2030وﻋﺮض ﺳﻌﺎدة ﻋﺒﺪﷲ ﻟﻮﺗﺎه أﻣﺎم اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻲﻓ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
2
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.
ﺷﺎرك وﻓﺪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻲﻓ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺪى واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻲﻓ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى
واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ.

President

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

اﻟﺒﺪء ﻲﻓ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻋﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداة "ﻋﺠﻠﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ آﻟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺴﺮت
اﻷداة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻲﻧ .وﻲﻓ ﻋﺎم  ،2018رﻛﺰت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪف إدراﺟﻬﺎ ﻲﻓ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي.

أ ﻛﺘﻮﺑﺮ

اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ﻣﻨﺘﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻲﻓ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻲﻓ دﻲﺑ ﺑﻴﻦ  22و 24أﻛﺘﻮﺑﺮ
 ،2018ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎءات ﻲﻓ إدارة اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻲﻓ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻲﻓ ﻣﺠﺎل اﻹﺣﺼﺎء ﻷﺟﻨﺪة
 2030ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﺑﺈﻃﻼق إﻋﻼن دﻲﺑ 3ﻟﺰﻳﺎدة
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎءات ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

إﻃﻼق ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻲﻓ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻟﻐﺎﻳﺎت رﺻﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺠﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻹﻣﺎرات اﻟﺴﺒﻊ� ،
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻲﻓ ﻧﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ "اﻳﺰري" .وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع
رﻳﺎدي ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻲﻓ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺮض
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻲﺋ وﻣﺒﺘﻜﺮ .وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺘﻴﺢ
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻲﻓ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل
اﻟﺘﻘﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻰﻟ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻃﻼق اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ،وذﻟﻚ
ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻲﻓ ﻗﻴﺎدة ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪة
 2030ﻲﻓ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات .وﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ اﻟﺸﺮا ﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ،وﺗﺤﺪد ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻲﻓ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ.

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺒﺎب اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

أﻋﻠﻨﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺒﺎب اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻌﺎﻲﻟ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺖ ﺳﻬﻴﻞ ﻓﺎرس
اﻟﻤﺰروﻋﻲ وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب وﻣﻌﺎﻲﻟ أﻣﻴﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

 2لالطالع على جميع المواد الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروين الخاص بأهداف التنمية المستدامة https://sustainabledevelopment.un.org
 3يدعو إعالن ديب إىل تأسيس آلية تمويل مفتوحة أمام جميع أصحاب العالقة المعنيين بحيث يتم حشد التمويالت المحلية والدولية لتعزيز منظومات البيانات الوطنية واإلحصائية.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروين للمنتدى.https://www.undataforum.org :
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 . 1.2إدراج أهــداف التنميــة المســتدامة ضمــن أولويــات التنميــة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحدة
تتميــز حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة برؤيتهــا الطموحــة لتحقيــق تنميــة وطنيــة والتزامهــا بتحقيــق أعلــى درجــات الجــودة يف
مجــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة .ووفق ـا ً للمبــادئ التــي أرســاها اآلبــاء المؤسســين وبرعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زا يــد آل نهيــان ،رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاكــم أبوظبــي “حفظــه هللا” ،أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب “رعــاه هللا” خــال اجتمــاع مجلــس الــوزراء يف العــام  2010عــن
إطــاق رؤ يــة اإلمــارات  .2021ويف عــام  2014أطلــق ســموه األجنــدة الوطنيــة للدولــة .2021
وتهــدف األجنــدة الوطنيــة  2021إىل أن تكــون الدولــة ضمــن أفضــل دول العالــم يف مؤشــرات التنميــة المســتداممة بحلــول اليوبيــل الذهبــي
لالتحــاد يف عــام  .2021وتتــواءم األجنــدة الوطنيــة مــع أجنــدة  2030يف العديــد مــن الموضوعــات المهمــة ،والتــي تتوافــق أيضـا ً مــع خطــط
التنميــة لإلمــارات الســبع أبوظبــي وديب والشــارقة وعجمــان وأم القيويــن ورأس الخيمــة والفجيــرة.

األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وأهــداف التنميــة المســتدامة

االســتراتيجية الوطنيــة لجــودة الحيــاة وأهــداف التنميــة
المستدامة

أطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة األجنــدة الوطنيــة يف عــام
 ،2014وجــاءت األجنــدة نتيجــة لسلســلة مــن ورش العمــل التــي
أُطلِـ َـق عليهــا اســم “مختبــرات الرؤيــة” والتــي حضرهــا أ كثــر مــن
 300مســؤول مــن أبنــاء وبنــات الوطــن مــن  90جهــة حكوميــة
اتحاديــة ومحليــة ،إضافــة إىل مشــاركين مــن القطــاع الخــاص
والخبــراء المختصيــن ،ومــن المؤسســات األكاديميــة واالجتماعيــة،
ومؤسســات البحــوث .وتركــز األجنــدة علــى األولويــات الوطنيــة
الســتة والمؤشــرات الوطنيــة الرئيســية الــ ،52إضافــة إىل مؤشــرات
األداء الفرعيــة الوطنيــة وعددهــا  365مؤشــراً .ويف عــام  ،2018تــم
تحقيــق  %76مــن مؤشــرات األجنــدة الوطنيــة.

أطلقــت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة االســتراتيجية
الوطنيــة لجــودة الحيــاة لتكــون بمثابــة خطــة شــمولية تهــدف إىل
تحقيــق الرفــاه يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وقــد وضعــت
الحكومــة هــذه االســتراتيجية آخــذة باالعتبــار أنــه ال يمكــن تخطــي
التحديــات والوصــول إىل الحلــول المبتكــرة مــا لــم يتمتــع أفــراد
المجتمــع بصحتهــم النفســية.

مواءمة األجندة الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة
يف عــام  ،2017عملــت اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة
يف دولــة اإلمــارات علــى مواءمــة مســتهدفات األجنــدة الوطنيــة
مــع األجنــدة العالميــة  ،2030وذلــك مــن خــال مواءمــة األهــداف
الســبعة عشــر مــع محــاور أولويــات األجنــدة الوطنيــة (الشــكل .)2
ولضمــان اســتمرارية العمــل علــى تحقيــق األجنــدة العالمية ،2030
حــدد أعضــاء اللجنــة الوطنيــة الخطــوات التاليــة كأولويــات واجبــة
التنفيــذ ،وهــي:
 .1مراجعة وتحديث الخطة الوطنية واالستراتيجية التشغيلية.
 .2تحديــد المواضيــع ذات األولويــة والمســتهدفات للفتــرة بيــن
 2019إىل .2021
 .3إدارة حجــم تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ونطاقهــا علــى
ضــوء المــوارد والقــدرات المتاحــة والتحديــات يف مــدة زمنيــة
محــددة.
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أن االســتراتيجية تقــوم علــى إطــار عــام يضــم ثالثــة
ويبيــن الشــكل ّ 3
محــاور موضوعيــة أساســية :نمــط حيــاة األفــراد ،ومجتمــع مترابــط،
ودولــة متقدمــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تهــدف االســتراتيجية إىل
تحقيــق تســعة أهــداف اســتراتيجية ،تشــمل التشــجيع علــى اتبــاع
نمــط معيشــي حيــايت مفعــم بالصحــة والنشــاط وتبنــي التفكيــر
اإليجــايب .أمــا فيمــا يتعلــق بمحــور نمــط حيــاة األفــراد ،فإنَّهــا تركــز
علــى التشــجيع التبــاع أســلوب معيشــي صحــي عقلي ـا ً وبدني ـاً ،يف
حيــن يقــوم محــور المجتمــع المترابــط علــى أســر قويــة متماســكة
تعيــش ضمــن مجتمــع مترابــط يتمتــع بقيــم التســامح والعطــاء
والمشــاركة والعمــل علــى بنــاء مجتمــع يتميــز بالتســامح والتالحــم
ومتعــاون ومعطــاء .وأخيــرا ً وليــس آخــراً ،يقــوم محــور الدولــة
المتقدمــة علــى تعز يــز الميــزات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي مــن
شــأنها أن تحــدد الفــرص وترفــع مــن مســتويات المعيشــة ،باإلضافــة
إىل تعز يــز فعاليــة المؤسســات وشــفافيتها .ويركــز هــذا المحــور
علــى توفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لتعز يــز الرفــاه يف المجتمــع مثــل
إقامــة الفعاليــات الثقافيــة واألنشــطة التــي تحتفــي بالتنــوع الثقــايف
يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الشكل  :2مواءمة األولويات الوطنية لدولة اإلمارات مع أهداف التنمية المستدامة

ﻧﻈﺎم ﺻﺤﻲ
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻣﻌﺮﻲﻓ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى

ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻦ
وﻗﻀﺎء ﻋﺎدل

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻼﺣﻢ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ
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الشكل  :3اإلطار الوطني لجودة الحياة يف دولة اإلمارات

ﻣﺤﺎور اﻹﻃﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

 3ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت

 9أﻫﺪاف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

 14ﻣﺠﺎل

دوﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻣﺪن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﺠﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة ﻲﻓ دوﻟﺔ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻲﻓ اﻟﺘﻄﻮر
وﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص

ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺮاﺑﻂ

أﻓﺮاد ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ
ﻧﺸﻄﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وﻣﺴﺆوﻟﺔ

أﺳﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻲﻓ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺘﺮاﺑﻂ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
واﻟﻌﻄﺎء واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺰدﻫﺮ

أﺳﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة

أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻲ وﻧﺸﻂ

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺆة وﻓﻌﺎﻟﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻼﺣﻢ

ﺻﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة

ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ

ﺑﻴﺌﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﻔﻜﻴﺮ إﻳﺠﺎﻲﺑ

ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺎون وﻣﻌﻄﺎء

ﻣﻬﺎرات ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة

ﻧﻤﻂ ﻋﻴﺶ ﻣﺴﺘﺪام

ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت رﻗﻤﻴﺔ آﻣﻨﺔ ﻫﺎدﻓﺔ

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
1

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺒﻨّﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﺸﻂ

2

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة

3

ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﻲﺑ ﻛﻘﻴﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ

4

ﺑﻨﺎء ﻣﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻴﺪة

5

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮدة اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻲﻓ اﻷﺳﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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6

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ

7

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺒﻨﻲ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﻲﻓ ﺑﻴﺌﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ

8

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

9

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﻲﻓ اﻟﻤﺪن وﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ

 . 1.3مساهمة الشركاء يف أجندة 2030
وضعــت اللجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة اســتراتيجية فعالــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلشــراك أصحــاب العالقــة
المعنييــن يف تنفيــذ األهــداف المســتدامة .ويناقــش هــذا الفصــل المشــاركات الحاليــة لثالثــة فئــات مــن أصحــاب العالقــة المعنييــن وهــم
الشــباب والقطــاع الخــاص ومؤسســات المعرفــة.

الشباب
مــن أبــرز التحديــات التــي تتصــدى لهــا أهــداف التنميــة المســتدامة
وتركــز عليهــا هــي التحديــات التــي تواجــه قطــاع الشــباب .فقــد
أن الشــباب هــم المحــرك الرئيســي للتغييــر وأنَّهــم
أثبتــت األهــداف َّ
األكثــر تاثــرا ً بنجــاح هــذه األهــداف أو فشــلها .ولذلــك ،ولذلــك ،البــد
مــن التأ كــذ مــن ضمــان مشــاركتهم المباشــرة وتمكينهــم مــن
خــال امتــاك المهــارات المطلوبــة لإلســهام يف تحقيــق التنميــة
المســتدامة .
ومــن أهــم الطــرق التــي تتبعهــا المؤسســة االتحاديــة للشــباب
لضمــان اســتثمار طاقــات شــباب اإلمــارات إلنجــاح أجنــدة 2030
هــي أســلوب المشــاركة .فوفقـا ً الســتراتيجية دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة إلشــراك الشــباب ،تعمــل المؤسســة علــى االســتفادة مــن
مختلــف منصــات التواصــل مــع الشــباب ،مثــل الحلقــات الشــبابية

والمجالــس الشــبابية والمبــادرة العالميــة لشــباب اإلمــارات بحيــث
تتيــح المجــال لهــم لمناقشــة القضايــا المتعلقــة بالتنميــة بهــدف
رســم مالمــح السياســات الوطنيــة .وتمكنــت المؤسســة مــن عقــد
أ كثر من  134حلقة شبابية ،منها حلقات شبابية دولية يف كل من
روســيا وإســبانيا والكو يــت والســودان والواليــات المتحــة األمريكيــة
والمملكــة المتحــدة .وخــال العاميــن الماضييــن ،تــم تخصيــص مــا
يز يــد عــن  20حلقــة شــبابية لمناقشــة مواضيــع مختلفــة ترتبــط
ارتباطـا ً مباشــرا ً بأهــداف التنميــة المســتدامة .فعلــى ســبيل المثــال،
أطلــق مجلــس شــباب ديب وهيئــة كهر بــاء وميــاه ديب يف ينايــر 2018
مبــادرة تطوعيــة شــبابية تهــدف إىل اســتخدام األلــواح الشمســية
4
علــى ســطوح المبــاين يف منطقــة حتــا إلنتــاج الطاقــة النظيفــة.

 4لمزيد من المعلومات حول مختلف المنصات ،راجع التقرير السنوي ألهداف التنمية المستدامة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة . 2017 / 2018

”

الشباب يمثلون الفئة العمرية األكبر يف
العالم .المستقبل الذي نصبو إليه هو
مستقبلهم ،ولذلك ال ينبغي الحد من
دورهم ليقتصر على مجرد المشاركة
يف عملية صناعة القرارات ،بل يجب أن
يتخطى ذلك إىل اتخاذ القرارات ذاتها

معايل
شما بنت سهيل فارس المزروعي

“

وزيرة الدولة لشؤون الشباب
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مجلس الشباب االستشاري ألهداف التنمية المستدامة

مجلس محمد بن زايد ألجيال المستقبل

أعلنــت الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء عــن إنشــاء مجلــس
الشــباب االستشــاري ألهــداف التنميــة المســتدامة علــى هامــش
منتــدى األمــم المتحــدة العالمــي للبيانــات  2018خــال الحلقــة
الشــبابية ،التــي ركــزت علــى دور الشــباب يف تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة .وتــم اإلعــان عــن إطــاق المجلــس بحضــور
معــايل شــما بنــت ســهيل فــارس المزروعــي ،وز يــرة الدولــة لشــؤون
الشــباب ،ومعــايل أمينــة محمــد ،نائبــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة،
وســعادة عبــد هللا ناصــر لوتــاه المديــر العــام للهيئــة االتحاديــة
للتنافســية واإلحصــاء ونائــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة ألهــداف
التنميــة المســتدامة .ويتوافــق إطــاق المجلــس مــع اســتراتيجية
األمــم المتحــدة للشــباب “الشــباب “ :”2030العمــل مــع الشــباب
وألجلهــم” التــي تهــدف إىل تعز يــز قــدرات األمــم المتحــدة يف إشــراك
الشــباب يف جهــود تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة واالســتفادة
ممــا يقدمــوه مــن أفــكار مبتكــرة.

يف عــام  ،2017وبتوجيهــات كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زا يــد آل نهيــان ،ويل عهــد أبوظبــي ،ونائــب القائــد األعلــى
ـم
للقــوات المســلحة لإلمــارات العربيــة المتحــدة “حفظــه هللا” تـ ّ
إطــاق “مجلــس محمــد بــن زا يــد ألجيــال المســتقبل” ليكــون منصــة
لتشــجيع وتحفيــز وتعز يــز الروابــط بيــن فئــة الطلبــة بوصفهــم
المســؤولين عــن رســم مســتقبل الدولــة.

ويعكــس إطــاق مجلــس الشــباب االستشــاري ألهــداف التنميــة
المســتدامة جهــود الحكومــة يف دعــم الشــباب اإلماراتييــن
والمقيميــن بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتزويدهــم
بالمهــارات والمعــارف التــي يحتاجــون إليهــا لمواجهــة التحديــات
المســتقبلية .باإلضافــة إىل ذلــك ،يمثــل المجلــس منبــرا ً يلتقــي فيــه
الشــباب لتبــادل وجهــات النظــر حــول عــدد متنــوع مــن الموضوعــات
المرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة .وتعمــل الهيئــة االتحاديــة
للتنافســية واإلحصــاء بالتعــاون مــع المؤسســة االتحاديــة للشــباب
علــى اختيــار الشــباب ضمــن الفئــة العمر يــة مــن  15إىل  35عام ـا ً
مــع مراعــاة تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين .ويســعى المجلــس
إىل توفيــر الفرصــة للشــباب لاللتقــاء ببعضهــم البعــض ومناقشــة
الحلــول المقترحــة لتحديــات أهــداف التنميــة المســتدامة يف دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة واســتنباط الحلــول التــي يمكنهــا أن
ترســم مالمــح السياســات الوطنيــة للدولــة.
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ويقــدم المجلــس مســاحة تفاعليــة واســعة تســتخدم المعــارف
التطبيقيــة لمســاعدة الطلبــة علــى استكشــاف الســيناريوهات
الخالقــة واألفــكار الطموحــة .كمــا يعتبــر المجلــس منبــرا ً إلشــراك
القــادة الحكومييــن لمناقشــة أهــم تغيــرات القــرن الحــادي
والعشــرين ،مــع التركيــز علــى أهــداف التنميــة المســتدامة وحقبــة
مــا بعــد النفــط .ومنــذ إطــاق المجلــس يف العــام  ،2017شــارك يف
حلقــات المجلــس مــا يز يــد علــى  5000مــن شــباب وطــاب الدولــة
حضــروا مــا يز يــد عــن  195جلســة تدريبيــة بمشــاركة  200متحــدث
مــن كبــرى المؤسســات القياديــة المحليــة والدوليــة.

القطاع الخاص
إن مشــاركة القطــاع الخــاص نحــو تحقيــق التقــدم يف أهــداف
التنميــة المســتدامة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يتــم مــن
خــال منصتيــن رئيســيتين :المجلــس االستشــاري مــن القطــاع
الخــاص ألهــداف التنميــة المســتدامة واالتفــاق العالمــي لألمــم
المتحــدة  -شــبكة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وألعضــاء اللجنــة
الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة حر يــة العمــل مــع أي شــريك
مــن القطــاع الخــاص مــن ذوي العالقــة باألهــداف المعنيــة بجهتهــم
والمرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة.
المجلــس االستشــاري مــن القطــاع الخــاص ألهــداف التنميــة
ا لمســتد ا مة
تــم إطــاق هــذا المجلــس علــى هامــش فعاليــات منتــدى األمــم
المتحــدة العالمــي للبيانــات الــذي عقــد بــديب يف أ كتوبــر  ،2018وهــو
منصــة تتيــح فــرص حوار يــة دور يــة بيــن القطــاع الخــاص واللجنــة
الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .والهــدف مــن هــذه الشــرا كة توثيــق الروابــط بيــن القطــاع
الخــاص والحكومــة لتعز يــز أهــداف التنميــة المســتدامة يف القطــاع
الخــاص وتوفيــر المشــورة الالزمــة للجنــة الوطنيــة حــول السياســات
التي تدعم إنجازات األهداف السبعة عشر .ويف عام  ،2019سوف
يشــارك المجلــس االستشــاري مــن القطــاع الخــاص يف نشــاطين
اثنيــن همــا اســتضافة المنتديــات المغلقــة الســتقطاب قــادة القطــاع
الخــاص لمناقشــة الــرؤى واألفــكار حــول أهداف التنمية المســتدامة
ونشــر تقر يــر حــول دور القطــاع الخــاص يف التقــدم المحــرز يف أجنــدة
 2030للتنميــة المســتدامة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

واحــدة مــن أ كثــر الشــبكات العالميــة نمــواً .كمــا تجــذب الشــبكة
وعلــى نح ـ ٍو متزا يــد العديــد مــن الشــركات والمؤسســات الملتزمــة
بــإدراج مبــادئ حقــوق اإلنســان وحقــوق العمــال واإلشــراف البيئــي
ومكافحــة الفســاد يف اســتراتيجيات مؤسســاتها وعملياتهــا..
وضمــن جهودهــا التوعويــة ،تســتضيف الشــبكة عــدد مــن ورش
العمل حول كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة يف استراتيجية
األعمــال ،ورفــع التقار يــر بشــأن االســتدامة يف المؤسســات .تقــدم
الشــبكة مجموعــة مــن البرامــج األساســية التــي تضــم نخبــة مــن
ر َّواد األعمــال يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف مجــال أهــداف
التنمية المستدامة ومجموعة من التنفذيين المعروفين بتميزهم
يف إحــراز التقــدم المنشــود لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
كمــا تعمــل الشــبكة أيض ـا ً علــى تضميــن مبــادئ تمكيــن المــرأة
التــي أطلقتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال منصاتهــا
والتــي تدعــو مــن خاللهــا الشــركات والمؤسســات إىل العمــل علــى
تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين يف مــكان العمــل .ومــن خــال
أعضــاء الشــبكة والبالــغ عددهــم  63عضــواً ،احتلــت شــبكة دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الدولــة المرتبــة الرابعــة عالميـا ً يف النمــو
المتســارع بالنظــر إىل اســتضافتها لفعاليــات مخصصــة لرفــع الوعــي
وبنــاء قــدرات الشــركات يف إطــار تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين.
ودعم ـا ً اللتــزام رؤ يــة الدولــة يف تمكيــن ودعــم فئــة الشــباب ،وبمــا
ينســجم مــع اســتراتيجية الشــباب لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
لعــام  ،2030أعلنــت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن
إطــاق مبــادرة ســفراء الشــباب التابعــة للشــبكة المحليــة المعنيــة
ـل
باالتفــاق العالمــي .ونتــج عــن هــذه المبــادرة تشــكيل فر يــق عمـ ٍ
مؤلــف ممــا يز يــد عــن خمســين شــابا ً وشــاب ًة مــن القــادة الشــغوفين
بأهــداف التنميــة المســتدامة .ويعمل الســفراء الشــباب بدعــم مــن
مؤسســات القطــاع الخــاص يف التعر يــف ببرامجهــم ذات الصلــة
بترســيخ وتعز يــز مفاهيــم االســتدامة المؤسســية بيــن موظفيهــم
الحاليــن والمســتقبليين.
مؤسسات المعرفة
تــدرك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــدور المهــم لمؤسســات
المعرفــة كالجامعــات ومرا كــز األبحــاث يف احتضــان اإلبــداع وقــادة
والفكــر .وينبغــي ألجنــدات البحــوث أن تســتهدف إنشــاء منظومــات
ذهنيــة جديــدة إليجــاد الحلــول للتنميــة المســتدامة .ومــن هنــا يــأيت
التركيــز علــى الجهــود التــي تبذلهــا مختلــف الجهــات منهــا أ كاديميــة
اإلمــارات الدبلوماســية وكليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة
ومعهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا.
أ كاديمية اإلمارات الدبلوماسية

االتفاق العالمي لألمم المتحدة-شبكة اإلمارات العربية المتحدة
منذ تأسيســه يف عام  ،2015يقدم االتفاق العالمي لألمم المتحدة
مــن خــال شــبكته المحليــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
دعم ـا ً كبيــرا ً لقطــاع األعمــال يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وذلــك لتعز يــز قــدرة هــذا القطــاع علــى اتخاذ خطــوات جريئة وخالقة
لدعــم أهــداف التنميــة المســتدامة وأجنــدة  .2030وتضــم الشــبكة
المحليــة  130عضــوا ً يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وهــي

ُتعــد أ كاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية المؤسســة األوىل يف العالقــات
الدوليــة والدبلوماســية يف الدولــة مــن خــال تأهيــل الدبلوماســيين
الحالييــن والمســتقبليين للدولــة وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات
المتعــددة لخدمــة الدولــة وتمثيلهــا علــى الســاحة الدوليــة بأفضــل
وجــه .وضمــن مهامهــا الرئيســية ،تدمــج األكاديميــة مفاهيــم
التنميــة المســتدامة وأهدافهــا يف عــدة مجــاالت مــن مجــاالت
عملهــا ونشــاطاتها ،بمــا يف ذلــك عملهــا الر يــادي علــى المســتوى
اإلقليمــي يف التدر يــب الدبلوماســي حــول مفاوضــات األمــم
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المتحــدة حــول التغيــر المناخــي .وتديــر األكاديميــة أيض ـا ً برنامج ـا ً
بحثيـا ً حــول الطاقــة والتغيــر المناخــي والتنميــة المســتدامة وتنشــر
األبحــاث وتنظــم الفعاليــات الخاصــة بقضايــا أهــداف التنميــة
المســتدامة .ويف نوفمبــر  ،2018أطلقــت األكاديميــة ،بالتعــاون
مــع شــبكة حلــول التنميــة المســتدامة التابعــة لألمــم المتحــدة،
“مركــز التميــز ألهــداف التنميــة المســتدامة للمنطقــة العربيــة”.
ويرتبــط هــذا المركــز بالشــبكة العالميــة لمرا كــز التميــز اإلقليميــة
يف كل مــن روانــدا والصيــن وماليز يــا وكولومبيــا .وضمــن جهــوده
الراميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،يتعــاون المركــز مــع
عــدد مــن أصحــاب العالقــة المعنييــن يف المنطقــة العربيــة وشــبكة
حلــول التنميــة المســتدامة .ويسـ ــعى المركـ ــز إىل تعز يـ ــز نشـ ــاطات
التعليـ ــم والتدر يـ ــب والبحـ ــوث ودعـ ــم صانعـ ــي السياسـ ــات العـ ــرب
يف جهودهـ ــم نحـ ــو تحقيـ ــق أهـ ــداف التنميـ ــة المسـ ــتدامة.
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة هــي األوىل مــن نوعهــا
يف العالــم العــريب المعنيــة بالبحــوث والتعليــم التــي تركــز علــى
السياســة العامــة .ويدخــل تطويــر أجنــدة  2030الخاصــة بأهــداف
التنميــة المســتدامة يف المحــاور األربعــة الرئيســية التــي تتخصــص
بهــا كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة ،وهــي تحديــدا ً الــذراع
البحثــي وبيــت الخبــرة للسياســات اإلقليميــة وبرامــج الدراســات
العليــا األكاديميــة األربعــة وبرامــج التعليــم التنفيــذي إضافــة إىل
الــذراع االستشــاري. .
فعلــى ســبيل المثــال ،تمثــل سياســة االســتدامة واحــدة مــن
بيــن ســتة مســارات لألولويــات البحثيــة لــدى إدارة الكليــة ،وهــي
َكمل
مدمجــة يف دراســات الماجســتير يف السياســة العامــة .و ُتس ـت َ
النشــاطات البحثيــة والتعليميــة تلــك بمنتديــات السياســات التــي
تقدمهــا الكليــة لتيســير التبــادل العملــي للمعرفــة .ويف ينايــر ،2019
اســتضافت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة منتداهــا
الســنوي حــول السياســة العامــة بالتركيــز علــى األطــر العامــة
للسياســات نحــو “تســريع تطبيقــات أهــداف التنميــة المســتدامة
مــن خــال التحــول الرقمــي”.
وإضافــة لذلــك ،تعمــل كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة مــع
الهيئــات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة يف مجــال بنــاء السياســات
أن كليــة محمــد بــن راشــد
واألبحــاث والقــدرات .ومثــال علــى ذلــكَّ ،
لــإدارة الحكوميــة تعاملــت يف عــام  2018مــن خــال أجندتهــا

البحثيــة مــع المســائل الحرجــة للسياســات المرتبطــة بالهــدف
الثالــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (سياســات الصحــة
الجيــدة والرفــاه) والهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة
(السياســات المختصــة بالتعليــم) والهــدف الخامــس مــن أهــداف
التنميــة المســتدامة (المســاواة بيــن الجنســين) والهــدف الســابع
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (الطاقــة المتجــددة) والهــدف
الثامــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (المهــارات المهمــة للنمــو
االقتصــادي) والهــدف التاســع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة
(الوصــول لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت) الهــدف العاشــر
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (السياســات المختصــة بأصحــاب
الهمــم وكبــار الســن) والهــدف الحــادي عشــر مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة (مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة) والهــدف الثــاين
عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (األمــن الغــذايئ والمخلفــات)
الهــدف الســادس عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (البيانــات
الحكوميــة المفتوحــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
للسياســات التنمويــة).
معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا
تأســس معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا يف عــام  2007بالتعاون
مــع معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ليكــون جامعــة مســتقلة
غيــر ربحيــة للدراســات العليــا واألبحــاث المعنيــة بتكنولوجيــا الطاقة
المتقدمــة والمســتدامة .ويف فبرا يــر 2017تــم دمــج معهــد مصــدر
وجامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا والبحــوث والمعهــد البتــرويل
لتعمــل جميعهــا ضمــن مظلــة واحــدة بإســم “جامعــة خليفــة للعلــوم
والتكنولوجيــا”. .
بكونــه جــزءا ً مــن جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا ،يــؤدي معهــد
مصــدر دورا ً مهمـا ً كوحــدة بحثيــة متعــددة التخصصــات وتركــز علــى
أولويــات اســتراتيجية طويلــة المــدى .المرا كــز البحثيــة التــي تركــز
علــى االســتدامة تجتمــع تحــت مظلــة واحــدة وهــي معهــد مصــدر.
األولويــات البحثيــة لهــذه المرا كــز تشــمل الطاقــة النظيفــة (مثــل
مركــز الطاقــة المتقدمــة ،5ومركــز التكنولوجيا النووية )6باإلضافة إىل
الميــاه والبيئــة (مثــل اتحــاد بحــوث الطاقــة الحيويــة المســتدامة.)7
وكمعهــد بحثــي ،ير بــط معهــد مصــدر بيــن أساســيات البحــث
والتطبيــق العملــي عبــر عقــد الشــرا كات بيــن القطــاع الحكومــي
والمنظمــات الدوليــة ،مثــل المؤسســة الرائــدة يف الطاقــة المتجــددة
والتنميــة العمرانيــة “مصــدر”.

 5يهدف مركز الطاقة المتقدمة بلوغ مستقبل لمنظومات الطاقة الكهربائية التي تتيح التشغيل المتكامل والتوفيري لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بقدرة عالية مع دعم شبكات
الكهرباء المستمرة/المتناوبة الهجينة وتوفير الهيكلية المثلى للشبكة الذكية للنقل الكهربايئ(المصدر)https://www.ku.ac.ae:
 6يهدف مركز التكنولوجيا النووية التعامل مع متطلبات البحوث الحالية والمستقبلية لدعم برنامج دولة اإلمارات العربية المتحدة للطاقة النووية وتوفير طاقة آمنة ونظيفة وتتمتع
بالكفاءة لتلبية رؤية اإلمارات العربية المتحدة اإلستراتيجية مع حماية الموظفين العموميين والبيئة (المصدر)https://www.ku.ac.ae:
 7ضمت يف أهم مكونات نشاطها البحثي إطالق برنامج بحثي واسع النطاق حول الوقود البديل المشتق من محطات معالجة المياه المالحة المقبولة تحت اسم نظام مياه البحر
والطاقة الزراعية( .المصدر)https://www.ku.ac.ae:
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 1.4الوضع الحايل لدولة اإلمارات العربية المتحدة يف التقارير الدولية
تطمــح دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــأن تصبــح الدولــة األوىل يف العالــم بحلــول العــام  2071يف جميــع مجــاالت التنميــة المســتدامة.
وبنــا ًء علــى هــذه الرؤيــة ،تعمــل الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء مــن خــال قطــاع التنافســية علــى رصــد التقار يــر العالميــة لتقييــم
وضــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف تحقيــق مؤشــرات التنافســية وأهــداف التنميــة المســتدامة .ويســتعرض هــذا الفصــل وضــع دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف تقر يــر مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة ولوحــات المعلومــات ،عــاوة علــى تقديــم لمحــة عامــة عــن ترتيــب
اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف مختلــف التقار يــر التنافســية العالميــة.

لمحة عامة عن وضع دولة اإلمارات العربية المتحدة يف تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة

كان أكثــر مــن  90%مــن الســكان يشــعرون باألمــان بالتجـ ّول ليــا ً يف
المنطقــة التــي يعيشــون فيهــا وهــذا مــا يضــع دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة علــى قمــة قائمــة الــدول األكثــر أمانـا ً للعيــش فيهــا.

يصــدر التقر يــر العالمــي لمؤشــر أهــداف التنمية المســتدامة ولوحات
المعلومــات 8عــن “مؤسســة برتلســمان ســتيفتونج” وشــبكة حلــول
التنميــة المســتدامة ،10ويقــدم تقييم ـا ً مراجع ـا ً ومحدث ـا ً للمســافة
التــي تفصــل البلــدان عــن تحقيــق األهــداف ويتضمــن التقييــم
معلومــات مفصلــة عــن أهــداف التنميــة المســتدامة للمســاعدة يف
تنفيــذ أولويــات أهــداف التنميــة المســتدامة (الشــكل .)4

ووفقـا ً لتقر يــر عــام  ،2018حصلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
علــى الترتيــب  60مــن بيــن  156دولــة بمعــدل أداء عــام ألهــداف
التنميــة المســتدامة وصــل إىل  .69%وعلــى أرض الواقــع ،يعنــي
أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قطعــت  69%مــن الطريق
ذلــك َّ
نحــو إحــراز النتيجــة األمثــل بالمعــدل يف جميــع مؤشــرات التنميــة
المســتدامة .ومقارنــة بعــام  ،2017كان ترتيــب دولــة اإلمــارات يف
المرتبــة  ،77وارتفــع ترتيــب دولــة اإلمــارات ب  17مرتبــة.

علــى المســتوى اإلقليمــي ،تقــود دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
عــددا ً مــن األهــداف مثــل عقــد الشــراكات لتحقيــق األهــداف (الهــدف
الســابع عشــر) والصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية (الهــدف
التاســع) وتحقيــق الســام والعدالــة والمؤسســات القويــة (الهــدف
الســادس عشــر) .ففــي مجــال الهــدف التاســع علــى ســبيل المثــال،
حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة درجــة  6.2مــن  7يف “جــودة
البنيــة التحتيــة العامــة” و 4.1مــن  5يف “جــودة التجــارة ومــا يرتبــط بهــا
مــن نقــل” .عــدا عــن ذلــك ،يشــير التقر يــر إىل أنَّــه بالنســبة للهــدف ،16

الشــكل  :4معــدل أداء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقـا ً لتقر يــر
مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة (.)2018

الشكل  :4أداء دولة اإلمارات حسب الهدف
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المصدر تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2018

 8تقوم منهجية التقرير على أساس العتبات المطلقة لإلشارة إىل المسافة التي على البلد أن تجتازها من أجل تحقيق هدف محدد .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الصفحة التالية
https://sdg.index.org
 9شبكة حلول التنمية المستدامة هي شبكة تحشد الخبرات العلمية والتكنولوجية العالمية للترويج للحلول العملية للتنمية المستدامة
ُ
10
ست يف عام  1977لتكون عامال ً إلحداث التغيير االجتماعي يف مجاالت مثل التعليم والرعاية الصحية والتعليم..
مؤسسة برتلسمان ستيفتونغ هي أ كبر مؤسسة خاصة يف ألمانيا أ ِّس َ
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رسالة خاصة
تســعدين اإلشــادة بالتقر يــر الصــادر عــن الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء حــول التقــدم الــذي أحرزتــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
يف مســيرتها لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة .وأنــا علــى اطــاع بأنــه يوجــد عــدد قليــل مــن الــدول علــى هــذا الكوكــب التــي تعمــل بجهــد
أ كبــر مــن دولــة اإلمــارات كــي تحقــق لبيئتهــا ومجتمعهــا الرفــاه واالزدهــار واالســتدامة يف القــرن الحــادي والعشــرين ،ويف هــذا الميــدان فــإن
دولــة اإلمــارات تتصــدر المشــهد علــى الصعيــد العــريب والعالمــي.
أنــه لشــرف كبيــر يل أن أعمــل مــع حكومــة دولــة اإلمــارات علــى عــدد مــن المبــادرات المبتكــرة يف مجــال التنميــة المســتدامة ،ومنهــا جهــود
الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء الداعمــة لتقويــة أســس ومقاييــس الرصــد والمتابعــة ألهــداف التنميــة المســتدامة ،ومواصلــة دولــة
اإلمــارات يف جعــل الســعادة جوهــر سياســتها العامــة ،ودعمهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى النطــاق المحلــي مــن خــال مركــز
التميــز ألهــداف التنميــة المســتدامة للمنطقــة العربيــة والــذي أطلقتــه حديثـا ً أ كاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية.
كل هــذه الجهــود باإلضافــة إىل المعــرض الــدويل إ كســبو  2020المنتظــر تؤكــد التــزام دولــة اإلمــارات بالمنهجيــات المبتكــرة لمواجهــة
التحديــات الكبيــرة للتنميــة المســتدامة يف القــرن الحــادي والعشــرين ،ولعــل مــن أهمهــا ضمــان االســتقرار العالمــي وجــودة الحيــاة هــو
تحــدي االســتدامة البيئيــة .تقــع الــدول العربيــة باإلضافــة إىل بعــض المناطــق يف غــرب آســيا تحــت تهديــد أزمــة الميــاه والتــي يفاقمهــا
االحتبــاس الحــراري ،وللحــد مــن آثــار االحتبــاس الحــراري الناجــم عــن البشــر فــإن العالــم بحاجــة إىل نظــام توليــد طاقــة عالميــة ال تعتمــد علــى
الكر بــون بحلــول العــام  ،2050وهــو تح ـ ٍد اقتصــادي وسياســي واجتماعــي كبيــر لــدول الخليــج الغنيــة بالنفــط.
ُيســلط تقر يــر مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة الضــوء علــى نقــاط القــوة يف أداء دولــة اإلمــارات واألولويــات الالزمــة لتحقيــق المز يــد
مــن التقــدم ،ولقــد حققــت دولــة اإلمــارات ترتيب ـا ً عالي ـا ً يف أغلــب المؤشــرات المتعلقــة بالنمــو االقتصــادي ومنهــا التــي تتضمــن الحصــول
علــى الخدمــات األساســية مثــل مؤشــرات ارتفــاع دخــل األســرة ،وانخفــاض معــدل الفقــر ،وجــودة البنيــة التحتيــة وغيرهــا .وتكمــن أهــم
تحديــات التنميــة المســتدامة يف قطــاع الطاقــة (الهدفيــن الســابع والثالــث عشــر) وقطــاع الميــاه (الهــدف الســادس ،والهدفيــن الحــادي عشــر
والخامــس عشــر) .إن االقتصــاد القائــم علــى النفــط يف دولــة اإلمــارات ينعكــس علــى معــدالت انبعــاث الكر بــون بالنســبة للفــرد لتكــون مــن
بيــن األعلــى يف العالــم ،ويف الوقــت ذاتــه ،فــإن مســألة قلــة مــوارد الميــاه تــزداد يف المنطقــة ،وجــزء مــن هــذه المســألة يمكــن حلــه عــن طر يــق
تحليــة الميــاه علــى افتــراض أن تحليــة ميــاه البحــر يمكــن أن تعتمــد علــى مصــادر طاقــة خاليــة مــن الكر بــون.
ـال مثــل دولــة اإلمــارات هــو االســتمرار يف تأكيــد أهميــة
إذا فــإن التحــدي الــذي يواجهــه مجتمــع متطــور واقتصــاد متنـ ّوع المصــادر وذو دخــل عـ ٍ
جــودة الحيــاة وشــموليتها للتنــوع الواســع بيــن أفــراد المجتمــع وتركيــز القيــادة علــى التحــول مــن اقتصــاد قائــم علــى النفــط إىل اقتصــاد قائــم
علــى المعرفــة والتكنولوجيــا والتطبيقــات الذكيــة والطاقــة المتجــددة ،ومــن دون شــك فــإن االعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية تعتبــر مــن أهــم
نقــاط قــوة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــد ّول المجــاورة.
أو ّد أن أشــكر الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء علــى مواصلتهــا ر يــادة الفكــر واالبتــكار للمســاهمة يف دعــم توجهــات قيــادة وشــعب دولــة
اإلمــارات علــى إبــراز خارطــة الطر يــق للمســتقبل الــذي نر يــده للعالــم أجمــع يف القــرن الحــادي والعشــرين.

البروفيسور جيفري ساكس

مدير شبكة حلول التنمية المستدامة
مدير مركز التنمية المستدامة يف جامعة كولومبيا ،الواليات
المتحدة األمريكية
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رحلة دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو التنافسية
تحقيق ـا ً لرؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الطموحــة يف أن
تصبــح الدولــة األفضــل يف العالــم بحلــول العــام  ،2071يعمــل
قطــاع التنافســية ضمــن الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء
علــى دراســة ومراجعــة عــدد مــن تقار يــر التنافســية العالميــة وبعــد
تحليلهــا يقــوم بالتواصــل مــع الجهــات المصــدرة لهــذه التقار يــر
بغــرض االرتقــاء بترتيــب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وصــوال ً
إىل المرتبــة األوىل يف مئويتهــا يف العــام  .2071واليــوم حققــت دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــز األول يف عــدد مــن المؤشــرات
مثــل جــودة الطــرق وجــودة الســياحة والبنيــة التحتيــة ،وغيرهــا
الكثيــر.
خطــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خطــوات كبيــرة يف العــام
 ،2018ورفعــت مــن مســتوى ترتيبهــا يف العديــد مــن التقار يــر
العالميــة (الشــكل  ،)5وعلــى ســبيل المثــال حققــت دولــة اإلمــارات
المركــز األول إقليميـا ً والســابع عالميـا ً ضمــن أ كثــر الــدول تنافســية
يف العالــم متقدمــة علــى دول مثــل الســويد ،والنرويــج ،وكنــدا،
وتقدمــت بواقــع  21ترتيب ـا ً خــال  7أعــوام بيــن عامــي 2011
حتــى  ،2018وذلــك حســب تقر يــر «الكتــاب الســنوي للتنافســية

العالميــة» لعــام  ،2018الصــادر عــن مركــز التنافســية العالمــي
التابــع للمعهــد الــدويل للتنميــة اإلدار يــة سويســرا .كمــا كشــف تقر يــر
«مؤشــر تنافســية المواهــب» العالمــي ،لعــام  2018والصــادر عــن
كليــة إدارة األعمــال الدوليــة «إنســياد»  ،INSEADعــن تقــدم دولــة
اإلمــارات يف هــذا العــام بمرتبتيــن عــن تصنيفهــا يف العــام الســابق،
كمــا تــم تصنيــف الدولــة ضمــن أفضــل  20دولــة عالمي ـا ً يف هــذا
المؤشــر ،متصــدرة منطقــة دول الخليــج العــريب والشــرق األوســط.
هنالــك ارتبــاط وثيــق بيــن اســتراتيجية الهيئــة االتحاديــة للتنافســية
واالحصــاء لتعز يــز ترتيــب وتنافســية دولــة اإلمــارات عالمي ـا ً وجهــود
الدولــة لتحقيــق أجنــدة  .2030وبتجلــى ذلــك مــن خــال توجيــه
اهتمــام خــاص نحــو جمــع المؤشــرات وإنتــاج قواعــد البيانــات التــي
ترتبــط بمنهجيــات تقار يــر التنافســية وتقار يــر لوحــات البيانــات
التــي تصدرهــا الشــعبة اإلحصائيــة لألمــم المتحــدة .هــذا التطــور يف
الترتيــب هــو نتيجــة مجموعــة مــن البرامــج المبتكــرة والمبــادرات
التــي أطلقتهــا الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واالحصــاء عبــر بنــاء
عالقــات اســتراتيجية مــع أصحــاب المصلحــة والجهــات الحكوميــة
يف دولــة اإلمــارات علــى النطــاق االتحــادي ،والمحلــي ،والقطــاع
الخــاص ،والقطــاع األكاديمــي والمؤسســات الدوليــة.

الشكل  :5أرقام اإلمارات
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دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 1

#

7

#

ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻲﻓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻧﺴﻴﺎد

اﻟﺸﺮا ﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻻزدﻫﺎر اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻴﺠﺎﺗﻢ

#

اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻻزدﻫﺎر اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻴﺠﺎﺗﻢ

28

ﻗﻔﺰت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ب 21ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺧﻼل  7ﺳﻨﻮات
ﻲﻓ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻹداري ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻀﺤﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  4.0اﻟﺼﺎدر
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻲﻟ
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 .IIمراجعة أهداف التنمية المستدامة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
يقــدم الجــزء الثــاين مــن هــذا التقر يــر تحليــا ً لــكل هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لتســليط الضــوء علــى الــوزارة أو الجهــة الحكوميــة
المعنيــة وأهــم إنجازاتهــا يف تطويــر األهــداف والتقــدم يف ســبيل تحقيقهــا مــن خــال إطــاق السياســات الجديــدة والمبــادرات المبتكــرة باإلضافــة
إىل تســليط الضــوء علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف ضــوء عــدد مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة .إضافــة إىل ذلــك ،تتضمــن
الصفحــات التاليــة إحاطــة رفيعــة المســتوى ألنــواع التحديــات القائمــة أو التــي يمكــن أن تظهــر يف المســتقبل وتعيــق تنفيــذ الهــدف المحــدد.
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القضاء على الفقر بجميع أشكاله
يف كل مكان

”

لتحقيق األجندة العالمية ،2030
تعمل وزارة تنمية المجتمع عن
كثب مع جميع فئات المجتمع يف
كل إمارة من إمارات الدولة لضمان
عدم ترك أي شخص بال رعاية

معايل
حصة بنت عيسى بوحميد
وزيرة تنمية المجتمع
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“

لمحة عامة

مــن البديهــي أنــه ال يمكــن تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام دون
تحقيــق التالحــم يف المجتمــع ،فــكل فــرد يف المجتمــع يــؤدي دورا ً
يف تحقيــق التنميــة ألي دولــة كانــت .وبنــا ًء عليــه ،فقــد أصــدرت وزارة
تنميــة المجتمــع يف عــام  2001القانــون االتحــادي رقــم  13لعــام
 1972ليكــون أول قانــون يكفــل توفيــر منافــع وامتيــازات مجتمعية
ألفــراد المجتمــع الذيــن يعانــون مــن ظــروف معيشــية غيــر مناســبة.
وتواصــل الــوزارة جهودهــا لتعز يــز مســتويات االندمــاج االجتماعــي
لجميــع أفــراد المجتمــع اإلمــارايت بحيــث تغطــي المســاعدات التــي
تقدمهــا الــوزارة واحــد وعشــرين فئــة مختلفــة مــن المجتمــع.

السياسات والمبادرات

• تمت اعتماد تقديم معونات إجتماعية بقيمة  11مليار
درهم بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل األعوام
2021-2018

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.3.1ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ/ﻧﻈﻢ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ،وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ،
ﻛﺎﻷﻃﻔﺎل ،واﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ،واﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ،
واﻟﺤﻮاﻣﻞ ،واﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة ،وﺿﺤﺎﻳﺎ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻔﻘﺮاء،
واﻟﻀﻌﻔﺎء.

42,004

42,112

42,268

• “مبــادرة مســاعي الخيــر” ( :)2018وهــي مبــادرة أطلقت بالتعاون
مــع جهــات اتحاديــة والحكومــات المحليــة والقطــاع الخــاص
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بهــدف توفيــر دعــم صيانــة
وتجديــد المنــازل للمســتفيدين مــن الضمــان االجتماعــي واألســر
ذات الدخــل المنخفــض بالدولــة.
• “سياســة تحفيــز القادر يــن علــى العمــل” ( :)2017وهــي سياســة
تهــدف إىل إيجــاد فــرص عمــل للمســتفيدين مــن الضمــان
االجتماعــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

هل تعلم؟

التحديات

تمثــل حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رؤيــة مســتقبلية
تهــدف إىل االرتقــاء بمبــادرات الرعايــة والتمكيــن االجتماعــي
ونقلهــا إىل آفــاق التنميــة االجتماعيــة المســتدامة ،للتشــجيع
علــى تحقيــق التماســك واالســتقرار األســري يف الدولــة.

2015

2016

2017

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻘﻮم وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ .وﺗﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﻮزارة اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ أﻋﻼه.
اﻟﻤﺼﺪر  :وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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دراسة حالة :عن هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ()ERC
ُتع ّد هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ،وهي عضو يف حركة الهالل األحمر والصليب األحمر الدويل ،الذراع الرئيسي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
للعمل اإلنساين .ومن خالل تواجدها يف  14دولة ،تؤدي الهيئة دورا ً رائدا ً يف تعزيز الجوانب المختلفة للعمل اإلنساين على المستوى المحلي
والــدويل .فمنــذ إعــان تأسيســها يف عــام  ،1983شــاركت هيئــة الهــال األحمــر اإلمــارايت يف تقديــم الدعــم والمســاعدة للمتضرر يــن مــن النزاعــات
والحــروب بتقديــم اإلغاثــة العاجلــة وإنشــاء مشــاريع البنيــة التحتيــة إلعــادة تأهيــل المناطــق المتضــررة .وعــاوة علــى ذلــك ،تحشــد الهيئــة مواردها
لدعــم األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة واألرامــل وتوفيــر خدمــات الرعايــة لأليتــام واألســر المحتاجــة ،مــع إرســاء أســس راســخة لثقافــة
العمــل التطوعــي بيــن العامليــن بالهيئــة وضمــن نطــاق المجتمع بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة.
يف عــام  ، 2016بلــغ مجمــوع مــا قدمتــه هيئــة الهــال األحمــر اإلمــارايت لحشــد الطاقــات اإلنســانية لمســاعدة الضعفــاء والمحتاجيــن بغــض النظــر
عــن االعتبــارات العرقيــة والثقافيــة والدينيــة مــا قيمتــه  889مليــون درهــم ( 242مليــون دوالر أمريكــي) -أي مــا يز يــد عــن ضعــف المبالــغ التــي
قدمتها الهيئة يف عام  .2015ورغم أن الهدف الرئيسي للهيئة يتمثل بتوفير االستجابة للنداءات اإلنسانية ،علما ً بأن أكثر من ربع مساعداتها
تقــدم لدعــم نشــاطات تنميــة للقطاعــات المتعــددة .وتمثــل المســاهمات المقدمــة للبلــدان األقــل نمــوا ً وعددهــا  26دولــة مــا نســبته  70%مــن
مجموع المساعدات المقدمة من الهيئة .تدير الهيئة أحد أطول البرامج أمدا ً يف العالم لرعاية األيتام .فمنذ عام  ، 1986قدمت الهيئة الرعاية
لمــا يز يــد عــن  86,000يتيمـا ً يف جميــع أنحــاء العالــم حتــى يومنــا هــذا وبكلفــة تجــاوزت مليــارا ً ومائــة مليــون درهــم (حــوايل  300مليــون دوالر
أمريكي).
ويف عــام  ،2016وجهــت الهيئــة مــا يز يــد عــن ثلثــي ( )68%الدعــم الــذي تقدمــه لتحقيــق هــديف التنميــة المســتدامة  1و 2واللــذان يتعلقــان
بالقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق األمــن الغــذايئ .وقــد تحقــق ذلــك إىل حــد كبيــر مــن خــال توفيــر خدمــات الرعايــة االجتماعيــة والمعونــة الغذائيــة
وبرامــج األمــن الغــذايئ يف عــدد مــن البلــدان ،بمــا يف ذلــك  16بلــدا ً مــن أقــل البلــدان نمــواً .أمــا فيمــا يتعلــق بالدعــم الــذي قدمتــه الهيئــة لتحقيــق
الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة فقد بلغ  39%من مجموع ما قدمته الهيئة من مساعدات ،والتي كانت على شكل دعم مايل
لأليتــام واألســر التــي تعتنــي بهــم ،باإلضافــة إىل بنــاء وصيانــة دور األيتــام .ويف عــام  ،2016قدمــت البرامــج المعنيــة برعايــة األيتــام يف  16بلـ ٍد الدعــم
والتشــجيع إىل حــوايل  65,000طفــل فقــدوا أحــد والديهــم أو كليهمــا.

ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷرﻗﺎم

 %70ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ﻟﺴﺘﺔ وﻋﺸﺮون دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا ً

 %39ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻬﺪف اﻷول

 300ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ  86,000ﻣﻦ اﻷﻳﺘﺎم
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القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذايئ
المحسنة وتعزيز الزراعة
والتغذية
ّ
المستدامة

”

األمن الغذايئ يمثل أولوية قصوى لدولة
اإلمارات وهو تح ٍد ضخم ال يمكن تجاوزه
إال بالتسلح بالبحث العلمي والمعرفة
الواسعة بمعطيات الوضع الراهن

“

معايل
مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري
وزيرة دولة لألمن الغذايئ المستقبلي
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لمحة عامة

يؤثــر تحقيــق األمــن الغــذايئ إيجابي ـا ً علــى العديــد مــن الجوانــب
التنمويــة يف اقتصــاد أي دولــة مثــل النمــو االقتصــادي والحــد مــن
الفقــر .باإلضافــة إىل الــدور االســتراتيجي الــذي يلعبــه ملــف األمــن
الغــذايئ يف تحديــد التوجهــات االقتصاديــة (التجــارة الخارجيــة)
والسياســات الخارجيــة بشــكل عــام .ووفقـا ً لتقار يــر منظمــة األغذيــة
والزراعــة (الفــاو) ،تســتورد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــا
نســبته  87%مــن إجمــايل إمداداتهــا الغذائيــة .وبالنظــر إىل تلــك
ـإن تأميــن مصــادر مســتدامة للغــذاء تعــد مســألة تتعلــق
النســبة ،فـ َّ
باألمــن القومــي للدولــة .وتــم تأســيس «مكتــب األمــن الغــذايئ» يف
عــام  2017لمســاعدة الدولــة علــى تحقيــق رؤيتهــا لتصبــح رائــدة يف
مجــال األمــن الغــذايئ القائــم علــى اإلبتــكار باالعتمــاد علــى التقنيــات
التــي يمكــن أن تح ـ ّد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة ،واســتخدام
الميــاه والنفايــات والعمــل علــى ضمــان صحــة المســتهلك.

هل تعلم؟
• دولة اإلمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة يف العالم
التي عينت وزيرا ً لألمن الغذايئ.
• يتم إعادة تصدير  40%من المواد الغذائية بدولة اإلمارات
العربية المتحدة إىل دول شرق أفريقيا ودول مجلس التعاون
الخليجي ومناطق أخرى.
• ستكون دولة اإلمارات العربية المتحدة موطنا ً ألكبر مزرعة
عمودية يف العالم ،وهي مبادرة أطلقتها شركة اإلمارات لتموين
الطائرات ،إحدى الشركات التابعة لمجموعة اإلمارات.

السياسات والمبادرات
•

•

•

•

مبــادرة “بــزار” ،مســتقبلنا مــع الغــذاء :وهــي حركــة ثقافيــة مــن
األطفــال لألطفــال .وتهــدف هــذه المبــادرة إىل المســاعدة يف رفــع
مســتوى الوعــي حــول الكيفيــة التــي يتــم مــن خاللهــا إنتــاج الغذاء
بهــدف تعليــم األطفــال عــن اســتدامة الغــذاء .ســيتم البــدء بتنفيــذ
هــذه الحركــة الثقافيــة يف عــام .2019
تتضمــن االســتراتيجية الوطنيــة المســتقبلية لألمــن الغــذايئ
( 38 )2018مبــادرة رئيســة قصيــرة وطويلــة المــدى ،ضمــن رؤيــة
عــام  ،2051وأجنــدة عمــل عــام  ،2021وتعمــل مــن خــال خمــس
توجهــات اســتراتيجية ،تركــز علــى تســهيل تجــارة الغــذاء العالميــة،
وتنويــع مصــادر اســتيراد الغــذاء ،وتحديــد خطــط تور يــد بديلــة.
(للمز يــد مــن المعلومــات يرجــى االطــاع علــى دراســة الحالــة يف
صفحــة )29
برنامــج مســرعات تبنــي التكنولوجيــا الزراعيــة الحديثــة :2018
وهــو مشــروع يهــدف إىل تعز يــز اســتخدام التقنيــات المســتدامة
والتشــجيع علــى الزراعــة يف البيئــات الهامشــية مــن خــال منصــة
تفاعليــة .ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البرنامــج يف إنشــاء بيئــة
أعمــال زراعيــة تدعــم أمــن الميــاه والغــذاء بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
منصــة “وادي الغــذاء المســتقبلي” :وهــي منصــة تهــدف إىل
توثيــق أهــم المعلومــات األساســية فيمــا يتعلــق باألمــن الغــذايئ
للجهــات التــي ترغــب بالبحــث والتطويــر .وال زالــت أعمــال تطويــر
هــذه المنصــة جار يــة وســتتضمن معلومــات مثــل الدراســات
الخاصــة بأعمــال البحــث والتطويــر ومصــادر التمويــل وآليــات
تســجيل بــراءات االختــراع.

.2ج :1.ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻔﺎرﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ
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2013
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100
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2014
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2016

2017

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ،وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻲﻓ اﻟﻌﺎم 2017
)ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
8.5Bn

اﻻﺳﺘﻴﺮاد
53Bn

اﻟﺼﺎدرات
10Bn
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ

ﺗﺮﺗﻴﺐ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻲﻓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  2018اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
وﺣﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ

1

التحديات

الســكاين ســتؤدي حتمـا ً إىل ز يــادة يف الطلــب
• َّ
إن الز يــادة يف النمــو ُّ
علــى الغــذاء ،األمــر الــذي قــد يز يــد مــن إحتمــاالت تعــرض دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لمخاطــر خارجيــة ،مثــل صدمــات
األســعار والمخاطــر السياســية والمخاطــر الماديــة المرتبطــة
بانخفــاض مســتويات توافــر األغذيــة يف األســواق العالميــة نتيجــة
لتلــف المحاصيــل الزراعيــة.

102

103

9
31
ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ

2021

2051

دراسة حالة :االستراتيجية الوطنية لألمن الغذايئ يف دولة اإلمارات
يف نوفمبــر  ،2018خــال االجتماعــات الســنوية لحكومــة دولــة اإلمــارات يف دورتهــا الثانيــة عرضــت معــايل مر يــم بنــت محمــد المهيــري،
وز يــرة دولــة لألمــن الغــذايئ المســتقبلي ،االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ .وتحــدد هــذه االســتراتيجية عناصــر ســلة الغــذاء الوطنيــة
والتــي تتضمــن  18نوعـا ً رئيســيا ً بنــاء علــى ثالثــة معاييــر رئيســية هــي:
• معرفة حجم االستهالك المحلي ألهم المنتجات
• القدرة على اإلنتاج والتصنيع
• االحتياجات الغذائية
تتضمن االستراتيجية 38 ،مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى ،وتعمل من خالل خمس توجهات استراتيجية تركز على:
• تسهيل تجارة الغذاء العالمية
• تنويع مصادر استيراد الغذاء
• تحديد خطط توريد بديلة ،تشمل من ثالثة إىل خمسة مصادر لكل صنف غذايئ رئيسي
ومن أبرز أهداف االستراتيجية:
• أن تكــون دولــة اإلمــارات األفضــل عالمي ـا ً يف تقر يــر مؤشــر األمــن الغــذايئ العالمــي الصــادر عــن وحــدة المعلومــات االقتصاديــة
بحلــول عــام  ،2051وضمــن أفضــل  10دول بحلــول عــام 2021
• تطوير إنتاج محلي مستدام ممك ّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة ،وتكريس التقنيات الذكية يف إنتاج الغذاء
• تعزيز اإلنتاج المحلي
• تنمية الشرا كات الدولية لتنويع مصادر الغذاء
• تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم يف تحسين التغذية ،والحد من الهدر

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﻲﺋ ﻲﻓ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻲ وﻣﻘﻴﻤﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﺬاءﻛﺎف ،آﻣﻦ ،ذو
ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻴﺎة ﻧﺸﻄﺔ وﺻﺤﻴﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺒﻮﻟﺔ ﻲﻓ ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﻗﺎت

رؤﻳﺔ 2051

رﺳﺎﻟﺔ 2021

ﻗﻴﺎدة ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺎرة اﻟﻐﺬاء واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﻤﻜﻴﻦ إﻧﺘﺎج وﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﻐﺬاء ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺮا ﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ،ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ وﻫﺪر
اﻟﻐﺬاء ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ ﻲﻓ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ راﺋﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر

 18ﺻﻨﻒ ﻏﺬاﻲﺋ رﺋﻴﺴﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره
ﻓﻮا ﻛﻪ

ﺧﻀﺎر

اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺒﻘﻮل

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﺗﻔﺎح

ﻃﻤﺎﻃﻢ

ﻗﻤﺢ

ﺣﻠﻴﺐ

ﻣﻮز

ﺧﻀﺎر ورﻗﻴﺔ

أرز

ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ

ﺗﻤﻮر

ﺧﻴﺎر

ﺳﻜﺮ

ﺑﻴﺾ

ﺑﻄﺎﻃﺲ

اﻟﺒﻘﻮل

ﻟﺤﻮم اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ
أﺳﻤﺎك
ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى
زﻳﻮت

ﻟﺤﻢ اﻟﻤﺎﻋﺰ واﻟﻐﻨﻢ

1

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺎرة اﻟﻐﺬاء
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر
إﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺬاء

2

ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻧﺘﺎج ﻣﺤﻠﻲ
ﻣﺴﺘﺪام ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

3

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ وﻫﺪر اﻟﻐﺬاء

4

ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء
وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

5

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻷزﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ
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ضمان تم ّتع الجميع بأنماط عيش صحية
وبالرفاهية يف جميع األعمار

”

إن دولة اإلمارات تطمح لتحقيق رعاية صحية
عالية المستوى وهو أحد أهم محاور رؤية
اإلمارات  2021وتؤكد الوزارة يف عملها مع
الشركاء على أهمية الوقاية من األمراض
ووجود نظام صحي قادر على االستجابة بكفاءة
لألوبئة والمخاطر الصحية

معايل
عبدالرحمن بن محمد العويس

وزير الصحة ووقاية المجتمع،
ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
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“

لمحة عامة

تتوافــق مؤشــرات األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمارات العربية المتحدة
أن الصحــة
 2021مــع الهــدف  3لألجنــدة العالميــة  2030باعتبــار َّ
واحــدة مــن األولويــات الوطنيــة الســت لرؤيــة اإلمــارات .وتســعى
وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع لتعز يــز صحــة المجتمــع مــن خــال
توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة المبتكــرة والعادلــة وفقـا ً للمعاييــر
الدوليــة .وتعمــل كذلــك الــوزارة كجهــة تنظيميــة للقطــاع الصحــي
بالدولــة مــن خــال نظــام تشــريعي صحــي متكامــل .وباإلضافــة إىل
ذلــك تطمــح الدولــة إىل إنشــاء أحــد أفضــل أنظمــة الرعايــة الصحيــة
يف العالــم بحلــول اليوبيــل الذهبــي لتأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

السياسات والمبادرات

•

11.4

5.8

اﻟﺸﺎرﻗﺔ

ﻋﺠﻤﺎن

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :2.2.3ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ )ﻟﻜﻞ  1,000ﻣﻮﻟﻮد( ﻟﻜﻞ إﻣﺎرة
((2016

6.7

6.3

4.9

4.1

3.6

2.6

أﺑﻮﻇﺒﻲ

دﻲﺑ

0.2

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻤﺆﺷﺮ .3ب :1.ﻧﺴـ ـ ــﺒﺔ اﻟﺴـ ـ ــﻜﺎن اﻟﻤﺴـ ـ ــﺘﻬﺪﻓﻴﻦ اﻟﻤﺴـ ـ ــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ
2017

%97

%99

2016

%100
%100

2015

%100
%100
%94
%94

2014

اﻟﺤﺼﺒﺔ

اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺜﻼﻲﺛ

اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﺼﺤﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﺆﺷﺮ . 3ج :1.ﻣﻌﺪل ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﻴﻦ وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ )ﻟﻜﻞ
 10,000ﻧﺴﻤﺔ(

33.90

40.40

50.40

17.70

20.20

22.30

3.40
4.00

4.40
4.04

5.36
5.73

اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﻴﻦ

أﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن

5.66
7.53

2013

2014

24.30

السل على مستوى
• ُتع ّد الدولة من أقل الدول يف حاالت مرض ّ
العالم ،بمعدل  1.6شخص لكل  100,000من مجموع السكان.
(المصدر :وزارة الصحة ووقاية المجتمع)
• تتمتع دولة اإلمارات العربية المتحدة بأكبر عدد من المرافق
المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة .)JCI(11
•  100%من عمليات الوالدة يف دولة اإلمارات تتم تحت اشراف كادر
صحي مؤهل( .المصدر :تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة)

7.4

أم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ

56.80

هل تعلم؟

6.1

اﻟﺸﺎرﻗﺔ

السمنة والخمول البدين واألنظمة الغذائية
• يمثل ارتفاع معدالت ُّ
الصحية تحديا ً كبيرا ً للجهات المعنية بدولة اإلمارات العربية
المتحدة .وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بصورة مشتركة
مع مختلف القطاعات لتعزيز إتباع نهج متعدد القطاعات للتعاون
والمساءلة.

دﻲﺑ

3.7

ﻋﺠﻤﺎن

التحديات

8.8

9.1
رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ

أم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ

•

أﺑﻮﻇﺒﻲ

رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ

•

اﻟﻔﺠﻴﺮة

اﻟﻔﺠﻴﺮة

•

إصــدار الئحــة تنظيميــة جديــدة بشــأن قانــون التســويق لبديــل
حليــب األم الطبيعــي لتعز يــز الرضاعــة الطبيعيــة (.)2018
ويهــدف القــرار إىل المســاهمة بفاعليــة يف حمايــة الرضاعــة
الطبيعيــة وتعزيزهــا ودعمهــا .وســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــال
تنســيق نشــاطات التســويق والترويــج للــوازم والمنتجــات
المتعلقــة بتغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار ،وكذلــك مــن خــال
توفيــر المعلومــات المالئمــة والمتعلقــة بهــذا المجــال لحمايــة
صحتهــم .
نشــر الوعــي عــن السياســة الوطنيــة للنهــوض بالصحــة النفســية
المعتمــدة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (.)2017
فــرض ضريبــة إنتقائيــة علــى منتجــات التبــغ بنســبة ()100%
ومشــروبات الطاقــة بنســبة ( )100%والمشــروبات الغاز يــة
بنســبة ( )50%يف عــام .2017
اطــاق المرحلــة الثالثــة مــن حملــة “اهتــم  ..صحتــك أهــم” وهــي
حملة إعالمية توعوية تهدف إىل رفع مستوى الوعي لدى أفراد
المجتمــع باألخطــار الصحيــة المترتبــة علــى تنــاول المشــروبات
المحــاة.

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.2.3ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
)ﻟﻜﻞ  1,000ﻣﻮﻟﻮد( ﻟﻜﻞ إﻣﺎرة )(2016

2016

2015
اﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ واﻟﻘﺎﺑﻼت

اﻷﻃﺒﺎء

اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﺼﺤﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

 11اللجنة الدولية المشتركة ( )JCIهي منظمة تعمل على تحسين مستوى سالمة المرضى وجودة الرعاية الصحية يف المجتمع الدويل.
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دراسة حالة :تحدي ديب للياقة  - 30x30حافظ على نشاطك 30 ،دقيقة يوميا ً على
مدار  30يوما ً
وفقـا ً لتقر يــر “الرياضــة وأهــداف التنميــة المســتدامة” والصــادر عــن مكتــب األمــم المتحــدة للرياضــة مــن أجــل التنميــة والســام ،حــددت
أن الخمــول البــدين ُيع ـ ّد العامــل الرابــع مــن عوامــل الخطــر الرئيســية المؤديــة للوفيــات العالميــة .ويف عــام
منظمــة الصحــة العالميــة َّ
 ،2017أطلــق “برنامــج تحــدي ديب للياقــة” تحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ويل عهــد
ديب رئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة ديب ورئيــس مجلــس ديب الرياضــي .يهــدف التحــدي إىل تحويــل مدينــة ديب إىل أ كثــر المــدن
ـاطا يف العالــم .وعلــى إمتــداد شــهر واحــد ،تســتمر المدينــة يف الحركــة والنشــاط وفــق تقو يــم يضــم فعاليــات حماســية .وال يســعى
نشـ ً
التحــدي إىل تحفيــز ســكان ديب فقــط علــى المشــاركة يف النشــاطات البدنيــة ،وإنمــا أيضـا ً مشــاهدة المدينــة بأكملهــا وهــي تعمــل كجســد
واحــد وتؤكــد علــى اإللتــزام باتبــاع نمــط حيــاة أ كثــر صحــة ونشــاطاً .ويف عامــه الثــاين ،قـدّم التحــدي مــا يز يــد عــن  8,000حصــة وفعاليــات
ونشــاطات مجتمعيــة مجانيــة لجميــع األفــراد مــن جميــع أنحــاء منطقــة الخليــج العــريب للمشــاركة وإظهــار شــغفهم لعيــش حيــاة أ كثــر
صحــة ولياقــة.
لقــد طــورت دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري برنامــج بحــث متعــدد الطبقــات لتقييــم التغيــر يف مســتويات النشــاط البــدين بإمــارة
ديب ،ويشــمل المقيميــن باإلمــارة عموم ـا ً وأولئــك الذيــن حضــروا فعاليــات ونشــاطات “تحــدي ديب للياقــة” علــى مــدى شــهر كامــل
خــال الفتــرة مــا بيــن أ كتوبــر ونوفمبــر .ووفق ـا ً للنتائــج التــي حصلــت عليهــا دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري ،بلــغ العــدد اإلجمــايل
للمشــاركين المســجلين يف برنامج التحدي يف عام  )786,000( 2017شــخصا ً متجاوزا ً أضعاف الرقم المســتهدف قبل بدء التحدي
وهــو  100,000مشــارك .وبلــغ عــدد المشــاركين يف عــام  )1,053,102( 2018مشــارك .ويف الوقــت الــذي أظهــرت فيــه الدراســات
أن مــا يقــارب نصــف المشــاركين يف فعاليــات ســباقات التحــدي لــم يتــم تســجيلهم كمشــاركين
االســتقصائية التــي أجرتهــا الدائــرة َّ
أن عــدد المشــاركين الفعلــي قــد تجــاوز مليــون شــخص ،ممــا يز يــد مــن تأثيــر البرنامــج ويز يــد مــن تعز يــز
رســميين ،فإنّــه ُيعتقــد َّ
فعاليتــه .ويمكــن تلخيــص النتائــج الرئيســية لبرنامــج تحــدي ديب للياقــة لعــام  2018بأنهــا ســاهمت يف اســتقطاب مشــاركات واســعة
مــن المــدارس ،وز يــادة مســتوى التمار يــن االعتياديــة لــدى األشــخاص ،وتســجيل معـدّالت مرتفعــة مــن الرضــا بمــا يجعــل ديب المدينــة
األكثــر نشــاطا ً يف العالــم.

8,000

ﺣﺼﺺ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻲﻓ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ

1,000,000
ﻣﺸﺎرك ﻲﻓ ﻋﺎم 2018
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أﻫﻢ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷرﻗﺎم
ﻋﻦ ﺗﺤﺪي دﻲﺑ ﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
2018

100,000+
ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ

ضمان التعليم الجيد المنصف
والشامل للجميع وتعزيز فرص
التع ّلم مدى الحياة للجميع

”

يعد تطوير قطاع التعليم أحد أهم أهداف
التنمية المستدامة .وعليه يعتبر توفير
التعليم لجميع أفراد المجتمع أحد
األدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف

“

معايل
حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
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لمحة عامة

تضــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التعليــم يف صلــب رؤيتهــا
لعــام  .2021ولذلــك ،فقــد عملــت وزارة التربيــة والتعليــم يف الدولــة
بالتعــاون مــع شــركائها االســتراتيجيين علــى إعــداد اســتراتيجية تقــوم
علــى أســس متينــة تهــدف إىل تســخير اإلمكانيــات الكاملــة لــرأس
المــال البشــري الوطنــي تكفــل تحقيــق أعلــى مســتويات المشــاركة
يف التعليــم عــايل الجــودة وتشــجيع تنظيــم المشــاريع وتقديــم الرعايــة
أن قــرار
لقــادة القطاعيــن الحكومــي والخــاص .ومــن الجديــر بالذكــر َّ
دمــج وزارة التربيــة والتعليــم مــع وزارة التعليــم العــايل مكّــن دولــة
اإلمارات العربية المتحدة من التركيز على تحقيق عاملي المساواة
والجــودة بــدءا ً مــن مرحلــة ر يــاض األطفــال إىل مرحلــة التعليــم
العــايل لســد الفجــوة بيــن المتطلبــات األكاديميــة ومتطلبــات ســوق
العمــل .وعملــت وزارة التربيــة والتعليــم أيض ـا ً علــى تســريع اإلنجــاز
بقصــد تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال إدراج مــواد
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت (مثــل الــذكاء االصطناعي) ضمن
نظامهــا التعليمــي باعتمادهــا لبرنامــج التعلــم الذكــي ومركــز البيانــات
المتخصصــة.

هل تعلم؟
• اهتمت وزارة التربية والتعليم بتطوير البيئة التعليمية
الذكية لتخدم  25,000معلم ومعلمة ،وما يزيد عن
 300,000طالب وطالبة وأ كثر من  500،000من آباء
الطلبة.
• اعتمد مجلس الوزراء ميزانية اتحادية قياسية  180مليار
درهم ( 49مليار دوالر أمريكي) للسنوات الثالث القادمة
لغاية عام  ،2021منها  60.3مليار درهم ( 16.3مليار دوالر
أمريكي) لعام  2019مع تخصيص  17%منها لقطاع
التعليم.
• حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز األول عالميا ً
يف مؤشر (عدد) الطلبة الدوليين وفقا ً لتقرير مؤشر
تنافسية المواهب العالمية لعام .2018

السياسات والمبادرات

• تســتهدف سياســة الطفولــة المبكــرة ( )2018األطفــال مــن
الــوالدة وحتــى عمــر  8ســنوات بقصــد إنشــاء إطــار وطنــي يتضمــن
نهج ـا ً شــامال ً ومتكامــا ً لرعايــة الطفــل وتعلمــه.
ً
• يحــدد إطــار سياســة التعليــم الدامــج ( )2018نموذجـا للمدرســة
اإلماراتيــة يركــز علــى توفيــر التعليــم الجيــد منــذ الــوالدة وعلــى
مــدار مســاراته الخمســة (المســار المتخصــص ،والمســار العــام/
األكاديمــي ،والمســار المهنــي ،والمســار المتقــدم والمســار
المهنــي المتقــدم).

اﻟﻤﺆﺷﺮ .4أ :1.ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ )أ( اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ؛ و)ب(
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻷﻏﺮاض ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ و)ج( أﺟﻬﺰة ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ و)د(
ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ وﻣﻮاد ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ؛ و)ه( ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ و)و( ﻣﺮاﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ؛ و)ز( ﻣﺮاﻓﻖ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻳﺪي )وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻮاردة ﻲﻓ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ(

التحديات

أن نتائــج
• مســتوى الجــودة قياسـا ً بمخرجــات تعلــم الطلبــة :رغــم َّ
اختبــاري التقييــم الدوليــة الحديثــة الخاصــة باتّجاهــات الدراســة
العالميــة لل ّر ياضيــات والعلــوم ( )TIMSSوالبرنامــج ال ـدّويل
لتقييــم الطلبــة ( )PISAتظهــر تحقيــق تحســن ملمــوس ،إال أنهمــا
ال يــزاالن يمثــان عقبــة يجــب تجاوزهــا.
• إعــداد المعلميــن والمعلمــات والتطويــر المهنــي :ز يــادة مســتوى
جــودة مهــارات المعلميــن والمعلمــات (بحيــث تتحــول جميــع
برامــج التطويــر المهنــي مــن التركيــز علــى العــرض إىل التركيــز
علــى الطلــب) لضمــان اســتخدام المعلميــن والمعلمــات
منهجيــات التعليــم والتعلــم وممارســات التقييــم الــذي يعكــس
الهــدف الرئيســي مــن وضــع المناهــج الدراســية واحتياجــات
الطلبــة وتطلعــات النظــام التعليمــي للوصــول إىل تعليــم فعــال.
• إطار عمل متابعة لهدف التنمية المســتدامة  4يتســم بالوضوح
واالتســاق واالســتدامة علــى المســتوى العالمــي :رغــم الجهــود
الحثيثــة والتــي ال تــزال قيــد التنفيــذ لوضــع إطــار متابعــة شــامل
للهــدف رقــم  ،4إال أن اســتكمال جميــع عناصــر إطــار عمــل متابعة
جيــد وســليم يتضمــن تفعيــل أهــداف معينــة مــع وضع مؤشــرات
ومعاييــر وأدوات تتناســب مــع الطموحــات المرجــو تحقيقهــا مــن
خــال هــذا الهــدف ال تــزال تحديـا ً يواجــه العالــم بأكملــه.

%100
اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺆﺷﺮ .4ج :1.ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻲﻓ )أ( ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﻲﺋ؛ و
)ب( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﻲﺋ؛ و )ج( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻋﺪادي؛ و )د( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،اﻟﺬﻳﻦ
ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻰﻧ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ )ﻛﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺘﺮﺑﻮي( ،ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻲﻓ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ،اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻲﻓ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦ
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دراسة حالة :برنامج موائن ديب العالمية للتعليم
بـ ــدأت “مـ ــوائن ديب العالميـ ــة” عملهـ ــا كمشـ ــغل مينـ ــاء محلـ ــي مـ ــع أول مشـ ــروع لهـ ــا الــذي هــدف إىل تطويـ ــر مينـ ــاء راشـ ــد يف ديب يف
عام  .1972وعلى مـ ــر السـ ــنين ،نمـ ــت مـ ــوائن ديب العالميـ ــة لتصبـ ــح واحـ ــدة مـ ــن المـ ــوائن األكثـ ــر ازدحامـ ــا يف العالـ ــم .وتشمل عمليـ ــات
مـ ــوائن ديب العالميـ ــة أيضـ ـا ً المحطـ ــات والمجمعـ ــات الصناعيـ ــة والخدمـ ــات اللوجسـ ــتية والمناطـ ــق االقتصاديـ ــة والخدمـ ــات البحر يـ ــة
أن مـ ــوائن ديب العالميـ ــة هـ ــي عضـ ــو يف المجلـ ــس االستشـ ــاري مـ ــن القطـ ــاع الخـ ــاص التابـ ــع للجنـ ــة
والمراسـ ــي .ومــن الجديــر بالذكــر َّ
الوطنيـ ــة ألهـ ــداف التنميـ ــة المسـ ــتدامة.
يف عــام  ،2015أطلقــت مــوائن ديب العالميــة برنامجـا ً عالميـا ً للتعليــم فر يــدا ً مــن نوعــه لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  8و 14عامـا ً
عبــر شــبكتها الدوليــة .ويهــدف البرنامــج إىل إشــراك  34,000طفــل بحلــول عــام  2020وتحقيــق أثــر إيجــايب علــی  70%مــن األطفــال
المســتهدفين .ويعمــل موظفوهــا علــى تقديــم مجموعــة مــن الوحــدات الدراســية يف المــدارس المحليــة خــال إجازاتهــم التطوعيــة
الســنوية .ويتنــاول محتــوى هــذه الوحــدات التعليميــة مجموعــة واســعة مــن المواضيــع بهــدف إطــاع وإشــراك الشــباب يف مجــاالت
المــوائن والتجــارة والخدمــات اللوجســتية ،وهــو جــزء غيــر معــروف كثيــرا ً وغالبـا ً مــا يتــم تجاهلــه يف االقتصــاد العالمــي.
تــأيت الوحــدات مــع إرشــادات وملحوظــات التســليم وخطــط الــدروس والنشــاطات الطالبيــة وأوراق العمــل .وقــد تــم تطبيــق البرنامــج
بأربعــة عشــر لغــة ،تراوحــت مــن العربيــة واإلنجليز يــة إىل الهنديــة والماندر يــن والفرنســية واإلســبانية والتايالنديــة والبرتغاليــة والكور يــة
واإلندونيســية والفيتناميــة والرومانيــة والهولنديــة .وقــد تــم إطــاق دروس البرنامــج علــى نح ـ ٍو تجريبــي يف البدا يــة بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة والهنــد وباكســتان والســنغال والمملكــة المتحــدة واألرجنتيــن والفلبيــن ،وتــم نشــر هــذه الــدروس عبــر شــبكة مــوائن
ديب العالميــة يف مــا يز يــد عــن ســت قــارات.
برنامــج التعليــم يف مــوائن ديب العالميــة هــو جــزء مــن نهجنــا لإلســتجابة للحاجــة إىل معاييــر تعليميــة أفضــل دولي ـاً .ويهــدف البرنامــج
الر يــادي لتعز يــز مهــارات الشــباب وتطلعاتهــم وثقتهــم بنفســهم يف المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا ،ورفــع مســتوى الوعــي حــول القطــاع
البحــري والتجــارة والخدمــات اللوجســتية والخيــارات الوظيفيــة ذات العالقــة .كمــا يهــدف البرنامــج إىل تطو يــر مســار مواهــب الموظفيــن
المســتقبليين يف مجــال عملنــا.
ويغطــي محتــوى الوحــدات التعليميــة مجموعــة واســعة مــن المواضيــع بهــدف إشــراك الشــباب يف أعمــال المــوائن والتجــارة والخدمــات
اللوجســتية .وتشــمل المواضيــع إدارة المــوائن واالســتدامة والوظائــف الخاصــة بأعمــال التجــارة والخدمــات اللوجســتية والقطــاع
البحــري والجغرافيــا وحمايــة المحيطــات واإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث واالتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البر يــة والرياضيــات والتصميــم
والتكنولوجيــا.
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ﻣﻦ ال 17,350اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮا
ﺷﻴﺌﺎ ً ﺟﺪﻳﺪا ً

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاﺊﻧ دﻲﺑ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻗﺎم ال 577ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
أﺷﻴﺎء ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺪارس
أن ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

34,000

ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرك ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم 2020

580

ﻣﺘﻄﻮع ﻣﻦ
 18دوﻟﺔ
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تحقيق المساواة بين
الجنسين وتمكين كل النساء
والفتيات

”

من أهم أهداف المجلس إعطاء
الفرص المتكافئة للجنسين يف كافة
القطاعات الحكومية والخاصة

“

سعادة
منى غانم المري

نائبة رئيس مجلس اإلمارت للتوازن بين الجنسين
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لمحة عامة

وفقـا ً لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ ،تمثــل حــاالت عــدم المســاواة
بيــن الجنســين عائقـا ً رئيســيا ً أمــام فــرص تحقيــق التنميــة البشــرية.
ويف هــذا الجانــبُ ،تظهــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التزامـا ً تامـا ً
بالقوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة كدليــل واضــح علــى التــزام الدولــة
باعتمــاد أفضــل الممارســات لضمــان توافــر العناصــر الضرور يــة
لحيــاة كريمــة لجميــع ســكان الدولــة علــى حـ ٍّد ســواء ،والنســاء علــى
ـإن دولــة
وجــه الخصــوص .ووفق ـا ً ألجنــدة رؤيــة اإلمــارات  ،2021فـ َّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة تهــدف إىل أن تصبــح واحــدة مــن أفضــل
 25دولــة يف العالــم مــن حيــث مؤشــر المســاواة بيــن الجنســين.
ومنــذ تأســيس الدولــة لمجلــس اإلمــارات للتــوزان بيــن الجنســين
يف عــام  ،2015وهــي الجهــة االتحاديــة المســؤولة عــن إعــداد وتنفيــذ
أجنــدة التــوازن بيــن الجنســين بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وباإلتســاق مــع الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة،
تتمثــل أهــداف المجلــس يف تقليــص الفجــوة بيــن الجنســين عبــر
جميــع القطاعــات الحكوميــة ،وتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين يف
مواقــع صنــع القــرار وتعز يــز مكانــة الدولــة كمرجــع للــدول األخــرى
يف مجــال تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين.

هل تعلم؟
• مجلس اإلمارات للتوزان بين الجنسين هو أول مجلس من
نوعه يف المنطقة العربية.
• تبلغ نسبة النساء اإلماراتيات العامالت يف السلك
الدبلوماسي  ،20%حيث يشغلن  175وظيفة ،و 42يعملن
يف بعثات الدولة الدبلوماسية يف الخارج وتشغل  7منهن
منصب سفير.
ً
• أحرزت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز الثاين عالميا يف
مؤشر المساواة يف األجور لعمل مماثل ،وفقا ً لتقرير الفجوة
بين الجنسين يف العالم الصادر عن المنتدى االقتصادي
العالمي لعام .2017

السياسات والمبادرات

•

•
•

•

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زا يــد آل نهيــان ،رئيــس
الدولــة وحاكــم أبوظبــي “حفظــه هللا” مرســوما ً جديــدا ً يف عــام
 2018يقضــي بز يــادة تمثيــل المــرأة اإلماراتيــة يف المجلــس
الوطنــي االتحــادي ليصبــح  50%واعتبــارا ً مــن الــدورة البرلمانيــة
القادمــة.
اصــدار قانــون المســاواة يف األجــور والرواتــب بيــن الجنســين يف
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لعــام .2018
يقيــس مؤشــر التــوازن بيــن الجنســين ( )2017وهــي مبــادرة
أطلقهــا مجلــس اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين جهــود
المؤسســات الوطنيــة وقياداتهــا ضمــن ثــاث فئــات :أفضــل
شــخصية تدعــم التــوازن بيــن الجنســين ،وأفضــل هيئــة اتحاديــة
تدعــم التــوازن بيــن الجنســين ،وأفضــل مبــادرة لتحقيــق التــوازن
بيــن الجنســين بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
تهــدف االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن ور يــادة المــرأة (2015
  )2021إىل توفيــر إطــار عمــل للهيئــات الحكوميــة االتحاديــةوالمحليــة علــى ح ـ ٍّد ســواء وكذلــك القطــاع الخــاص لوضــع
الخطــط الالزمــة والتــي تضمــن مشــاركة المــرأة يف المجتمــع.

التحديات

• عــدم توافــر بيانــات عــن الســنوات التــي ســبقت إنشــاء مجلــس
اإلمــارات للتــوزان بيــن الجنســين ،حيــث لــم تكــن عمليــة جمــع
البيانــات المصنفــة حســب نــوع الجنــس أولويــة لــدى مختلــف
الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة المحليــة.
• ضعــف مســتوى تمثيــل المــرأة يف المناصــب اإلدار يــة العليــا يف
كل مــن القطــاع الحكومــي والخــاص بدولــة اإلمــارات العربيــة
ٍّ
المتحــدة.

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.5.5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻲﻓ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻲﻓ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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2015
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

ﻣﺆﺷﺮ  :2.5.5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻲﻓ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﻳﺔ
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2017
اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

اﻟﻤﺆﺷﺮ .5ب :1.ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل ،ﺣﺴﺐ
ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ )(2017

%99.4

%99.4

اﻟﻤﺼﺪر :ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت
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دراسة حالة :دليل التوازن بين الجنسين :خطوات عملية للمؤسسات يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
دعمـا ً للجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا دولــة اإلمــارات العربيــة لتصبــح واحــدة مــن أفضــل دول العالــم يف مؤشــر التــوازن بيــن الجنســين
بحلــول عــام  ،2021أطلــق مجلــس اإلمــارات للتــوزان بيــن الجنســين بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ()OECD
يف عــام “ 2017دليــل التــوازن بيــن الجنســين :خطــوات عمليــة للمؤسســات يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة” .ويتمثــل الهــدف مــن
إصــدار الدليــل ليكــون أداة شــاملة تســاعد المؤسســات يف جميــع أنحــاء الدولــة يف تحقيــق التقــدم المنشــود يف مجــال التــوازن بيــن
الجنســين ،والعمــل علــى تحقيــق المز يــد مــن مســتويات المســاواة .ويســلط هــذا الدليــل الضــوء علــى اآلليــات التــي يمكــن تطبيقهــا يف
هــذه المؤسســات لتســريع عمليــات التمثيــل األكثــر توازنـا ً ضمــن مجموعــة متنوعــة مــن المؤسســات يف الدولــة ،وتشــمل :المؤسســات
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والشــركات الخاصــة.
وباالعتمــاد علــى أفضــل الممارســات والمعاييــر والتوصيــات الدوليــة للــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،يقـدّم
الدليــل إطــار عمــل يســهم يف مســاعدة واضعــي السياســات ومؤسســات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف تنفيــذ إجــراءات تركــز علــى
تحقيــق النتائــج ،عــاوة علــى اعتمــاد خطــوات عمليــة ملموســة لتصبــح الدولــة يف مصــاف أفضــل الــدول يف مجــال دعــم التــوازن بيــن
الجنســين .كمــا يســلط الدليــل الضــوء علــى الروابــط بيــن الخطــوات العمليــة الرئيســية والمطبقــة علــى أرض الواقــع .ويف الوقــت الــذي
التحســن المطلــوب والتــي
أن الدليــل يقتــرح خارطــة طر يــق لتحقيــق
ال تتوافــر فيــه وصفــة واحــدة لتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين ،إال َّ
ّ
تركــز علــى منهــج تدريجــي يســتند إىل ثالثــة مســتويات إلبــراز التقــدم المحــرز .المســتويات الثالثــة (أنظــر الشــكل أدنــاه) هــي :المســتوى
البرونــزي والفضــي والذهبــي ،وتقيــس مســتويات النضــج واإلنجــازات يف مجــال التــوازن بيــن الجنســين .وتكــون بدا يــة المؤسســات
التــي تشــارك يف مبــادرات التــوازن بيــن الجنســين ضمــن المســتوى البرونــزي ،وقــد تتطــور لتصــل إىل المســتويين الفضــي والذهبــي
مــع مــرور الوقــت .ويعتمــد كل مســتوى مــن المســتويات علــى العمــل المنجــز يف المســتوى الســابق وبطــرق تهــدف إىل توفيــر الدعــم
للمؤسســات التــي تســعى إىل تبنــي منهجيــات عمــل أ كثــر شــموال ً وعمقـا ً لتحقيــق مســتويات التــوازن المطلــوب .وينبغــي أن تســعى
جميــع المؤسســات علــى الوفــاء بمتطلبــات المســتوى البرونــزي إلظهــار الحــد األدىن مــن التزامهــا نحــو تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين
ويتــم تحفيــز هــذه المؤسســات للوصــول إىل مســتويات أعلــى.

رؤﻳﺔ  2021وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻘﺪم
ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻲ أﻣﻮر ﺗﻌﺰز ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﻨﻴﻦ
ﻣﻦ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎرات ،2021وﻫﻤﺎ :اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻲﻓ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺨﻄﻂ  2ﻧﻈﺎﻣﺎ ً ﻣﺤﻔﺰا ً ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﻮد
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ إﺑﺮاز اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ.

. 1اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮوﻧﺰي:
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

• إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
• اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
• ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻋﻲ

. 2اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻀﻲ:
اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

. 3اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬﻫﺒﻲ:
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻲﻓ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

• ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
• اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻘﻴﺎس اﻷﺛﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
• ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻘﺪم

• اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى
وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ
• اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻘﻴﺎس اﻷﺛﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻮازن
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

 12لمزيد من المعلومات حول الدليل ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروين لمجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين https://www.gbc.gov.ae
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ضمان توافر المياه وخدمات الصرف
الصحي للجميع

”

تهدف استراتيجية األمن المايئ  2036إىل
خفض متوسط االستهالك المنزيل بنسبة
 20%وكذلك تعزيز
الممارسات المستدامة يف مختلف الظروف
لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق االزدهار
االقتصادي يف دولة اإلمارات

“

معايل
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي
وزير الطاقة والصناعة
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لمحة عامة

يف عــام  ،2016أدرج المنتــدى االقتصــادي العالمي”األزمــات المائيــة”
كواحــدة مــن أكبــر  10مخاطــر عالميــة التــي تؤثــر علــى العالــم .وتــزداد
مخــاوف األمــن المــايئ إىل حــد كبيــر علــى وجــه التحديد بدولــة اإلمارات
أن الدولــة واحــدة مــن أكثر المناطق ندرة
العربيــة المتحــدة ،بالنظــر إىل َّ
يف الميــاه يف العالــم.
واتســاقا ً مــع الهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة،
أطلقــت وزارة الطاقــة والصناعــة اســتراتيجية األمــن المــايئ لدولــة
اإلمارات  2036والتي تهدف بشكل رئيسي إىل وضع خارطة طريق
ـم إعــداد االســتراتيجية بالتعــاون مــع
لتحقيــق األمــن المــايئ .ولقــد تـ َّ
أكثــر مــن  30جهــة تعمــل يف قطــاع الميــاه ،واســتندت يف معطياتهــا
إىل مجموعــة كبيــرة مــن الدراســات والمراجــع الســابقة .وتهــدف
االســتراتيجية إىل تعز يــز مســتويات التخطيــط لألمــن المــايئ وإدارة
المخاطــر باســتخدام أدوات مثــل الســجل الوطنــي لمخاطــر الميــاه،
ونمــوذج هيدروليكــي متكامــل للشــبكة المائيــة ،ونمــوذج محــاكاة
حــاالت الطــوارئ المائيــة.

السياسات والمبادرات

• ســيقوم برنامــج إدارة الطلــب علــى الطاقــة والميــاه ،2050
الــذي أطلــق يف  ،2018بتطويــر الخطــة التنفيذيــة التــي تســعى
إىل تحقيــق األهــداف الوطنيــة المتعلقــة بخفــض الطلــب علــى
الطاقــة والميــاه وتحســين كفــاءة اســتخدامهما.
• تعــد اســتراتيجية األمــن المــايئ لدولــة اإلمــارات  ،2036المعتمــدة
يف  ،2018أول اســتراتيجية موحــدة لألمــن المــايئ يف الدولــة.

التحديات

• تشــمل التحديــات المتعلقــة بالميــاه يف دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة مــا يلــي :نــدرة مــوارد الميــاه الطبيعية العذبة ،واســتنزاف
الميــاه الجوفيــة ،وارتفــاع الطلــب علــى الميــاه ،وارتفــاع معــدالت
الفاقــد مــن الميــاه (الميــاه التــي ال ُتـدّر عائــداً) مــن شــبكات توز يــع
الميــاه وانخفــاض كفــاءة الــري ومحدوديــة االســتفادة مــن الميــاه
عادمــة المعالجــة.
• يفتقــد نظــام الميــاه إىل المرونــة يف التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ
القصــوى( ،باإلضافــة إىل ذلــك ،تــؤدي محطــات تحليــة الميــاه إىل
ارتفــاع يف مســتويات البصمــة الكربونيــة).
• تعـ ُّد عمليــة جمــع البيانــات وإعــداد التقار يــر واحــدة من التحديات.
ونتيجــة لذلــك ،أطلقــت وزارة الطاقــة والصناعــة منصــة إدارة
البيانــات والتشــغيل اآليل ،والتــي ُتســتخدم كمنصــات رقميــة
لجمــع بيانــات الميــاه وإدارتهــا.
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هل تعلم؟
• مياه البحر المحالة تشكل ما نسبته  94%من المياه
الصالحة للشرب يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.

• بحلول عام  ،2021ستكون دولة اإلمارات العربية المتحدة
قد إنتهت من بناء أول محطة للطاقة الكهرومائية على
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

• إنتهت دولة اإلمارات العربية المتحدة يف عام  2018من بناء
أ كبر مخزون احتياطي يف العالم لمياه التحلية عالية الجودة
يف منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.1.6ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب
اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ )(2015

%100
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.2.6ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ )(2015

%99.5
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

دراسة حالة :استراتيجية األمن المايئ لدولة اإلمارات 2036

تــم إعــداد اســتراتيجية األمــن المــايئ لدولــة اإلمــارات  2036مــن منظــور ٍ وطنــي يهــدف إىل شــمول جميــع عناصــر سلســلة إمــدادات الميــاه
يف الدولــة علــى امتــداد  20عام ـا ً وبمشــاركة جميــع الهيئــات المســؤولة عــن المــوارد المائيــة والمعنيــة بالمشــاركة يف تطويــر واعتمــاد
االســتراتيجية.

وتهــدف اســتراتيجية األمــن المــايئ لدولــة اإلمــارات  2036إىل اســتدامة واســتمرارية الوصــول إىل كميــات آمنــة وكافيــة مــن ميــاه الشــرب بمــا
ينســجم مــع اللوائــح المعمــول بهــا يف الدولــة والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن منظمة الصحة العالميــة خالل الظروف الطبيعية وحاالت
الطــوارئ القصــوى واســعة النطــاق والتــي تؤثــر علــى الدولــة بأكملهــا ،وتســهم وفــق رؤيــة اإلمــارات يف تحقيــق رخــاء وازدهــار المجتمــع
واســتدامة نمــو االقتصــاد الوطنــي.
تــم تجميــع الحلــول االســتراتيجية ذات األولويــة ضمــن إطــار عمــل متكامــل يضــم ثالثــة برامــج اســتراتيجية وأربعــة عناصــر تمكيــن .وأمــا
البرامــج االســتراتيجية فتشــمل مــا يلــي:
 .1برنامج إدارة الطلب على المياه
 .2برنامج إدارة إمدادات المياه
 .3برنامج إنتاج المياه وتوزيعها يف حاالت الطوارئ
ويتم تمكين البرامج االستراتيجية الواردة أعاله باالعتماد على إطالق عدة مبادرات شاملة ،وهي:
 .1تطوير السياسات والخطط والتشريعات المائية الوطنية
 .2اإلعداد المؤسسي وبناء القدرات
 .3التقنيات واالبتكار
 .4وعي الجمهور
وتســعى اســتراتيجية األمن المايئ لدولة اإلمارات  2036إىل زيادة مؤشــر إنتاجية المياه وخفض مؤشــر ندرة المياه مع إدخال تحســينات
كبيــرة علــى أداء القطــاع المــايئ يف الدولــة .واعتمــدت االســتراتيجية مجموعــة مــن المســتهدفات كمؤشــرات رئيســية لــأداء وســتعمل
االســتراتيجية علــى تحقيقهــا بحلــول عــام  ،2036ومثــال علــى ذلــك خفــض إجمــايل الطلــب علــى المــوارد المائيــة بنســبة  ،21%وز يــادة
نســبة إعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة إىل  .95%وتشــمل مؤشــرات األداء الرئيســية األخــرى توفيــر ســعة تخز يــن لمــدة يومــي تخز يــن
للحــاالت العاديــة يف النظــام المــايئ بحيــث يتــم برمجــة الطلــب علــى الميــاه والتحكــم فيــه لتوفيــر ســعة تخز يــن كافيــة لمــدة أســبوعين يف
حــاالت الطــوارئ واســعة النطــاق ،يف حيــن يتــم الحفــاظ علــى اســتمرارية النشــاط االقتصــادي األساســي بتوفيــر  91لتــرا ً مــن الميــاه للفــرد
الواحــد يف اليــوم .أمــا يف حــاالت الطــوارئ القصــوى ،فإنــه ســيتم توفيــر االحتياجــات المائيــة المقــدرة بحــوايل  30لتــرا ً مــن المــاء للفــرد الواحــد
يف اليــوم وعلــى مــدى  35يومـاً.
من المتوقع أن تحقق نتائج استراتيجية األمن المايئ لدولة اإلمارات  2036االستدامة المالية والبيئية عند مقارنتها باألعمال االعتيادية
يف قطاع المياه يف الدولة .وســتعمل االســتراتيجية على ترشــيد النفقات بما يزيد عن  74مليار درهم ،باإلضافة إىل خفض انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون بمقدار  100مليون طن يف محطات التحلية.
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اﻟﻬﺪف
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ب

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

ج

اﻟﻤﺤﺎور
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
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واﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

إدارة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه

إدارة اﻻﻣﺪاد اﻟﻤﺎﻲﺋ

ﺧﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺒﻠﺪي  /اﻟﺤﻀﺮي

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻲﻓ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﻏﺸﻴﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

ﺧﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺰراﻋﻲ

زﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﺧﻔﺾ اﻟﻔﻮاﻗﺪ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

ﺧﻔﺾ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻄﻮارئ
اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎرات
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺻﻬﺎرﻳﺞ اﻟﻤﻴﺎه وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﻔﻄﻲ

1

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

2

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

3

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎر
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اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
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ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة
على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة
والمستدامة

”

إن األهداف التي وضعها الوالد
المؤسس منذ قيام االتحاد لدولة
اإلمارات العربية المتحدة تعنى
بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه
النظيفة والمستدامة لجميع افراد
المجتمع يف دولة اإلمارات

“

معايل
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي
وزير الطاقة والصناعة
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لمحة عامة

تتمتــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باحتياطيــات نفطيــة
وفيــرة ،ورغــم ذلــك فالدولــة ليســت محصنــة ضــد تحديــات الطاقــة
العالميــة ،مثــل ارتفــاع مســتويات التلــوث ونضــوب مخــزون النفــط
والز يــادة يف الطلــب علــى مــوارد الطاقــة .وتتطلــب هــذه التهديــدات
ابتــكارات عظيمــة وقــد إرتقــت الدولــة بالفعــل إىل مســتوى التحــدي.
فقــد وضعــت رؤيــة اإلمــارات  2021مؤشــرا ً للطاقــة النظيفــة تــم
إعــداده والعمــل علــى تطويــره منــذ عــام  .2013وأطلقــت الدولــة
اســتراتيجية اإلمــارات للطاقــة  2050بهــدف إنتــاج  50%مــن
ـإن
احتياجاتهــا مــن الطاقــة مــن مصــادر نظيفــة .ومثــال علــى ذلــك ،فـ َّ
برنامــج الطاقــة النوويــة الســلمية ،والــذي ســيبدأ العمــل بــه يف عــام
 ،2019ســيقدم مســاهمة كبيــرة يف تنويــع مصــادر الطاقــة ودعــم
الدولــة يف تحقيــق هدفهــا المتمثــل يف التقليــل مــن آثــار البصمــة
الكربونيــة.

السياسات والمبادرات

• “شــعاع” هــو تطبيــق ويــب لتقديــر كميــة الكهربائيــة الممكــن
توليدهــا والتوفيــر المتوقــع يف فواتيــر الكهر بــاء مــن خــال تركيــب
األلــواح الشمســية .تــم االنتهــاء مــن المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع
يف عــام .2017
• أطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة “اســتراتيجية الطاقــة
 ”2050يف عــام  ،2017والتــي تعــد أول اســتراتيجية طاقــة
موحــدة يف الدولــة تعتمــد علــى العــرض والطلــب.

التحديات

•
•

•

•

ال يــزال الوعــي العــام والقــدرة علــى اســتيعاب التقنيات المتجددة
فيمــا يخــص توز يــع الطاقــة منخفضـاً .وتتفــاوت مســتويات نشــر
الطاقــة المتجــددة بشــكل كبيــر بيــن إمــارات الدولــة.
ال يــزال مســتوى اســتخدام الطاقــة النظيفــة يف قطــاع النقــل
منخفض ـاً .وقــد أطلقــت الحكومــات المحليــة مجموعــات مــن
الحوافــز الجديــدة للتشــجيع علــى االعتمــاد علــى هــذا النــوع مــن
الطاقــة ،األمــر الــذي سيســهل عمليــة التحــول إىل قطــاع النقــل
الــذي يعمــل بالكهر بــاء.
إنعــدام الحوافــز لقــاء تبــادل البيانــات مــع وزارة الطاقــة والصناعــة
حيــث ال تتمتــع الــوزارة بــأي صالحيــات دســتورية لجمــع البيانــات.
ويف هــذا الجانــب ،طــورت الــوزارة نظــام منصــة الكترونيــة علــى
شــبكة اإلنترنــت أطلقــت عليــه إســم “أتمتــة” إلدارة بيانــات الطاقــة
بشــكل أ كثــر كفــاءة وتســهيل جمــع البيانــات الســنوية الســتخدام
الــوزارة وأصحــاب المصلحــة المعنييــن.
تتطلــب أهــداف الطاقــة النظيفــة بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة
وجــود نظــام للطاقــة يمتــاز بالمرونــة يشــمل نظــام توليــد الطاقــة
الكهربائيــة حســب الطلــب والتخز يــن وإدارة الطلــب علــى الطاقــة
والر بــط الشــبكي .ويتطلــب األمــر إجــراء المز يــد مــن األبحــاث
لضمــان اســتقرار نظــام الطاقــة يف ظــل مســتويات عاليــة جــدا ً
إلســتخدام الطاقــة المتجــددة.

هل تعلم؟
•
•

•
•

الطاقة اإلنتاجية لمحطة نور أبوظبي ،أكبر محطة مستقلة
للطاقة الشمسية يف العالم ،ستصل إىل نحو  1177ميجاوات
بمجرد اإلنتهاء من المشروع.
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية هو من
ّ
أكبر المشاريع للطاقة الشمسية يف العالم يف موقع واحد
وفق نظام المنتج المستقل يف العالم .وستبلغ قدرته اإلنتاجية
 1,000ميجاوات بحلول عام  ،2020وصوال ً إىل 5,000
ميجاوات بحلول عام  ،2030باستثمارات إجمالية تصل إىل 50
مليار درهم.
تعد محطة براكة للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية يف
دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومن المقرر بدء تشغيل أربعة
مفاعالت نووية على التوايل قبل عام .2020
دولة اإلمارات العربية المتحدة أحرزت المركز األول عالميا ً يف
اﻟﺬﻳﻦ وفقا ً
العالمية
للكهرباء
الوصول
مؤشر
التنافسيةﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب
لتقريرﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون
اﻟﺴﻜﺎن
سهولةﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺆﺷﺮ :6.1.1
االقتصادي العالمي لعام .2018
المنتدى
الصادر
4.0
)(2015
عن ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺪار

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.1.7ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
((2015

%99.8
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :2.1.7ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﻴﻦ )(2015

%98.3
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء
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جمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
دراسة حالةُ :م َّ

ُتظهــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التزام ـا ً واضح ـا ً بموائمــة جهودهــا بمــا يتوافــق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ،ويَبــرز ذلــك
جليـا ً مــن خــال اعتمادهــا لعــدد مــن الملفــات والخطــط المســتقبلية ،مثــل مئو يــة اإلمــارات  2071ورؤ يــة اإلمــارات  2021وخطــة ديب
 2021واســتراتيجية ديب للطاقــة النظيفــة  .2050وجــاءت رؤيــة هيئــة كهر بــاء وميــاه ديب لتتوائــم أيض ـا ً مــع التطلعــات التــي تتبناهــا
أهــداف التنميــة المســتدامة .وبنــا ًء علــى طبيعــة النشــاطات التــي تتــوىل الهيئــة القيــام بهــا ،تــم تحديــد الجوانــب التــي تمتلــك فيهــا الهيئــة
اإلمكانيــات الكبيــرة للمســاهمة مــن خاللهــا يف تحقيــق األهــداف العالميــة ،باألخــذ باالعتبــار طبيعــة عمليــات الهيئــة وحجمهــا ومــدى
وصولهــا والفائــدة المضافــة لطبيعــة هــذه األعمــال.
حــل” بإمــارة ديب ،واحــدا ً مــن
تمــت إقامتــه يف منطقــة “س ـ ِيح ال َّد َ
جمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية ،والــذي َّ
و ُيع ـ ّد ُم َّ
المبــادرات الرئيســية التــي اعتمدتهــا هيئــة كهر بــاء وميــاه ديب لتحقيــق اســتراتيجية ديب للطاقــة النظيفــة  ،2050والتــي تســهم بشــكل
ـإن هــذه المبــادرة تقــدم مســاهمات رئيســية
مباشــر يف تحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فـ َّ
جمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية أ كبــر مشــروع للطاقــة الشمســية
لتحقيــق األهــداف  12 ،9 ،8و .13ويعتبــر ُم َّ
يف موقــع واحــد علــى مســتوى العالــم ،وســتصل قدرتــه اإلنتاجيــة إىل  5000ميجــاوات بحلــول عــام  .2030وابتــداءا ً مــن عــام 2030
المجمــع علــى خفــض مــا يز يــد عــن  6.5مليــون طــن مــن انبعاثــات ثــاين أ كســيد الكر بــون ســنوياً.
ســيعمل
َّ
المجمــع تقنيــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والطاقــة الشمســية المركــزة لتوفيــر الطاقــة النظيفــة للمواطنيــن
تســتخدم مراحــل
ّ
مجمــع الطاقــة الشمســية بيــن جهــود القطاعيــن العــام والخــاص يف مجــال الطاقــة الشمســية
والمقيميــن يف إمــارة ديب .وال يضــم
ّ
فحســب ،وإنمــا يضــم أيض ـا ً مركــزا ً لالبتــكار ومركــزا ً للبحــوث والتطويــر ،إضافــة إىل مرا كــز اختبــار ومحطــة لتحليــة الميــاه باســتخدام
الطاقــة الشمســية.
المجمــع يف عــام  2013مــع إطــاق المرحلــة األوىل مــن المشــروع وبقــدرة إنتاجيــة بلغــت  13ميجــاوات يتــم
بــدأت عمليــات تشــغيل
ّ
المجمــع بنجــاح يف أبر يــل 2017
إنتاجهــا باســتخدام تقنيــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة .وتــم تدشــين المرحلــة الثانيــة مــن
ّ
بإجمــايل قــدرة إنتاجيــة بلغــت  200ميجــاوات.
للمجمــع ،فســيتم تنفيــذ المرحلــة الثالثــة مــن التوســعة علــى مراحــل ( 200ميجــاوات بحلــول
فيمــا يتعلــق بالتوســعات المســتقبلية
ّ
عــام  ،2018و 300ميجــاوات للمرحلــة الثانيــة و 300ميجــاوات للمرحلــة الثالثــة) .أمــا المرحلــة الرابعــة والتــي تســتهدف إنتــاج 950
ميجــاوات ،فقــد تــم ترســية العقــد علــى أقــل ســعر تكلفــة عالمــي للطاقــة بلــغ  7.3ســنت أمريكــي للكيلــووات يف الســاعة إلنتــاج الطاقــة
الشمســية المركــزة ،مــع إضافــة  250ميجــاوات تنتجهــا األلــواح الشمســية الكهروضوئيــة وبتكلفــة  2.4دوالر أمريكــي لــكل كيلــووات
يف الســاعة وهــو الســعر األقــل عالمي ـاً .ويمتــاز المشــروع بأطــول بــرج شمســي يف العالــم بارتفــاع يصــل إىل نحــو  260متــرا ً بإجمــايل
اســتثمارات يصــل إىل  16مليــار درهــم إمــارايت ( 4.3دوالر أمريكــي).

أ ﻛﺒﺮ

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻲﻓ

ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ ﻲﻓ اﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻗﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺨﻄﻄﺔ ﺗﺒﻠﻎ

 5000ﻣﻴﻐﺎواط
ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم 2030

اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ

اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

ب 6.5ﻣﻠﻴﻮن

ﻃﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم اﺑﺘﺪا ًء ﺑﻌﺎم 2030

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل
للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة
والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع

”

تلتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين من
خالل الجهود الوطنية المبذولة للتحول
نحو االقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار
حيث نطبق منظومة سياسات وبرامج
تستهدف تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية
واستقطاب الخبرات العالمية للقطاعات
االقتصادية االستراتيجية وتعزيز مهارات
سوق العمل

“

معايل
ناصر بن ثاين جمعة الهاملي
وزير الموارد البشرية والتوطين
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لمحة عامة

ـم
بالتوافــق مــع الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،تـ َّ
إدارج أولويــة تح ـ ّول الدولــة إىل “االقتصــاد المعــريف” ليكــون أحــد
الســت ضمــن أجنــدة اإلمــارات  .2021ومــن
األولو يــات الوطنيــة ِّ
ـإن هــذه الخطــوة تبــرز أهميــة تحفيــز االبتــكار
الناحيــة العمليــة ،فـ َّ
والبحــث ،ودعــم القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة ،وتعز يــز
إطــار العمــل التنظيمــي للقطاعــات الرئيســية .تتــوىل وزارة المــوارد
البشــرية والتوطيــن مســؤولية تحويــل ســوق العمــل بدولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة إىل ســوق جاذبــة للمواهــب اإلماراتيــة .وحتــى
تتمكــن الــوزارة مــن بلــوغ هــذا الهــدف ،فقــد ركــزت جهودهــا علــى
وضــع نظــام للسياســات والمعاييــر ،عــاوة علــى التركيــز علــى إقامــة
شــرا كات مؤسســية لتمكيــن القــوى العاملــة اإلماراتيــة وحمايــة
بيئــة العمــل مــع تعز يــز االبتــكار فيهــا.

هل تعلم؟
•
•
•
•

حصلت دولة اإلمارات على المرتبة األوىل عالميا ً يف مؤشر
“سهولة التوظيف” وفقا ً لتقرير تنافسية المواهب العالمية
الصادر عن معهد انسياد لعام .2018
ً
حصلت دولة اإلمارات على المرتبة الثانية عالميا يف مؤشر
“ريادة األعمال” وفقا ً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية
الصادر عن المعهد الدويل للتنمية اإلدارية لعام .2018
حصلت دولة اإلمارات على المرتبة الحادية عشر عالميا ً يف
تقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعام .2019
من المتوقع أن يستحدث معرض إ كسبو  2020حوايل
 275,000فرصة عمل.

السياسات والمبادرات
• سياســة إعــادة توز يــع المواطنيــن ( :)2018وهــي آليــة معتمــدة
للتدويــر الوظيفــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تهــدف إىل
تعييــن موظفيــن ذوي خبــرة وكفــاءة مــن القطــاع العــام لتــويل
المناصــب القياديــة يف مؤسســات القطــاع الخــاص.
• البوابــة اإللكترونيــة الموحــدة للتوظيــف الــذايت ألصحــاب المهــارات
( :)2018وتهــدف هــذه البوابــة إىل دعــم جهــود التوطيــن مــن
خــال ر بــط المهــارات الوطنيــة بالبرامــج والخدمــات المختلفــة يف
القطاعيــن الحكومــي والخــاص .وتوفــر البوابــة االلكترونيــة حزمــة
مــن التســهيالت والمحفــزات للشــركات التــي تســتخدمها يف
االســتعانة بالكفــاءات الوطنيــة.
• إطــاق سلســلة مــن التطبيقــات الذكيــة خــال عامــي 2017
و 2018لرفــع الكفــاءة وتعز يــز ســهولة تقديــم الخدمــات .ومــن
هذه التطبيقات ،على ســبيل المثال ال الحصر ،تطبيق “وجهني”
الذكــي وهــو تطبيــق يهــدف إىل تقديــم اإلرشــاد المهنــي للخريجين
الجــدد يف الدولــة لتحديــد فــرص العمــل والتدر يــب .وتطبيــق آخــر
هــو “ســامة” ويســتهدف أصحــاب العمــل والعمــال واألطبــاء،
ويهــدف إىل أن يكــون منصــة لإلبــاغ الفــوري عــن أي إصابــات
عمــل.

التحديات

• رفــع مســتوى التوطيــن يف وظائــف القطــاع الخــاص ،حيــث
يفضلــن غالبيــة اإلماراتيــات العمــل يف القطــاع الحكومــي.
• احتماليــة فقــدان عــدد مــن الوظائــف اإلدار يــة بســبب المخاطــر
التــي يفرضهــا التحــول اآليل لهــذه الوظائــف .وبنــا ًء عليــه ،تبــرز
أهميــة تزويــد مواطنــي الدولــة بالمهــارات المناســبة للنجــاح يف
القطــاع الخــاص.

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.2.8ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻲﻓ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ ﻟﻜﻞ
ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻣﻞ
%13,81

%13,42

2017 2016
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :2.5.8ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ ،واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ،
واﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
%26.6
%21.6
اﻹﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر
%12.5
%8.5

%6.8

%6.4
%5.6
%4.4
%3.2 %4.1 %3.9
%1.7
%1.5
%1.4 %1.1 %1.2
%1.3
%0.8
%0.7
%0.8
%0.7
%0.7
60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19

65+

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻤﺆﺷﺮ ) :1.10.8أ( ﻋﺪد ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ
ﺑﺎﻟﻎ ،و )ب( ﻋﺪد أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮف اﻵﻲﻟ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ
58

60

62

65
57

12

12

12

12

2012

2013

2014

2015

57

10

9

2016

2017

ﻋﺪد أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮف اﻵﻲﻟ ﻟﻜﻞ  100,000ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ
ﻋﺪد ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ  100,000ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
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Total

دراسة حالة :التوطين المستهدف يف القطاع الخاص باالستفادة من المس ّرعات الحكومية

تتوقــع حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مــدى الســنوات العشــر المقبلــة نمــوا ً ملحوظ ـا ً لنســبة مواطنــي الدولــة مــن
ـإن هــذا النمــو
إجمــايل مجمــوع القــوى العاملــة وذلــك بســبب الز يــادة المتوقعــة يف معــدل النمــو الســكاين .وعلــى الصعيــد العملــي ،فـ َّ
المتوقــع ســيدفع بالشــباب اإلمــارايت نحــو التســلح بالمهــارات الفنيــة الالزمــة كــي يتمكنــوا مــن الحصــول علــى الوظائــف يف القطــاع
الخــاص .ومــن ناحيــة أخــرى ،تحــرص حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى توفيــر الدعــم لمواطنــي الدولــة وشــحذ همــم
الشــباب وبنــاء مهاراتهــم .وتســعى الحكومــة مــن خــال منصــة “المســرعات الحكوميــة” .وهــي منصــة للفــرق الحكوميــة المشــتركة
لمواجهــة التحديــات وتحقيــق األهــداف خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة .ويركــز المشــاركون يف المســرعات الحكوميــة علــى أربعــة مجــاالت،
وهــي :وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية الوطنيــة ،ووضــع السياســات ،واســتحداث المشــاريع وتقديــم الخدمــات.
وبالتعــاون مــع “المســرعات الحكوميــة” ،أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن مبــادرة “قطاعــات التوطيــن المســتهدفة” والتــي
تهــدف إىل تســريع عمليــة التوطيــن يف عــدد مــن القطاعــات ذات األولويــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة.
وانطلقــت المبــادرة خــال شــهر ينايــر  ،2018واعتمــدت يف تنفيذهــا علــى منهجيــة مرحليــة حيــث اتبعــت فيــه وزارة المــوارد البشــرية
والتوطيــن العمليــات التــي حددتهــا المســرعات ،وشــملت مــا يلــي :أوالً ،تــم تشــكيل فــرق العمــل ،ثــم عملــت هــذه الفــرق معـا ً لتحديــد
األهــداف وتحديــد المــوارد المتاحــة لتحقيــق هدفهــم .ويف المرحلــة األخيــرة ،عملــت فــرق المس ـ ِّرعات بصــورة مكثفــة مــع الشــركات
العاملــة يف القطــاع الخــاص وأصحــاب المصلحــة اآلخر يــن مــن خــال اعتمــاد وســائل مختلفــة للتعــاون ،مثــل :بنــاء الشــرا كات وتطويــر
األدوات مثــل “بوابــة التوطين”وتنظيــم األيــام المفتوحــة للتوظيــف وإطــاق حملــة التوطيــن ،وغيرهــا مــن أوجــه التعــاون.
تــم اإلعــان عــن إنطــاق المرحلــة األوىل مــن المبــادرة يف شــهر ينايــر  2018واســتمرت حتــى شــهر مايــو  .2018وكان الهــدف هــو توظيــف
 4000مواطــن ضمــن أربعــة قطاعــات رئيســية :النقــل والطيــران والعقــارات والتكنولوجيــا واالتصــاالت والخدمــات .ومــن خــال مقارنــة
النتائــج التــي تــم تحقيقهــا يف عــام  ،2017فقــد حققــت المرحلــة األوىل يف عــام  2018معــدل نمــو بلــغ  109%يف توظيــف المواطنيــن.
بــدأت المرحلــة الثانيــة للمبــادرة يف أغســطس  2018وستســتمر حتــى ديســمبر  2018بهــدف توظيــف  3500مواطــن إمــارايت ضمــن
القطاعــات التاليــة :الســياحة والماليــة .واســتمرت المراحــل األخــرى لهــذه المبــادرة حتــى عــام  2021وستســتهدف القطاعــات األخــرى
يف الدولــة ذات األولويــة للتوطيــن.

4,000
ﻣﻮاﻃﻦ ﻲﻓ

 4ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ 2018

%109

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻨﻤﻮ
ﻲﻓ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2017

3,500

3

ﻣﻮاﻃﻦ ﻲﻓ

ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ
أﺧﺮى ﺑﺤﻠﻮل ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2019
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إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود،
وتحفيز التصنيع الشامل للجميع
والمستدام ،وتشجيع االبتكار

حافظت دولة اإلمارات العربية المتحدة
على صدارتها على النطاق اإلقليمي
والعالمي يف العديد من المؤشرات ،بما
يف ذلك القدرة التنافسية والتنمية وريادة
األعمال واالبتكار وسهولة ممارسة األعمال
والتجارة والسياحة واالستثمار.

”

معايل
سلطان بن سعيد المنصوري
وزير االقتصاد
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“

لمحة عامة

بالتوافق مع رؤية اإلمارات  2021والتي تهدف إىل أن تصبح الدولة
مــن بيــن أفضــل  10دول يف العالــم بحلــول اليوبيــل الذهبــي لالتحــاد
يف عــام  ،2021اتخــذت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة العديــد مــن
الخطــوات والتدابيــر لتعز يــز مفهــوم االبتــكار وتحفيــز الجميــع علــى
اعتمــاده يف أعمالهــم .ومــن أبــرز هــذه الخطــوات ،إطــاق اســتراتيجية
االبتــكار يف عــام  2014برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب “حفظــه هللا” .وتماشــيا ً مــع األولويــات الوطنيــة
وأجنــدة اإلمــارات  ،2030تعمــل وزارة االقتصــاد وباســتمرار علــى
تعز يــز بيئــة محفــزة للنشــاط االقتصــادي المســتدام بدولــة اإلمــارات
ـن التشــريعات التــي
العربيــة المتحــدة .ويتــم ذلــك مــن خــال َسـ ِّ
تشــجع علــى االســتثمار ودعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
وحمايــة حقــوق المســتهلك والملكيــة الفكر يــة ،باإلضافــة إىل تلبيــة
المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة بهــدف تحقيــق النمــو االقتصــادي.

السياسات والمبادرات
• إطــاق “الدليــل المبتكــر للشــركات يف دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة” بالتعــاون مــع مركــز األبحــاث الوطنــي لتســليط الضــوء
علــى دور الــوزارة يف تنفيــذ اســتراتيجية اإلمــارات الوطنيــة لالبتــكار.
• إطــاق “المؤشــر الوطنــي الســنوي للمســؤولية المجتمعيــة
للشــركات” ( )2017لمتابعــة مســار الشــركات العاملــة بدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى أســاس مســاهماتها يف مبــادرات
المســؤولية المجتمعيــة للشــركات.
• إصــدار القانــون االتحــادي بشــأن مكافحــة اإلغــراق والتدابيــر
التعويضيــة والوقائيــة ( )2017الــذي يهــدف إىل حمايــة
المنتجــات المحليــة مــن الــواردات التــي تبــاع بأقــل مــن القيمــة
الســوقية العادلــة.

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.2.9اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ ﻟﻠﻔﺮد
%8.8

هل تعلم؟
• حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األوىل عربيا ً يف
مؤشر االبتكار العالمي لعام .2018
• حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة الثامنة عالميا ً
يف مؤشر “نسبة الباحثين يف المشاريع التجارية” وفقا ً لتقرير
االبتكار العالمي لعام ..2018

%7.7

%7.5

2012

2013

%7.8

2015

2014

2017

2016

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﺰال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﺟﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :2.2.9اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻲﻓ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻲﻓ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

9%
91%

إﺟﻤﺎﻲﻟ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.4.9اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻲﻧ أ ﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
0,52

التحديات

• دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بهــدف المحافظــة علــى
قدرتهــا التنافســية ضمــن جهــود الحكومــة الحثيثــة للتحــول إىل
اقتصــاد قائــم علــى االبتــكار.
• تعز يــز ثقافــة االبتــكار يف الشــركات والمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة العاملــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

%9

%8.8

0,487

0,487

0,365

Kg CO2/GDP $ Constant
2013

2014

2016

2015

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء ووزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.5.9اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ

0.5%

0.7%

0.9%

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :2.5.9اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻲﻓ ﻣﺠﺎل
اﻟﺒﺤﺚ )ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ(

2,003

1.0%

اﻹﻧﻔﺎق

2,407

اﻹﻧﻔﺎق
2018 2017 2016 2015

2017

2018

اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
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دراسة حالة :لمحة عن مراكز األبحاث يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
تســعى جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا ألن تكــون الجامعــة الوحيــدة يف الدولــة التــي تتــوىل مســؤولية التصــدي للتحديــات العلميــة
والصناعيــة اإلســتراتيجية التــي ســتعزز مكانــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كإقتصــاد عالمــي رائــد يف مجــال المعرفــة واالبتــكار .وبنــا ًء
علــى هــذا التوجــه ،فقــد وضعــت الجامعــة أولويــات البحــث العلمــي لتحقيــق التنميــة المبتكــرة والمســتدامة ،مثــل التكنولوجيــا الحيويــة
والمــواد المتطــورة والروبوتــات والــذكاء االصطناعــي وعلــوم البيانــات -والقطاعــات التــي تســتهدفها الدولــة مــن الناحيــة االســتراتيجية
إدرا كا ً مــن الجامعــة للــدور المحــوري الــذي تؤديــه هــذه القطاعــات والــذي ستســتمر يف تأديتــه يف مجــاالت الوظائــف والصناعــات الهامــة
والجديدة.
أطلقــت جامعــة خليفــة مرا كــز البحــوث حيــث يتــوىل الباحثــون المبتكــرون والذيــن يعملــون مع ـا ً يف مرافــق ذات مســتوى عالمــي
مســؤولية التعامــل مــع التحديــات المتعلقــة بهــذه المجــاالت علــى نح ـ ٍو منهجــي ووفق ـا ً ألهــداف محــددة .ويف الوقــت الــذي تضــم
ـإن ســتة منهــا وهــي -مركــز األبحــاث لرســم خرائــط الطاقــة المتجــددة والتقييــم ومركــز أبحــاث وإبــداع
الجامعــة حاليـا ً  16مركــزا ً للبحــث ،فـ َّ
الفضــاء ومركــز االبتــكار يف هندســة الرعايــة الصحيــة ومركــز التكنولوجيــا الحيويــة ومركــز األنظمــة الروبوتيــة المســتقلة ومركــز النظــم
االلكترونيــة الفيزيائيــة -تســهم بشــكل مباشــر يف األبحــاث المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ،وهــي :ز يــادة التصنيــع واالبتــكار
واالســتدامة والقــدرات التكنولوجيــة المعــززة وغيرهــا مــن األهــداف .إىل جانــب مرا كــز األبحــاث األخــرى يف جامعــة خليفــة ،تعمــل هــذه
المرا كــز الســتة علــى إنتــاج التكنولوجيــا واألنظمــة والحلــول يف الوقــت الــذي يتــم فيــه تدر يــب الجيــل القــادم مــن المهندســين والعلمــاء
ذوي المهــارة العاليــة يف التخصصــات التــي تشــهد طلب ـا ً مرتفع ـا ً عليهــا .والنتيجــة النهائيــة هــي رأس مــال بشــري وفكــري ق ّيــم ليــس
للدولــة فقــط وإنمــا العالــم أجمــع.
ومــن األمثلــة علــى المشــاريع التــي قامــت بهــا جامعــة خليفــة والتــي تدعــم أهــداف التنميــة المســتدامة هــو مختبــر الــذكاء االصطناعــي
يف وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة الــذي تــوىل عمليــات تطويــره بالكامــل مركــز أبحــاث جامعــة خليفــة لرســم خرائــط الطاقــة المتجــددة
والتقييــم ويعتمــد المختبــر يف اســتخداماته علــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لتنفيــذ المقارنات المعيارية والتدريب على الخوارزميات
المســتخدمة لتحديــد وإدارة المخاطــر والتحذيــرات الخاصــة بالتلــوث كجــزء مــن نظــام مراقبــة المنــاخ والتنبــؤ بــه .يضــم المختبــر الــذي
يتخــذ مــن ديب مقــرا ً لــه ثالثــة أنظمــة رئيســية هــي :أداة رســم الخرائــط يف الوقــت الحقيقــي إعتمــادا ً علــى األقمــار الصناعيــة ومحــاكاة أداء
حيــة لمحطــة الطاقــة الشمســية يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ونظــام التشــغيل يف الوقــت الحقيقــي لرصــد نوعيــة الهــواء والتنبــؤ
بــه ،ونظــام لرصــد البيئــة البحر يــة والتنبــؤ بهــا .تعمــل جميعهــا علــى حمايــة البيئــة المحليــة مــن خــال مراقبــة وتحليــل المعلومــات
المتاحــة بدقــة ،والتــي يتــم اســتخدامها بعــد ذلــك التخــاذ القــرارات المناســبة يف مجــاالت المراقبــة وتحليــل البيانــات واالتصــاالت
وتخز يــن المعلومــات واســتعادتها .تســاهم خرائــط الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة ونظــام المحــاكاة الشمســية يف تحســين التخطيــط
لمحطــات الطاقــة الشمســية وتشــغيلها لتوليــد الطاقــة ،ممــا يســهم يف رســم خرائــط لنظــام متكامــل ألفضــل المواقــع لمرافــق توليــد
الطاقــة الشمســية يف حيــن أن نظــام المراقبــة البيئيــة والــذي يشــمل خدمــات الرصــد والتنبــؤ يف الوقــت الفعلــي يوفــر البيانــات حــول
أماكــن تركــز ملوثــات الهــواء وبيانــات مؤشــر نوعيــة الهــواء المأخــوذة مــن بيانــات األقمــار الصناعيــة ونمــاذج دوران الغــاف الجــوي .كمــا
يشــتمل النظــام علــى سلســلة مــن صــور الخرائــط التــي تبيــن أماكــن تركــز الهــواء لــكل ســاعة واتجاههــا يف دولــة اإلمــارات ،باإلضافــة إىل
نمــوذج لتوقعــات أماكــن تركــز الملوثــات علــى مــدى ثالثــة أ يــام لســتة ملوثــات هــواء رئيســية ،هــي :أول أ كســيد الكر بــون وثــاين أ كســيد
النيتروجيــن وثــاين أ كســيد الكبر يــت وطبقــة األوزون األرضيــة والجســيمات التــي يقــل قطرهــا عــن  10ميكــرون ونمــوذج لمــدة خمســة
أ يــام للتنبــؤ أماكــن تركــز الجســيمات التــي يقــل قطرهــا عــن  2.5ميكــرون .يهــدف المشــروع إىل العمــل كنظــام ذكــي وتفاعلــي لتقييــم
أداء الطاقــة الشمســية يف الوقــت الفعلــي ومراقبــة البيئــة يف مقــر وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة يف إمــارة ديب .وســيعرض نظــام المراقبــة
الذكــي مؤشــرات آنيــة ومتوقعــة للعديــد مــن مؤشــرات الطاقــة البيئيــة والمتجــددة.
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الحد من انعدام المساواة داخل
البلدان وفيما بينها

”

تدعم دولة اإلمارات العربية المتحدة حقوق
أصحاب الهمم وتواصل المشاركة يف الحركة
العالمية لتمكينهم على المستوى التعليمي
واالقتصادي واالجتماعي.

“

معايل
حصة بنت عيسى بوحميد
وزيرة تنمية المجتمع
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لمحة عامة

وفــا ًء بتعهــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة “بعــدم تــرك أحــد خلف
الركــب”ُ ،يعـ ّد الحـ ّد مــن عــدم المســاواة االجتماعيــة وضمان التكامل
االجتماعــي هــو مفتــاح تحقيــق االســتقرار والوئــام يف المجتمــع .إن
إدراج الفئـ ــات المسـ ــتضعفة مثـ ــل “أهـ ــل القـ ــرار” و“كبـ ــار السـ ــن”
و“األرامـ ــل” و“المطلقـ ــات” و“العائـ ــات يف محنـ ــة” تقـ ــع يف قلـ ــب
السياسـ ــات واالسـ ــتراتيجيات االجتماعيـ ــة لدولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة
المتحـ ــدة .وتــويل الدولــة أهميــة خاصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة،
والذيــن قــررت الحكومــة اإلماراتيــة إعــادة تســمية هــذه الفئــة باســم
“أصحــاب الهمــم” .تقــدم وزارة تنميــة المجتمــع ألصحــاب الهمــم
خدمــات خاصــة لضمــان حصولهــم علــى فــرص تعليــم متســاوية
وتدر يــب مهنــي لتطويــر مهاراتهــم.

هل تعلم؟
• بموجب السياسة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
تقرر إعادة تسمية األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة
ليصبح “أصحاب الهمم”.
• توفر مبادرة “مليون مبرمج عريب” التدريب المجاين لمليون
شاب عريب المتالك مهارات والبرمجة.

السياسات والمبادرات

•

•

•
•

إطـ ــاق السياسـ ــة الوطنيـ ــة لألسـ ــرة ( ،)2018والتــي وتهــدف
إىل تمكيــن األسـ ــرة اإلماراتيـ ــة مـ ــن تحقيـ ــق التنميـ ــة االجتماعيـ ــة
المسـ ــتدامة .وتركـ ــز السياسـ ــة علـ ــى توفيـ ــر الرعايـ ــة الصحيــة
والتعليــم واإلسـ ــكان واالسـ ــتقرار المـ ــايل واألسـ ــري وحقـ ــوق
اإلنسـ ــان واألمـ ــن والسـ ــامة وتوسـ ــيع نطـ ــاق الوصـ ــول إىل
الخدمـ ــات االجتماعيـ ــة.
إطـ ــاق السياسـ ــة الوطنيـ ــة لكبـ ــار السـ ــن (  )2018والتــي تهــدف
إىل تحسـ ــين نوعيـ ــة الخدمـ ــات االجتماعيـ ــة ورفـ ــاه األفـ ــراد الذيـ ــن
تتـ ــراوح أعمارهـ ــم  60فمـ ــا فـ ــوق ،تغطيـ ــة الرعايـ ــة الصحيـ ــة،
التوعيـ ــة بيـ ــن المجتمعيـ ــة والحيـ ــاة النشـ ــطة ،اسـ ــتثمار الطاقـ ــات
والمشـ ــاركة المدنيـ ــة ،البنيـ ــة التحتيـ ــة والنقـ ــل ،االســتقرار المــايل،
األمـ ــن والسـ ــامة وجـ ــودة الحيـ ــاة المسـ ــتقبلية.
تهــدف السياســة الوطنيــة لتمكيــن أصحــاب الهمــم ( )2017إىل
إيجــاد فهــم مختلــف لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم
مــن أداء دور فعــال يف تنميــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
يحــدد قانــون “وديمــة” بشــأن حقــوق األطفــال ( )2016الحقــوق
القانونيــة ُ
للق َّصــر مثــل ســهولة الحصــول علــى الخدمــات الصحية
والتعليــم والخدمــات األساســية دون تمييــز .كمــا يحمــي القانــون
ُ
الق َّصــر مــن اإلســاءة الجســدية والعاطفيــة.

التحديات

• توفيــر فــرص التعليــم لدعــم وتســريع االندمــاج االجتماعــي
ألصحــاب الهمــم ودعــم أســرهم.
• التشخيص الدقيق للحاالت وكذلك حمايتهم من اإلساءات.
• تطو يــر مرا كــز الرعايــة والتأهيــل ألصحــاب الهمــم لدعــم اندماجهــم
االجتماعــي.
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اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.4.10ﺣﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻲﻓ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ ،ﺑﻤﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ
اﻷﺟﻮر وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) (%ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017
43%

28%

28%
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40%
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رأس
اﻟﺨﻴﻤﺔ

31%

اﻟﻔﺠﻴﺮة

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻲﻧ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ ،وﻻ ﺗﺰال
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺟﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎء

“مس َّرة” من وزارة تنمية المجتمع
دراسة حالة :بطاقة َ

الســن ،أطلقــت وزارة
لضمــان أن يعيــش جميــع أفــراد المجتمــع حيــاة كريمــة وتحقيــق الســعادة والرفــاه لهــم ،وعلــى وجــه التحديــد كبــار ِّ
الســن مــن المواطنيــن
تنميــة المجتمــع عــددا ً مــن المبــادرات ومنهــا مبــادرة بطاقــة “مس ـ َّرة”يف عــام  2016بهــدف تعز يــز شــعور كبــار ِّ
اإلماراتييــن باالندمــاج واالنتمــاء .ويــأيت إصــدار هــذه البطاقــة تماشــيا ً مــع رؤيــة اإلمــارات  2021التــي تدعــو إىل الوصــول إىل مجتمــع
متماســك يفخــر بهويتــه ويعمــل علــى دمــج جميــع شــرائح المجتمــع .وأمــا “مسـ َّرة” فهــي بطاقــة ُتمنــح ألبنــاء الدولــة الذيــن بلغــوا مــن
العمــر  60عام ـا ً فمــا فــوق وتوفــر لهــم ســهولة الحصــول علــى الخدمــات األساســية مثــل الرعايــة الصحيــة وتجديــد الوثائــق الرســمية،
باإلضافــة إىل النشــاطات التــي يمكنهــم المشــاركة فيهــا بهــدف جعلهــم يشــعرون بأنهــم أعضــاء فاعليــن يف مجتمــع دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
الســن اإلماراتييــن لــدى وزارة تنميــة المجتمــع.
منــذ إطــاق مشــروع “مسـ َّرة” يف عــام  ،2016تـ َّ
ـم تســجيل مــا يز يــد عــن  21,713مــن كبــار ِّ
وتعاونــت الــوزارة مــع العديــد مــن الجهــات اإلتحاديــة والمحليــة وشــركات القطــاع الخــاص لتوفيــر الخدمــات وكذلــك العــروض لجميــع
الســن منحهــم األولويــة لــدى مراجعتهــم
الســن .وأمثلــة علــى اإلمتيــازات التــي تتيحهــا البطاقــة لكبــار ِّ
حاملــي البطاقــات مــن كبــار ِّ
للعيــادات والصيدليــات ،وتوفيــر خدمــات الز يــارات الطبيــة المنزليــة وتقديــم العــاج لهــم عنــد الحاجــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن هيئــة
الطــرق والمواصــات يف أبوظبــي وديب والشــارقة وعجمــان ورأس الخيمــة تمنــح حاملــي بطاقــات “مسـ ّرة” خصومــات تصــل إىل 50%
عنــد اســتخدام وســائل النقــل العــام أو اســتخدام ســيارات األجــرة .وكذلــك توفــر الهيئــة اإلتحاديــة للهو يــة والجنســية مواقــف مخصصــة
للســيارات لحاملــي البطاقــة وخدمــات دعــم خاصــة للمســنين لــدى مكاتــب االســتقبال وتســهيل جميــع العمليــات التــي هــم بحاجــة
حــزم خاصــة لخدمــات االتصــاالت لحاملــي بطاقــة “مسـ َّرة” .وهــذه القائمــة ليســت شــاملة بــأي
لهــا .كمــا قدمــت شــركتي “دو” و”اتصــاالت” ُ
الســن ،وإنمــا توضــح وبــكل بســاطة أمثلــة قليلــة عــن
ـار
ـ
ب
ك
ـة
ـ
م
لخد
ـة
ـ
ف
كا
ـاتها
ـ
س
ومؤس
ـة
ـ
ل
الدو
حــال للخدمــات واالمتيــازات التــي تقدمهــا
ِّ
المزا يــا التــي يتمتــع بهــا حاملــو بطاقــة “مسـ َّرة”.
الســن مــن المواطنيــن يف الدولــة يف المجتمــع ،وتســليط الضــوء
ويكمــن الهــدف الرئيســي للمبــادرة يف التأكيــد علــى أهميــة دمــج كبــار ِّ
علــى أهميــة وجودهــم يف المجتمــع حيــث يســاعدون يف تثقيــف جيــل اإلمــارات المســتقبلي وقدرتهــم علــى غــرس القيــم الثقافيــة
واألخالقيــة القويــة يف جيــل الشــباب اإلمــارايت.

اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺮة

21,713

-50%

اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻮاﻗﻒ

ﻣﻮاﻗﻒ ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺴﺠﻞ
زﻳﺎرات ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺑﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
دو واﺗﺼﺎﻻت
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جعل المدن والمستوطنات البشرية
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على
الصمود ومستدامة

”

ضمان التكاملية والشمولية يف تخطيط
وتنفيذ مشاريع البنية التحتية هو من
األولويات االستراتيجية لوزارة تطوير
البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية
للدولة وتحقيق االستدامة

“
معايل
الدكتور عبدهللا بن محمد بلحيف النعيمي
وزير تطوير البنية التحتية
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لمحة عامة

ســاهمت وزارة تطويــر البنيــة التحتيــة يف تحقيــق التنميــة العمرانيــة
للدولــة ،مــن خــال مشــاريع البنيــة التحتيــة االتحاديــة التــي أشــرفت
علــى تنفيذهــا .وشــملت هــذه المشــاريع بنــاء المنــازل والمبــاين
الحكوميــة ،باإلضافــة إىل تطويــر شــبكة طــرق قويــة تر بــط جميــع
اإلمــارات الســبع لتســهيل تنقــل المواطنيــن والمقيميــن يف الدولــة.
واتســاقا ً مــع رؤيــة  2021واألجنــدة الوطنيــة ،تســعى الــوزارة إىل
تحقيــق بيئــة مســتدامة وبنيــة تحتيــة متكاملــة مــن أجــل تحقيــق
جــودة حيــاة عاليــة لجميــع المقيميــن.

السياسات والمبادرات
• وضــع سياســة اإلطــار القانــوين الوطنــي للشــرا كة بيــن القطاعيــن
الحكومــي والخــاص ( )2018لتطويــر سياســة الشــرا كة بيــن
القطاعيــن ،والتــي ستســاعد يف تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة
وتنفيذهــا بهــدف تعز يــز القــدرة التنافســية للدولــة وتلبيــة
متطلبــات البنيــة التحتيــة واحتياجــات مشــاريع اإلســكان.
• مشــروع اإلمــارات للخطــة الشــاملة التوافقيــة ( :)2017ويهــدف
هــذا المشــروع إىل وضــع خطــة متكاملــة طويلــة األمــد لوضــع
سياســات وخارطــة طر يــق للدولــة تضــم يف بنودهــا محــاور بيئيــة
وحضر يــة واقتصاديــة واجتماعيــة.
• المبــادرة الوطنيــة لإلســكان ( :)2017تهــدف المبــادرة إىل وضــع
إطــار عمــل تنظيمــي لعمليــة اإلســكان ،باإلضافــة إىل إعــداد خطــة
طويلــة األمــد لضمــان توفيــر الســكن المالئــم وعلــى نح ـ ٍو عــادل.

هل تعلم؟
• وفقا ً لتقرير تنافسية السياحة والسفر العالمية الصادر عن
المنتدى االقتصادي العالمي لعام  ،2017حققت دولة
اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األوىل يف “مؤشر جودة
الطرق”.
• حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا ً
يف مؤشر “جودة البنية التحتية للنقل الجوي” ،وفقا ً لتقرير
تنافسية السياحة والسفر العالمية الصادر عن المنتدى
االقتصادي العالمي لعام .2017

اﻟﻤﺆﺷﺮ .11ج :1.ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻲﻟ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻘﺪم إﻰﻟ أﻗﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎﻲﻧ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد
واﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻲﻓ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ إﻰﻟ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
%68

273.8
اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا ً
87.0

التحديات

• ُتعـ ّد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن بيــن الــدول التــي تشــهد
أعلــى نســبة متزا يــدة يف ملكيــة الســيارات .ومــن المتوقــع أن
ترتفــع هــذه النســبة إىل  3.9%خــال الســنوات العشــر القادمــة،
أي مــا يعــادل ضعــف المعــدل العالمــي .وتتطلــب هــذه النســبة
المرتفعــة ضــرورة وضــع رؤيــة مســتقبلية متكاملــة لنظــام الطــرق
والنقــل الذكــي.
• توفيــر التمويــل الــازم لدعــم الــرؤى الطموحــة لتطويــر البنيــة
التحتيــة الحضر يــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
• ونظــرا ً إىل الطابــع االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
يجــب أخــذ المعاييــر والقوانيــن المختلفــة بعيــن االعتبــار عنــد
التخطيــط يف مختلــف إمــارات الدولــة.

%22

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
1.7

%0.4

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات 2016

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻬﺪف اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻹدارة
%63
اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
%25
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ
%7
أﺧﺮى
%5
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ 403.3 :ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات 2016
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دراسة حالة :مبادرة الطرق الموفرة للطاقة 2017
علــى مــدى العاميــن  2017و ،2018أجــرت وزارة تطويــر البنيــة التحتيــة دراســة تجريبيــة تســتعرض مــن خاللهــا وســائل إلنتــاج الطاقــة
مــن مصــادر مســتدامة ومتجــددة اعتمــادا ً علــى الطاقــة النظيفــة التــي تغــذي شــبكة الطاقــة الكهربائيــة اإلتحاديــة .ومــن المقــرر البــدء
بتنفيــذ هــذا المشــروع رســميا ً اعتبــارا ً مــن عــام .2019
وتــأيت هــذه المبــادرة تماشــيا ً برؤيــة الــوزارة يف إنشــاء بنيــة تحتيــة مســتدامة ومتكاملــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتحقيــق
األهــداف اإلســتراتيجية للدولــة مــن خــال المســاهمة يف إنتــاج مــا نســبته  24%مــن الطاقــة النظيفــة تغــذي شــبكة الطاقــة الكهربائيــة
أن خفــض اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة ســيؤدي إىل تحســين جــودة الهــواء يف الدولــة ،باألخــذ باالعتبــار
بحلــول عــام  .2021ومــن المؤكــد َّ
أن حجــم انبعاثــات الكر بــون الســنوية تقــدر بنحــو  12,000طــن مــن ثــاين أ كســيد الكر بــون ســنويا ً والناتجــة عــن نظــام اإلضــاءة المســتخدم
َّ
ـإن اســتغالل مصــادر الطاقــة المتجــددة والمســتدامة ســيؤدي إىل خفــض هــذه االنبعاثــات
علــى الطــرق االتحاديــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فـ َّ
بنســبة  100%تقريب ـاً .ويمضــي ذلــك بالتــوازي مــع الجهــود الهادفــة إىل التنو يــع يف مــوارد الطاقــة يف الدولــة والح ـ ّد مــن انبعاثــات
الكر بــون وإنشــاء بنيــة تحتيــة تتســم بالكفــاءة لمواصلــة دعــم توفيــر الخدمــات المقدمــة لمســتخدمي الطــرق االتحاديــة .وتتكــون شــبكة
الطــرق االتحاديــة مــن  19طريق ـا ً و 3طــرق ر بــط بإجمــايل طــول يمتــد علــى مــدى  764كــم مــع مجمــوع اســتهالك للطاقــة الكهربائيــة
يبلــغ  15ميجــاوات و 4.8جيجــاوات /ســاعة.
وســيغطي إنتــاج الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة والنظيفــة مــا نســبته  45%مــن احتياجــات خدمــات الطاقــة الكهربائيــة التــي توفرهــا
أن الطاقــة الكهروضوئيــة المتوقــع إنتاجهــا مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة تبلــغ
وزارة تطويــر البنيــة التحتيــة .وأظهــرت الدراســة أيض ـا ً َّ
( 877,705.83كيلــوات /ســاعة) ،وبهــذا تكــون قــد تجــاوزت متطلبــات اإلنــارة الشــهرية التــي تعمــل الــوزارة علــى توفيرهــا والبالغــة
( 365,571كيلــوات /ســاعة).
ـإن مشــروع إنتــاج الطاقــة مــن المــوارد النظيفــة ســيكون لــه أثــر مضاعــف ،ممــا يعنــي ز يــادة يف معــدل إجمــايل
وبنــا َء علــى مــا تقــدم ،فـ َّ
الطاقــة الناتــج عــن مصــادر الطاقــة النظيفــة ،ويقلــل مــن المعــدالت الكل َّيــة النبعاثــات الكر بــون .وتعمــل وزارة تطويــر البنيــة التحتيــة
حاليـا ً علــى تطويــر وتحديــث نظــام اإلنــارة الخــاص بالطــرق االتحاديــة ،والتــي ســتدعم وعلــى نحـ ٍو كبيــر نظــام إدارة طاقــة الكهر بــاء ،كمــا
هــو موضــح يف الشــكل أدنــاه:

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺤﺎﻲﻟ )ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺼﻮدﻳﻮم ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﻐﻂ(

اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ) ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺼﻮدﻳﻮم ذات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ(
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ضمان وجود أنماط استهالك
وإنتاج مستدامة

”

كنا وما زلنا ملتزمين بمبدأ التعايش بين
اإلنسان والطبيعة وعلى الرغم من أن نمونا
السكاين متسارع الخطى فبرامجنا الطموحة
تتطلب استغالل المزيد من الموارد إال
أننا نسعى لتحقيق ذلك بطريقة تضمن
االستمرارية والتجدد ليس لعام أو عامين بل
ألعوام عديدة

“
معايل
الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة

التميز يف التنفيذ 59

لمحة عامة

اســتنادا ً إىل مضمــون رؤيــة اإلمــارات  ،2021تســعى دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة إىل تنويــع مصــادر دخلهــا لتصبــح نموذج ـا ً ناجح ـا ً
لالقتصــاد األخضــر .وتماشــيا مــع رؤيــة الدولــة ،فقــد اعتمــد مجلــس
الــوزراء أجنــدة اإلمــارات الخضــراء  2030كإطــار عمــل لتوجيــه
اإلجــراءات دعم ـا ً لعمليــة التحــول إىل االقتصــاد األخضــر .ويســتند
هذا اإلطار على  5أهداف إستراتيجية ويدعمه  12برنامجا ً رئيسياً.
ولضمــان تحقيــق الهــدف  ،12تعمــل وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة
علــى نشــر مفهــوم االســتهالك واإلنتــاج المســتدامين مــن خــال
خطــة وطنيــة للمســاعدة يف دمــج هــذا المفهــوم ضمــن الخطــط
واالســتراتيجيات القطاعيــة والممارســات التجار يــة المســتدامة
وســلوك المســتهلك

السياسات والمبادرات

• “دليــل أدوات األعمــال الخضــراء” يف دولــة اإلمــارات العربيــة
ـم إصــداره بمناســبة يــوم
المتحــدة ( )2018هــو دليــل إرشــادي تـ َّ
البيئــة العالمــي لمســاعدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة يف
جعــل سالســل القيمــة الخاصــة بهــا صديقــة للبيئــة وخضــراء.
• تدعــم قاعــدة البيانــات اإللكترونيــة الوطنيــة للنفايــات ()2018
عمليــة جمــع البيانــات المتعلقــة بالنفايــات مــن جميــع الهيئــات
ذات العالقــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلدارة تحليــل
البيانــات وإعــداد التقار يــر علــى المســتويين المحلــي والوطنــي.
• أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب “حفظــه هللا” ،يف
عــام  2017عــن هــدف وطنــي هــام أال وهــو القضــاء علــى ظاهــرة
إهــدار الطعــام تمام ـا ً والتشــجيع علــى االســتهالك المســتدام.

التحديات

• هناك حاجة لمزيد من المشاركة من الشركات التجارية بشكل
عــام لدعــم تنفيــذ مفهــوم االســتهالك واإلنتــاج المســتدامين،
ويتطلــب ذلــك تبنــي هــذه الشــركات إجــراءات جديّــة.
• تعــد عمليــة ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ الهيئــات ذات
العالقة ومن ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء الدولة ﻹدارة اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ الخاصة بها ﻋﻠﻰ
ـم معالجــة هــذا
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ تحدي ـا ً كبيــراً ،وتـ َّ
التحــدي مــن خــال إطــاق نظــام لقاعــدة بيانــات وطنيــة للنفايــات
يف عــام .2018
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هل تعلم؟
• أطلقت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى
بدولة اإلمارات العربية المتحدة “إعالن ديب بشأن التمويل
المستدام” يف شهر أ كتوبر  2016وخالل اجتماع المائدة
المستديرة العالمي لمبادرة التمويل العالمية لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة .وبموجب إعالن ديب ،ستشرع دولة اإلمارات
العربية المتحدة يف إجراء تغيير جوهري يف قطاع التمويل
التقليدي واإلسالمي ،عالوة على عقد شرا كات إستراتيجية
مع مؤسسات وطنية مماثلة تعمل يف مجال االستثمار
والتمويل المستدام.

ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ
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ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮاردة أدﻧﺎه ﻣﻦ أدوات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ
�
ﻷﺟﻨﺪة اﻹﻣﺎرات اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻤﺤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ

دراسة حالة :مبادرة ديب مول الذكية إلدارة النفايات
يعتبـ ــر ديب مـ ــول أ كبـ ــر وجهـ ــة للتسـ ــوق والترفيـ ــه يف العالـ ــم وأ كثرهـ ــا ز يـ ــارة ،ويسـ ــتقبل أ كثـ ــر مـ ــن  80مليون زائر ســنويا ً مع مســاحة
أرضية داخلية إجمالية تبلغ  5.9مليـ ــون قـ ــدم مر بـ ــع .ويحتـ ــوي ديب مـ ــول علـ ــى  3.77مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير،
وأ كثــر مــن  1300منفــذ بيــع بالتجزئــة وأ كثــر مــن  200مطعــم ومقهــى . .وشــركة إعمــار ،المطـ ــور الرئيسـ ــي لـ ــديب مـ ــول ،هــي عضــو يف
المجلـ ــس االستشـ ــاري مـ ــن القطـ ــاع الخـ ــاص للجنـ ــة الوطنيـ ــة ألهـ ــداف التنمية المستدامة.
وتنفيــذا ً لتعميــم بلديــة ديب بشــأن ضــرورة التــزام جميــع مرا كــز التســوق التجــاري بفصــل نفايــات المرا كــز بهــدف خفــض كميــات
النفايــات المرســلة لمواقــع دفــن النفايــات ،وكذلــك مراعــاة لجميــع التبعــات الماليــة والقانونيــة والبيئيــة المتعلقــة بــإدارة النفايــات ،بــدأ
“ديب مــول” باتبــاع اإلجــراءات لتقليــص حجــم النفايــات المرســلة إىل مواقــع دفــن النفايــات بنســبة  60%يف عــام  ،2018علــى أن تصــل
النســبة إىل  75%بنهايــة  .2021ولغايــات تحقيــق الهــدف األول وهــو تقليــص حجــم النفايــات المرســلة إىل مواقــع دفــن النفايــات
بنســبة  ،60%كانــت مهمــة /مبــادرة “ديب مــول” تتمثــل باالســتفادة القصــوى مــن اســتراتيجيات تقليــص حجــم النفايــات مــن خــال
تعز يــز ممارســات أصحــاب العالقــة المعنييــن لفصــل النفايــات واتبــاع أســاليب الوقايــة وإعــادة اســتخدام وتدو يــر النفايــات.
أن مــا نســبته  29%مــن إجمــايل النفايــات التــي ينتجهــا “ديب مــول” ال يتــم إرســالها إىل مواقــع دفــن النفايــات يف شــهر
وبالنظــر إىل َّ
أغســطس  ،2017تم اعتماد نظام فعال لتطبيق تعليمات فصل النفايات ومراقبة مدى االلتزام بذلك .وتم دعوة الجميع الســتخدام
“النظــام الذكــي إلدارةالنفايــات” ،وهــي مبــادرة أطلقهــا فر يــق نُظــم ديب مــول كأســلوب جديــد لضبــط عمليــات فصــل النفايــات ورصدهــا
وتقييمهــا وكتابــة التقار يــر الخاصــة بذلــك.
ولزيادة نسبة تقليص حجم النفايات المرسلة إىل مواقع دفن النفايات ،تعد مشاركة المستأجرين يف فصل النفايات التي ينتجونها
يف موقعهــم أمــرا ً مهمـاً .لذلــك ،فقــد تــم إطــاق برنامــج لز يــادة مســتوى الوعــي لــدى أصحــاب العالقــة المعنييــن يف أوائــل عــام .2018
وكان تركيــز البرنامــج علــى المســتأجرين العامليــن يف مجــال الطعــام والمشــروبات ،وتوســع البرنامــج ليشــمل جميــع المســتأجرين
ومقدمــي الخدمــات وفر يــق إدارة ديب مــول وقســم التســلية والترفيــه .وحتــى وقتنــا هــذا ،تــم تدر يــب  1,414مــن المســتأجرين وجميــع
العامليــن لديهــم ،وتــم إصــدار “بطاقــات االســتعادة الذكيــة” الخاصــة بــكل مســتأجر وهــي بطاقــة هويــة للمســتأجرين تســتخدم عندمــا
يتخلــص المســتأجرون مــن النفايــات.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يتــم تقديــم ال ُنصــح للمســتأجرين الســتخدام أ كيــاس قمامــة شــفافة قابلــة للتحلــل عنــد التخلــص مــن النفايــات
يف األماكــن المخصصــة وذلــك ليســهل تمييــز نــوع النفايــات وتأكيــدا ً علــى إتمــام عمليــة فصــل النفايــات .ويتــم قيــاس وزن النفايــات
باســتخدام البطاقــة الذكيــة وتصنيفهــا وفقـا ً لمــدى فعاليــة فــرز هــذه النفايــات .واعتمــادا ً علــى تقديــم تقار يــر فرديــة عــن جميــع النفايــات
التــي أنتجهــا المســتأجر ضمــن منطقــة عملــه مــع ذكــر أرقــام محــددة لــكل نــوع مــن أنــواع النفايــات ،يســتطيع المســتأجرون حاليـا ً مــن
تحديــد أي مجــاالت للتحســين التــي يمكــن أن يقــوم بهــا مباشــرة وتقليــص حجــم النفايــات بنــا ًء علــى معلومــات التقر يــر .بتار يــخ 31
أغســطس  ،2018بلغــت نســبة تقليــص حجــم نفايــات ديب مــول المرســلة إىل موقــع دفــن النفايــات .57%

119,102
ﺷﺠﺮة

1,496

اﻟﺒﻮﻛﺴﻴﺖ
)ﻣﻌﺪن ﺧﺎم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم(

إﺟﻤﺎﻲﻟ
اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻲﻓ دﻲﺑ
ﻣﻮل

44,199
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ

17,996,693
ﻛﻴﻠﻮ واط ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ

المصدر :المكتب الدويل إلعادة التدوير
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اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي
لتغير المناخ وآثاره

”

إن الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل
مع قضايا التغير المناخي ضرورية
للحفاظ على استدامة بيئتنا ،ويتم
ذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير
واإلجراءات الوقائية والسياسات
للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ
والتكيف مع آثاره

“

معايل
الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة
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لمحة عامة

تحــرص حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى وضــع تغيــر
المنــاخ علــى رأس قائمــة األولويــات الحكوميــة ،مــن خــال إضافــة
ملــف التغيــر المناخــي لــوزارة البيئــة يف عــام  .2016وعلــى نح ـ ٍو
ـإن دولــة اإلمــارات
مماثــل للتحديــات التــي تواجــه جميــع الــدول ،فـ َّ
العربيــة المتحــدة معرضــة لتأثيــرات تغيــر المنــاخ مــا لــم يتــم
تــدارك هــذا األمــر وإدارتــه علــى النحــو الصحيــح .وتتــراوح ظواهــر
التغيــر المناخــي هــذه بيــن ز يــادة عــدد الظواهــر الجويــة البالغــة
الشــدة وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ،وعلــى نح ـ ٍو غيــر مباشــر،
االختــاالت يف اإلمــدادات الغذائيــة نتيجــة لتعــرض الــدول األخــرى
لتغيــر المنــاخ .وباألخــذ باالعتبــار جميــع هــذه األســباب ،تتــوىل وزارة
التغيــر المناخــي والبيئــة المســؤولية مــن خــال اقتــراح التشــريعات
والخطــط واالســتراتيجيات والسياســات للتخفيــف مــن تأثيــر تغيــر
المنــاخ يف الدولــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،تشــارك الــوزارة بفعاليــة يف
المحادثــات الدوليــة حــول تغيــر المنــاخ مــن خــال التنســيق الوثيــق
مــع جميــع أصحــاب العالقــة المعنييــن للتصــدي لتحديــات تغيــر
المنــاخ العالميــة.

السياسات والمبادرات
•

•

•

•

إطــاق مشــروع المنــاخ ( ،)2018بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون
الخارجيــة والتعــاون الــدويل والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة
واالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،ودولــة
أنتيغــوا وبر بــودا والممثــل األمريكــي روبــرت دي نيــرو .وتهــدف
المبــادرة إىل رفــع مســتوى الوعــي حــول تغيــر المنــاخ وأهميــة
مواجهــة تداعيــات تغيــر المنــاخ ،والتــي تمثــل المحــور األساســي
لمعيــار إدراج مخاطــر التغيــر المناخــي ضمــن مســاعدات التنميــة
الخارجيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تتضمــن جميــع
المبالــغ المخصصــة لمحفظــة المســاعدات والتــي تبلــغ قيمتهــا
خمســة مليــارات دوالر أمريكــي.
إطـ ــاق ملتقـ ــى “تبـ ــادل االبتـ ــكارات بمجـ ــال المنـ ــاخ” خـ ــال أسـ ــبوع
أبوظبــي لالســتدامة لعــام  2018بهـ ــدف تسـ ــهيل االسـ ــتعانة
بمصـ ــادر الخبـ ــرات وتمويـ ــل حلـ ــول وتقنيـ ــات التغيـ ــر المناخـ ــي مـ ــن
خـ ــال عقـ ــد الشـ ــرا كات مـ ــع الشـ ــباب ورجـ ــال األعمـ ــال والمبتكر يـ ــن
والمسـ ــتثمر ين.
يف عــام  ،2017اعتمــد مجلــس الــوزراء الخطــة الوطنيــة للتغيــر
المناخــي  ،2050والتــي تقــدم إطــارا ً شــامال ً لدعــم التحــول إىل
اقتصــاد أخضــر يتســم بقدرتــه علــى مواجهـ ــة تداعيـ ــات التغيـ ــر
المناخـ ــي ،يف الوقـ ــت الـ ــذي تتـ ــم فيـ ــه إدارة انبعاثـ ــات الغـ ــازات
الدفيئــة وز يــادة قــدرات مواجهــة مخاطــر التغيــر المناخــي ،والعمــل
علــى إشــراك القطــاع الخــاص وأصحــاب المصلحــة اآلخر يــن لدعــم
جهـ ــود تخفيـ ــف المخاطـ ــر والتكيـ ــف معهـ ــا التـ ــي تتـ ــوىل حكومـ ــة
دولـ ــة اإلمـ ــارات العربيـ ــة المتحـ ــدة القيـ ــام بهـ ــا.
إطــاق البرنامــج الوطنــي للتكيــف مــع التغيــر المناخــي (،)2017
وعمــل البرنامــج علــى تقييــم قــدرات التكيــف مــع التغيــر المناخــي
ألربعة قطاعات رئيســية (الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة)،
وحــدد المخاطــر المباشــرة وغيــر المباشــرة المرتبطــة بتغيــر المنــاخ
وحلــول التكيــف القائمــة أو الممكنــة القابلــة للتنفيــذ ليتــم تطبيقهــا
علــى نطــاق أوســع .ونتيجــة لذلــك ،ولغايــات تســهيل إجــراءات
العمــل المتعلقــة بالتغيــر المناخــي لجميــع أصحــاب المصلحــة يف
الدولــة ،تــم اإلعــان عــن خطــة صياغــة مســودة قانــون تغيــر المنــاخ
يف االجتماعــات الســنوية لحكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
(.)2018

التحديات

• يعتبــر توافــر الخبــرات يف مجــال العلــوم المناخيــة تحديـا ً مشــتركا ً
تواجهــه جميــع الــدول ،وتع ـ ّد هــذه الخبــرات ضرور يــة لضمــان
وضــع سياســات فعالــة وتعز يــز قــدرات الدولــة علــى التكيــف
مــع التغيــر المناخــي .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،تعمــل وزارة التغيــر
المناخــي والبيئــة مــع المؤسســات البحثيــة المعنيــة يف الدولــة
لتعز يــز النمذجــة المناخيــة الخاصــة بالمنطقــة مــع التركيــز
علــى األعمــال القائمــة ،مثــل تلــك التــي تنفذهــا مبــادرة أبوظبــي
العالميــة للبيانــات البيئيــة .وعلــى نح ـ ٍو مماثــل ،يتــم بحــث اآلثــار
االجتماعيــة االقتصاديــة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ تمهيــدا ً التخــاذ
قــرارات مدروســة.

هل تعلم؟
• تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوائل الدول يف
المنطقة التي اعتمدت اتفاق باريس بشأن تغير المناخ لعام
.2016
• دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتي يمثلها جهاز أبوظبي
لالستثمار ،عضو يف مجموعة العمل الدولية لصناديق
الثروة السيادية “الكوكب الواحد” .وتتألف المجموعة من
ستة صناديق للثروة السيادية وتدير ما مجموعه  3تريليون
دوالر .ويف شهر يوليو  ،2018إنتهت المجموعة من وضع
إطار للعمل يهدف إىل تعزيز التكامل يف جهود تحليل التغير
المناخي يف إدارة األصول الكبيرة والطويلة األمد والمتنوعة.
• بلغت نسبة المحطات األرضية لرصد جودة الهواء المحيط
التي تم إنشاؤها ضمن المناطق السكنية ما نسبته 54%
من إجمايل عدد المحطات.

 3أﻋﺎﺻﻴﺮ

ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  40ﻋﺎﻣﺎ ً ﺳﺒﻘﺖ ،ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻰﻟ  3أﻋﺎﺻﻴﺮ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺸﺪة .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻌﺮض
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺤﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺪة وﺷﺪة ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

48°C

2-3°C

ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻲﻓ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺧﻼل أﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ إﻰﻟ ﺣﻮاﻲﻟ
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

ﻣﻌﺪل اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮي
ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم 2017-2060

%60-50

%10

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺣﻮاﻲﻟ
 %60-50ﻲﻓ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
وﺗﺼﻞ إﻰﻟ  %90ﻲﻓ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺼﻮى %10 .ﻲﻓ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﻲﺑ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ً

GHG

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻲﻓ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم  :2014ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺤﺮارة ) ،(%35واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء ) ،(%16واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ) ،(%15وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ).(%14
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دراسة حالة :ماجد الفطيم :رحلة إىل المستقبل وفقا ً لمنهجية “المحصلة اإليجابية”
منــذ تأسيســها يف عــام  ،1992تصــدرت شــركة “ماجــد الفطيــم” أســواق الشــرق األوســط و أفريقيــا وآســيا يف مجــال إدارة المرا كــز
التجار يــة والمجمعــات الســكنية ومحــات التجزئــة .وشــركة ماجــد الفطيــم عضــو يف المجلــس االستشــاري للقطــاع الخــاص التابــع
للجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
مــع األخــذ باالعتبــار عوامــل اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة وبمعــدالت ُتنــذر بالخطــر ،أصبحــت شــركة ماجــد الفطيــم أ كثــر إدرا كا ً
لتأثيرهــا علــى البيئــة .ويف عــام  ،2017قــررت الشــركة اإلرتقــاء بالتزاماتهــا البيئيــة إىل المســتوى األعلــى مــن خــال االلتــزام بتحقيــق
نتائــج إيجابيــة مــن خــال تطبيــق منهجيــة “المحصلــة اإليجابيــة” يف مجــايل اســتخدام الميــاه وإنتــاج الكر بــون بحلــول عــام .2040
وســيتيح هــذا اإللتــزام للشــركة باإلســهام وعلــى نح ـ ٍو إيجــايب يف الجهــود العالميــة مــن خــال توفيــر مز يــد مــن الدعــم للبيئــة بمــا
يفــوق مــا نأخــذه منهــا .إنــه التــزام يرتبــط ارتباط ـا ً مباشــرا ً بأهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ومســتوحى منهــا.
ويعـ ّد أحــد المبــادئ األساســية يف منهجيــة اســتراتيجية “المحصلــة اإليجابيــة” هــو التــزام الشــركة بإحــداث تأثيــر إيجــايب يف مجــاالت
التأثيــر المــادي الرئيســية الخاصــة بالشــركة .ولغايــات تقييــم القضايــا والتأثيــرات المســتدامة للمــواد ،أجــرت الشــركة مراجعــة
كاملــة للمــواد يف عــام  2014بمــا يف ذلــك مراجعــة ألداء الشــركات النظيــرة وتوقعــات أســواق الديــن والتزامــات الميثــاق العالمــي
لألمــم المتحــدة وســجالت المخاطــر الداخليــة ومخاطــر االســتدامة يف أســواق الشــركة الرئيســية .وبنــا ًء علــى تطبيــق هــذه اإلجــراءات،
تمكنــت الشــركة مــن تحديــد “البــؤر الســاخنة” ،أي تلــك المناطــق التــي تمتــاز بالتأثيــر النســبي األكبــر وهــي التــي يجــب أن توليهــا
ـل اهتمامهــا الفــوري.
جـ َّ
يع ـ ّد التحــول مــن االعتمــاد علــى الطاقــة القائمــة علــى النفــط إىل الطاقــة المتجــددة تحدي ـا ً هائــا ً يف جميــع أنحــاء العالــم ،ولكنــه
يمثــل تحــوال ً حــادا ً يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علــى وجــه التحديــد .علــى مــدار العــام األول مــن التــزام شــركة ماجــد
الفطيــم بمنهجيــة “المحصلــة اإليجابيــة” ،وجــدت الشــركة العديــد مــن الفــرص المبتكــرة إلضافتهــا إىل مجموعتهــا المتناميــة مــن
مشــاريع الطاقــة المتجــددة .وتاليـا ً أبــرز النقــاط:
• تولــد خمســة مــن مرا كــز التســوق التــي تمتلكهــا الشــركة مــا يز يــد عــن  2.900جيجــا واط /ســاعة مــن الطاقــة المتجــددة مــن
محطــات الطاقــة الشمســية .وهــذا يعنــي أن الشــركة توفــر مــا يز يــد عــن  1700طــن متــري مــن طاقــة الكر بــون يف العــام الواحــد،
أي مــا يعــادل اســتبعاد  371ســيارة مــن الطرقــات علــى مــدى عــام واحــد.
مجمــع الطاقــة الشمســية الخــاص بمــول اإلمــارات الــذي تمتلكــه الشــركة فقــد أنتــج  2جيجــا واط /ســاعة مــن الطاقــة
• أمــا
ّ
المتجــددة حتــى اآلن ،وهــو مــا يكفــي إلضــاءة  170منــزال ً علــى مــدى عــام كامــل.
• وتمتلك شركة ماجد الفطيم حاليا ً ما مساحته  1.8مليون متر مربع من المساحات األرضية المعتمدة بيئياً.

5

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻣﺮا ﻛﺰ
ﺗﺴﻮق

وﻓﺮت

ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ 1,700

2,900
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل

ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻲﻓ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ
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ﺟﻴﺠﺎ واط
ﻲﻓ اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻲﻓ ﻣﻮل اﻹﻣﺎرات

ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺿﺎءة

170

ﺟﻴﺠﺎ واط ﻲﻓ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

371

ﺧﺎرج اﻟﻄﺮق ﻫﺬا اﻟﻌﺎم

ﺧﻼل

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية
واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق
التنمية المستدامة

“

تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة جهودها
المستمرة يف البحث عن حلول مستدامة
للقضايا البيئية التي تهدد مستقبلنا

”

معايل
الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة
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لمحة عامة

تحظى البيئة البحرية والساحلية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
علــى أهميــة كبيــرة الرتباطهــا بالعديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة
واالجتماعيــة واإليكولوجيــة ،إذ تتركــز عليهــا غالبيــة التجمعــات
الســكانية يف الدولــة .كمــا تعتمــد عليهــا العديــد مــن الصناعــات
المختلفــة ،مثــل النقــل البحــري والصناعــات البتروكيماويــة وتحليــة
الميــاه .ولهــذا تحــرص وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة بالتعــاون مــع
شــركائها علــى حمايــة المــوارد البحر يــة باالعتمــاد علــى المعاييــر
والممارســات العالميــة .بحيــث تهــدف الــوزارة الحفــاظ علــى 10%
علــى األقــل مــن المناطــق الســاحلية والبحر يــة بحلــول عــام .2020

السياسات والمبادرات
• إطــاق وتفعيــل الخطــة الوطنيــة للمحافظــة على أســماك القرش
يف الدولــة )2021 - 2018( ،بهــدف الحفــاظ علــى أســماك
القــرش وأســماك المانتــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
• يهــدف دليــل “تنظيــف الســواحل مــن التلــوث النفطــي” ()2017
إﻟﯽ مســاعدة الفــرق الميدانيــة والمتطوعيــن وصنــاع القــرار
الختيــار أســاليب عمليــات التنظيــف بنــا ًء علــى نــوع وطبيعــة
الشــواطئ.

هل تعلم؟
• حققت الدولة الهدف  11من أهداف “ ”Aichiللتنوع
البيولوجي ،حيث بلغت مساحة المناطق الساحلية والبحرية
من مساحة الدولة ما نسبته  12.21%متجاوزة بذلك
النسبة الموصى بها وهي .10%
• أنشأت دولة اإلمارات العربية المتحدة أول منشأة بحثية يف
العالم يف عام  2016تختص باستكشاف الجدوى التجارية
وإمكانيات التوسع يف نظام الطاقة الحيوية المتكامل
والمستدام ،بهدف إنتاج الغذاء والوقود دون استخدام
األراضي الصالحة للزراعة أو المياه العذبة.
• تفرض دولة اإلمارات العربية المتحدة حظرا ً موسميا ً لصيد
خمسة أنواع من السمك.

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.5.14ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ

التحديات

• هنــاك نقــص عــام يف المعلومــات عــن تنــوع المخلوقــات البحر يــة
وتوزيعهــا والبيانــات البيولوجيــة وتكوينهــا وكميــات الصيــد مــن
هــذه األنــواع نتيجــة لمحدوديــة عــدد برامــج البحــوث المختصــة
بهــذا المجــال .ولكــن منــذ عــام  ،2010بــدأ العمــل علــى إطــاق
مز يــد مــن برامــج البحــوث لضمــان وضــع خطــط اإلدارة الناجحــة
للحفــاظ علــى األنــواع البحر يــة.
• قــد يــؤدي الوعــي المحــدود بأهميــة التنــوع البيولوجــي إىل إســاءة
اســتخدام لألنــواع البحر يــة وبيئاتهــا أو االســتخدام الجائــر لهــا.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻲﻓ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
%12.34

%12.23

%12.24
%12.21

2014

2015

2016

2017

اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ

 13تمثل “أهداف “ ”Aichiللتنوع البيولوجي” مجموعة من  20هدفا ً رئيسيا ً نظمت تحت  5غايات استراتيجية اعتمدتها اتفاقية التنوع البيولوجي ( .)CBDالهدف 11
“يقع تحت الغاية االستراتيجية (ج) والتي تهدف إىل تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية النظم اإليكولوجية ،واألنواع والتنوع الجيني
المصدرhttps://www.cbd.int/sp/targets :
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دراسة حالة :خارطة اإلمارات الذكية لرأس المال الطبيعي
برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب وخــال
فتــرة إنعقــاد مختبــر االبتــكار الحكومــي الــذي أقيــم عــام  ،2014تــم تبنــي مبــادرة “ خارطــة اإلمــارات الذكيــة لــرأس المــال الطبيعــي” .وتهــدف
هــذه الخارطــة إىل تقييــم الخدمــات اإليكولوجيــة واالقتصاديــة للمــوارد الطبيعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتمكيــن صانعــي القــرار
مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة فيمــا يتعلــق باســتخدامات األراضــي وفــرص تحســين األعمــال واالســتثمارات .وســتوفر خارطــة اإلمــارات
الذكيــة لــرأس المــال الطبيعــي أيضـا ً األدوات الالزمــة لتحســين إدارة مــوارد الدولــة الطبيعيــة بمــا يســهم يف تحقيــق أهــداف “ ”Aichiالدوليــة
ضمــن إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي ،وبخاصــة الهدفــان  1و ،14عــاوة علــى تحقيــق األهــداف الوطنيــة الــواردة ضمــن بنــود االســتراتيجية
الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي.
رأس المــال الطبيعــي هــو شــكل أساســي مــن أشــكال رأس المــال ألنــه يوفــر الظــروف األساســية للوجــود البشــري وتوفيــر الغــذاء والميــاه
والهــواء النظيــف والمــوارد األساســية .إنــه يضــع الحــدود اإليكولوجيــة ألنظمتنــا االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والتــي تتطلــب تدفقــات مســتمرة
مــن مدخــات المــواد وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة .ورغــم هــذه األهميــة ،إال أن رأس المــال هــذا ال ينــدرج ضمــن أنظمــة حســاب الثــروات
يف الــدول .غالبـا ً مــا تقــع حــاالت ســوء إدارة رأس المــال الطبيعــي ألن قيمتــه الكاملــة ال تنعكــس ضمــن السياســة والمقايضــات والخيــارات
االقتصاديــة .وتســود هــذه القضيــة عمليــات اتخــاذ القــرارات علــى جميــع المســتويات ،بــدءا ً مــن االقتصــاد الجــزيئ (ومثــال علــى ذلــك ،مــن
خــال أســعار الســوق التــي ال تعكــس التكاليــف والمزايــا الكاملــة للمنتــج) ،وصــوال إىل االقتصــاد الكلــي (علــى ســبيل المثــال ،يتــم اســتثناء
القيــم اإليكولوجيــة مــن الحســابات القوميــة).
تولــت وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة مســؤولية تطبيــق التصــور األويل لخارطــة اإلمــارات الذكيــة لــرأس المــال الطبيعــي خــال عامــي 2015
و  2016بالتعاون مع مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات اإليكولوجية .وتلتها ورشــة استشــارية مع أصحاب المصلحة المعنيين لتحديد
متطلبــات المشــروع ونتائجــه .وأجمــع الحاضــرون علــى تنفيــذ المشــروع علــى مرحلتيــن ،كما يلي:
المرحلــة األوىل :تتــوىل وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة مســؤولية تطويــر خارطــة الموائــل األرضيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتعــاون
مــع وكالــة اإلمــارات للفضــاء وهيئــة البيئــة -أبوظبــي وجامعــة خليفــة .أمــا جمعيــة اإلمــارات للطبيعــة بالتعــاون مــع الصنــدوق العالمــي
للطبيعــة فســتتوىل مســؤولية إعــداد خارطــة الموائــل البحر يــة .وتعــد هــذه المرحلــة هــي المرحلــة األوىل مــن المشــروع والتــي مــن المتوقــع
االنتهــاء منهــا بنهايــة الر بــع األول لعــام .2019
المرحلــة الثانيــة :تشــمل المرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة تحديــد عمليــة تقييــم متكاملــة وشــاملة لجميــع القطاعــات بمــا يخــص خدمــات
النظــم اإليكولوجيــة وتوزيعهــا يف الدولــة .وتواجــه كل إمــارة مــن إمــارات الدولــة تحديــات تخطيطيــة فر يــدة ،وستســتفيد مــن المعلومــات
التــي قــد تحــدد فــرص إدارة المــوارد الطبيعيــة وفقـا ً للتوقعــات المســتقبلية حــول تغيــر المنــاخ والنشــاطات البشــرية .وأمــا فيمــا يتعلــق
بتقييم خدمات النظم اإليكولوجية ،فهو مشروع بحثي مبتكر لدعم المحادثات حول التخطيط على األمد القصير وإثراء استراتيجيات
التكيــف مــع المنــاخ بالمعلومــات الهامــة.
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حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز
اسـ ـ ــتخدامها على نحو مسـ ـ ــتدام ،وإدارة الغابات
على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف
تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان
التنوع البيولوجي

“

أطلقت الوزارة بالتزامن مع رؤية الدولة
 2021ومئوية  2071عدة استراتيجيات
وخطط مثل الخطة الوطنية للتغير
المناخي  2050واالستراتيجية الوطنية
للتوعية والتثقيف البيئي وعدد من الخطط
والمبادرات األخرى باإلضافة إىل التثقيف
البيئي والمبادرات التعليمية.

”

معايل
الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة
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لمحة عامة

تمثــل الصحــراء الرمليــة الجــزء األكبــر مــن المســاحة األرضيــة لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تعيــش بهــا كميــات مختلفــة
ومتفرقــة مــن النباتــات الموســمية والحيوانــات .تماشــيا ً مــع رؤيــة
اإلمــارات يف الســعي لتحقيــق النمــو االقتصــادي مــع الحفــاظ علــى
البيئــة ،تعمــل وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة جاهــدة علــى تعز يــز
االســتخدام المســتدام للمــوارد الحيويــة اعتمــادا ً علــى الخطــط
واالســتراتيجيات والسياســات التــي تســتهدف مكافحــة التصحــر
والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي يف الدولــة تحقيق ـا ً لمصلحــة
أجيالنــا المســتقبلية.

السياسات والمبادرات
• يهــدف مشــروع” منطقــة هامــة للطيــور” إىل تحديــد ورصــد وحماية
شــبكة عالميــة مــن المواقــع الهامــة للحفــاظ علــى طيــور العالــم
وغيرهــا مــن الحيوانــات البر يــة.
• يهــدف المشــروع الوطنــي للســياحة البيئيــة ( )2018إىل رفــع
مســتوى الوعــي حــول  43منطقــة محميــة يف الدولــة ،وعلــى
تشــجيع الســياحة المســتدامة للحــد مــن التأثيــر علــى التنــوع
البيولو جــي.
• برنامــج األذونــات اإللكترونيــة لمعاهــدة التجــارة العالميــة ألصنــاف
الحيــوان والنبــات البــري المهــدد باإلنقــراض هــو خدمــة إلكترونيــة
مصممــة لتنظيــم التجــارة الدوليــة الخاصــة بالحيوانــات والنباتــات
المهــددة باالنقــراض التــي تشــملها هــذه االتفاقيــة وعلــى نح ـ ٍو
أ كثــر فعاليــة.

التحديات

• قــد تــؤدي البيانــات التاريخيــة الق ّيمــة والمحــدودة عــن التنــوع
البيولوجــي إىل تداعيــات ســلبية عنــد تطويــر مشــاريع موجهــة
تحديــدا ً نحــو التنــوع البيولوجــي األرضــي ،ولذلــك اعتمــدت وزارة
التغيــر المناخــي والبيئــة العديــد مــن المشــروعات التــي تســتفيد
مــن الخبــرات الحديثــة لتطويــر المعــارف التاريخيــة بشــأن التنــوع
البيولوجــي مــن خــال إجــراء تحليــات بأثــر رجعــي.
• قــد يــؤدي الوعــي المحــدود بأهميــة التنــوع البيولوجــي إىل
معلومــات مغلوطــة حــول األنــواع وموائلهــا .ومــن هنــا بــرزت
أهميــة تطويــر وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة لالســتراتيجية
الوطنيــة للتوعيــة لز يــادة الوعــي العــام حــول البيئــة والتنــوع
البيولو جــي.
• يتــم التعــرف علــى األنــواع الغاز يــة كواحــدة مــن األنــواع الخمســة
مــن أ كثــر العوامــل المباشــرة المهمــة لفقــدان التنــوع البيولوجــي
والتغييـ ــر يف خدمـ ــات النظـ ــام البيئـ ــي علـ ــى مسـ ــتوى العالـ ــم.
يمكـ ــن لألنـ ــواع الغاز يـ ــة أن تؤثـ ــر بعـ ــدد مـ ــن الطـ ــرق ،بمـ ــا يف ذلــك
المنافسـ ــة واالفتـ ــراس والتهجيـ ــن وانتقـ ــال المـ ــرض والتطفـ ــل
واألعشــاب والــدوس والتأصيــل .تــؤدي نتائــج هــذه التأثيــرات إىل
فقـ ــدان التنـ ــوع البيولوجـ ــي وتدهـ ــور الموائـ ــل وفقـ ــدان خدمـ ــات
النظـ ــام البيئـ ــي.

هل تعلم؟
•
•
•
•

تم اإلعالن عن  30منطقة هامة للطيور يف عام .2018
حظي منتزه محمية وادي الوريعة الوطني باعتراف كأحد
محميات برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو.
محمية الوثبة لألراضي الرطبة هي أول موقع يف الدولة يتم
إدراجه يف القائمة الخضراء لالتحاد العالمي للحفاظ على
الطبيعة ومواردها ضمن المناطق المحمية.
تحتل دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األوىل عالميا ً يف
جهود الحفاظ على البيئة وفقا ً لمؤشر “اإلزدهار” الصادر عن
معهد ليغاتوم لعام .2018

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :2.1.15ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻟﻠﻴﺎﺑﺴﺔ واﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻲﻓ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
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اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ
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دراسة حالة :الحفاظ على األنواع المهددة باإلنقراض
ط ـ ّورت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــدة مشــاريع لحمايــة األنــواع المهــددة يف إطــار االســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي
للدولــة .ويهــدف البرنامــج إىل تحســين حالــة حفــظ  70%مــن األنــواع المهــددة باإلنقــراض بحلــول عــام  2021والمســاهمة يف تحقيــق
هــدف “ ”Aichiللتنــوع البيولوجــي .12
بعض المبادرات الرئيسية التي تبنتها الدولة:
• المهــا العــريب :كان المهــا العــريب متواجــدا ً يف المنطقــة الغربيــة مــن الدولــة علــى نح ـ ٍو عشــوايئ .وأنشــأ المغفــور لــه الشــيخ زا يــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،رحمــه هللا ،يف وقــت مضــى محميــة احتــوت علــى قطيــع مــن المهــا العــريب يف العاصمــة أبوظبــي ،والــذي أصبــح
الحقـا ً المحــور الرئيســي إلعــادة إطــاق مبــادرات حمايــة المهــا العربيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ويف الوقــت الراهــن ،هنــاك
برنامجــان متخصصــان إلعــادة تأهيــل المهــا العــريب يف الدولــة ،وهمــا :األول محميــة ديب الصحراويــة واآلخــر تشــرف عليــه هيئــة البيئــة-
أبــو ظبــي .باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك العديــد مــن مجموعــات المهــا العربيــة التــي تعيــش يف مناطــق أخــرى مــن الدولــة ،بمــا يف ذلــك
حديقــة الحيــوان يف مدينــة العيــن مركــز حمايــة و إ كثــار الحيوانــات العربيــة البر يــة المهــددة باالنقــراض يف إمــارة الشــارقة .وتشــير
البيانــات الحديثــة إىل وجــود مــا يز يــد عــن  10,000مــن حيوانــات المهــا العربيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
• النمــر العــريب :هــو أحــد أ كبــر حيوانــات فصيلــة الســنوريات ،وظهــوره يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نــادر .ورغــم ذلــك ،اتخــذت
الدولــة خطــوات مهمــة يف مجــال الحفــاظ علــى الحيوانــات البر يــة يف شــبه الجز يــرة العربيــة ،وتحديــدا ً تربيــة النمــر العــريب ،وحققــت
نجاحــات يف هــذا المجــال ومــن أبرزهــا برنامــج تربيــة النمــر العــريب يف مركــز حمايــة و إ كثــار الحيوانــات العربيــة البر يــة المهــددة
باالنقــراض يف إمــارة الشــارقة .وأطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ممثلــة بإمــارة الشــارقة مبــادرة “الحفــاظ علــى النمــر العــريب يف
شــبه الجز يــرة العربيــة” ،والتــي تهــدف إىل دعــوة الباحثيــن والمنظمــات الدوليــة المهتمــة بالحفــاظ علــى النمــر العــريب يف بيئــة طبيعيــة.
عــاوة علــى ذلــك ،تهــدف المبــادرة إىل إنقــاذ الحيــوان يف ظــل ظــروف حرجــة كمقدمــة إلعــادة تأهيلــه وإطالقــه يف وقــت الحــق يف شــبه
الجز يــرة العربيــة.
• المهــا اإلفريقــي أبــو حــراب :تــم إنقــاذ المهــا أبــو حــراب مــن االنقــراض يف بــراري تشــاد بفضــل الجهــود التــي بذلهــا المغفــور لــه الشــيخ
زا يــد بــن ســلطان آل نهيــان ،رحمــه هللا ،وهيئــة البيئــة -أبوظبــي .ويمثــل طمــوح إعــادة توطيــن المهــا ،والــذي كان مــن المعتقــد أنــه قــد
تعــرض لالنقــراض منــذ  25عامـاً ،أحــد جوانــب الشــغف التــي تحلــى بهــا الوالــد المؤســس لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للحفــاظ
علــى هــذه الفصيلــة .وكجــزء مــن برنامــج إعــادة التوطيــن الــذي تبنتــه هيئــة البيئــة -أبوظبــي ،تــم إطــاق حيوانــات المهــا التــي تكاثــرت
يف األســر داخــل الدولــة يف المناطــق الوســطى مــن الدولــة اإلفريقيــة ،ويعمــل صنــدوق الحفــاظ علــى الصحــراء علــى رصــد هــذه
الحيوانــات لتحديــد مــدى تكيفهــا مــع الحيــاة البر يــة .وقــد يكــون مشــروع إعــادة التوطيــن هــذا مــن أ كبــر برامــج إعــادة اتوطيــن الثدييــات
الضخــم األكثــر طموحـا ً يف العالــم ويمثــل خطــوة كبيــرة يف مجــال الحفــاظ علــى الحيوانــات .وســيعمل المشــروع علــى قطعــان أخــرى
مــن الحيوانــات ذاتيــة االســتدامة بإطــاق مــا بيــن  300و 500مــن المهــا اإلفريقــي علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة.

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺼﺤﺮاوي

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺠﺒﻠﻲ

ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﺮاء ﺣﻮاﻲﻟ

%80

ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺰا ً ﻲﻓ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻲﻓ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ
اﻟﻮدﻳﺎن واﻟﺴﻬﻮل اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
أﻫﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻈﺮا ً
ﻟﺨﺼﻮﺑﺘﻬﺎ
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معmedia@moccae.gov.ae :
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اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺒﺤﺮي
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ً
ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻲﻓ
اﻟﺼﻴﺪ وﺗﺠﺎرة اﻟﻠﺆﻟﺆ

التشــجيع على إقامة مجتمعات مســالمة ال يهمش
فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المســتدامة،
وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة
للجميع على جميع المستويات

“

إن أمن الوطن واستقراره ورفاه مجتمعه
على قمة أولويات قيادة دولة اإلمارات
لتبقى الدولة يف طليعة أ كثر بلدان
العالم أمنا ً واستقرارا ً وسالمة ولتواصل
مسيرتها التطويرية نحو المزيد من
التقدم واالزدهار والريق.

”
سعادة
الفريق سيف عبدهللا الشعفار
وكيل وزارة الداخلية
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لمحة عامة

تتمســك حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمبــدأ “شــعب
آمــن وقضــاء عــادل” كأحــد األركان الرئيســية لرؤيــة اإلمــارات .2021
إن إلتــزام الدولــة بســيادة القانــون أدى إىل حفــظ النظــام والقضــاء
َّ
علــى العنــف وســاهم يف الشــعور بإحســاس مواطنــي الدولــة
والمقيميــن فيهــا علــى ح ـ ٍّد ســواء بالعدالــة واألمــن .وتواصــل وزارة
الداخليــة جهودهــا يف إنشــاء وتعز يــز المؤسســات العامــة لضمــان
محافظــة الدولــة علــى موقعهــا لتكــون مــن بيــن أ كثــر الــدول
مــن حيــث توافــر األمــن واألمــان للعيــش بهــا بحلــول عــام .2021
وهنــاك إقــرار وعلــى نطــاق واســع بالتزامنــا لتحقيــق هــذا الهــدف،
حيــث أبــدى  90%مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف الدولــة
بأنهــم يشــعرون باألمــان عندمــا يمشــي أحدهــم بمفــرده ليــا ً ضمــن
مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة.

السياسات والمبادرات
•
•

•
•
•
•
•

اعتمــاد نظــام تنبيــه الطفــل المفقــود ( )2018علــى موقــع
الفيســبوك لإلعــان عــن التنبيهــات عنــد التحقيــق يف حــاالت
االختطــاف.
تنفيــذ مبــادرة البــرج الذكــي ( )2017لمراقبــة حركــة المــرور
والبحــث عــن المركبــات المطلوبــة وتوفيــر معلومــات عــن حركــة
المــرور لســائقي الســيارات .وتهــدف هــذه المبــادرة لخفــض
عــدد وفيــات الحــوادث إىل النصــف (مــن  6إىل  3وفيــات لــكل
 100,000نســمة) بحلــول عــام .2021
وضــع إطــار عمــل مشــترك لمكافحــة المخــدرات (،)2017
ويهــدف اإلطــار لمنــع تهر يــب المخــدرات وا كتشــاف عمليــات
التهر يــب مســبقاً.
إعتمــاد سياســة إدارة مســرح الجريمــة ( )2017لتعز يــز التعــاون
والتنســيق بيــن الشــركاء يف إدارة مســرح الجريمــة (بصمــات
األصابــع والعينــات).
توحيــد النظــم الجنائيــة ( )2017لتوحيــد الســجالت الجنائيــة
وقواعــد البيانــات الخاصــة بالقطاعــات ذات العالقــة.
إطــاق نمــوذج االســتخبارات الوطنيــة ( ،)2017وهــو منهجيــة
موحــدة لجمــع وتنســيق ونشــر المعلومــات االســتخبارية عبــر
جميــع القــوى األمنيــة وهيئــات إنفــاذ القانــون.
إطــاق مبــادرة “حصنتــك” ( ،)2017وهــو أ كبــر نظــام متكامــل يف
المنطقــة لرصــد حــاالت الطــوارئ المتعلقــة بالحر يــق والســامة
العامــة باســتخدام التقنيــات الذكيــة مــن خــال تطبيقــات الــذكاء
االصطناعــي.

التحديات

هل تعلم؟
• حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األوىل
عالميا ً يف “جودة القرارات الحكومية” وفقا ً لتقرير
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد
الدويل للتنمية اإلدارية ( )IMDلعام .2018
• حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية يف
مؤشر “التسامح مع المقيمين” وفقا ً لمؤشر اإلزدهار
الصادر عن معهد ليجاتوم لعام .2018
• وفقا ً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر
عن بيرتلمان شتيفتانج وشبكة حلول التنمية
فإن  100%من األطفال
المستدامة لعام َّ ،2018
دون سن الخامسة من العمر لديهم سجل والدة يف
المؤسسات المدنية (.)16.9.1

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.1.16ﻋﺪد ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻟﻜﻞ  100 000ﻧﺴـﻤﺔ،
ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ ).(%
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اﻟﺬﻛﻮر

اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :3.1.16ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪﻲﻧ و اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸـﺮ ﺷﻬﺮا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

• تزا يــد تعقيــد المشــهد نظــرا ً للز يــادة الســكانية يف الدولــة مــن أفــراد
يأتــون مــن بيئــات اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة (مــا يز يــد عــن 200
جنسية).
• تتطلــب التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة لتحقيــق األمــن إجــراء
تغييــرات يف التشــريعات والسياســات للتعامــل مــع بيئــات
العمــل المتغيــرة.

0.89%
2017

اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 72التميز يف التنفيذ

%0.35

%0.37

دراسة حالة“ :حصنتك” ،مبادرة من الدفاع المدين
ـم تصميمــه لترجمــة الخطــط الطموحــة التــي تبــادر بهــا حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بهــدف
ُتعـ ّد مبــادرة “حصنتــك” برنامجـا ً تـ َّ
توفيــر أعلــى مســتويات الســامة يف جميــع أنحــاء الدولــة وضمــان أن تكــون الدولــة واحــدة مــن أ كثــر الــدول أمانـا ً يف العالــم بحلــول عــام
.2021
ـتوحى مــن كلمــات النشــيد الوطنــي للدولــة والتــي تع ّبــر عــن “نحــن نكفــل لــك األمــن
إن مبــادرة “حصنتــك” ،والتــي جــاء أســمها مسـ
َّ
ً
ونحميــك” ،هــي مبــادرة أطلقتهــا القيــادة العامــة للدفــاع المــدين يف عــام  2017وفقـا ً لتوجيهــات وزارة الداخليــة بهــدف اإلســتجابة لحــاالت
الطــوارئ وحمايــة جميــع األرواح مــن خــال التأ كــد مــن إجــراءات الســامة العامــة وتطبيــق متطلبــات وشــروط األمــان يف المبــاين العامــة
والخاصــة .وتمثــل المبــادرة أضخــم نظــام للتحكــم واالنــذار الذكــي يف المنطقــة لتســريع االســتجابات للحــاالت الطارئــة وإصالحــات نظــام
البنــاء .تشـك ّل صفــة المرونــة جــز ًءا ال يتجــزأ مــن برنامــج “حصنتــك” .فبفضــل قدرتــه علــى االتصــال بمالييــن األجهــزةُ ،ي َعــد البرنامــج يف
تامــة كلّمــا تزا يــدت المتطلبــات المســتقبلية ،بمــا يف ذلــك
األســاس ســهل التحديــث .وبالتــايل ،يمكــن دمــج أنظمــة إضافيــة فيــه بسالســة ّ
أنظمــة إدارة المبــاين وأنظمــة االســتقبال الصحيــة ،وأجهــزة اإلنــذار الخاصــة بالطائــرات ،وأجهــزة كشــف الدخــاء ،وإنــذارات حــاالت االعتــداء
الشــخصي وتســجيالت كاميــرات المراقبــة.
يف عام  ، 2018وقعت القيادة العامة للدفاع المدين شــرا كتين اســتراتيجيتين مع مؤسســات متخصصة لمكافحة الحرائق والتحقق
مــن أنظمــة اإلنــذار مــن الحر يــق وســامة األرواح يف جميــع أنــواع المؤسســات يف الدولــة .ومثــال علــى ذلــك ،يشــمل برنامــج “حصنتــك
للمبــاين” المبــاين التجار يــة؛ ويشــمل برنامــج “إنجــازات لنظــم البيانــات” األبــراج ،أمــا برنامــج “اتصــاالت” فهــو يراقــب المنــازل ضمــن مبــادرة
“حصنتــك للمنــازل الســكنية” .حيــث تتصــل جميــع المبــاين بمركــز اســتالم اإلنــذارات والمركــب يف المبنــى نفســه ،والــذي يرســل بــدوره
وعلــى الفــور إنــذارا ً إىل “حصنتــك” مــن خــال جهــاز إرســال اإلنــذارات يف حالــة نشــوب حر يــق أو أي حــادث يهــدد الحيــاة .وســيتوىل موظفــو
المركــز التحقــق مــن صحــة اإلنــذار ،ثــم بعدهــا يتــم اإلبــاغ عــن الحــاالت إىل خدمــات الطــوارئ يف غضــون ثــوان ،وبذلــك توفيــر المعلومــات
المطلوبــة بالســرعة القصــوى وجعــل مدننــا أذكــى وأ كثــر أمنــا .وقــد أطلقــت وزارة الداخليــة بالتعــاون مــع شــركة “اتصــاالت” الموقــع
اإللكتــروين لبرنامــج “حصنتــك” لتشــجيع الجمهــور علــى المشــاركة يف هــذه المبــادرة.

ﺿﻤﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎص واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻲﻓ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﻲﺋ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن أو اﻟﺤﺮارة أو اﻟﺤﺮﻳﻖ

ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"ﺣﺼﻨﺘﻚ"
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ

ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

اﻹﻧﺠﺎزات

%-41

اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﻮادث
اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﻬﺰة ﻲﻓ

150,000
ﻣﺒﻨﻰ
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تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشرا كة
العالمية من أجل التنمية المستدامة

”

مستهدفات األجندة العالمية  2030تقودها
التطلعات لزيادة اثر مساعدتنا الخارجية
على المجتمعات وتشمل العمل مع
الدول الشريكة لتحقيق أولوياتها وخططها
التنموية من أجل تعزيز السالم واالزدهار
العالميين

“

معايل
ريم بنت إبراهيم الهاشمي

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدويل
ورئيسة اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة
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لمحة عامة

علــى الصعيــد الــدويل ،تتــوىل وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدويل
قيــادة أجنــدة التعــاون اإلنمــايئ الــدويل .وتقــدم “سياســة اإلمــارات
للمســاعدات الخارجيــة  ”2017-2021التوجــه االســتراتيجي للدعــم
اإلمــارايت المقــدم للــدول الناميــة يف ســعيها للقضــاء علــى الفقــر
بجميــع أشــكاله وأبعــاده ،ويشــمل ذلــك الفقــر المدقــع وتعز يــز
الســام العالمــي وتمكيــن المــرأة وحمايــة الفتيــات وتحســين البنيــة
التحتيــة والنقــل وتعز يــز فعاليــة الحكومــة علــى النحــو المبيــن يف
أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر لعــام  2016إىل .2030

السياسات والمبادرات
•

•

•

•

•

تـ ــم تخصيـ ــص أ كثـ ــر مـ ــن  90%مــن التمويــل المقــدم للمشــاريع
التــي تتوافـ ــق مـ ــع الهدفيـ ــن الثامــن والســابع عشــر مــن اهــداف
التنميــة المســتدامة مــن أجــل ز يــادة الميزانيـ ــات الحكوميـ ــة يف
أقـ ــل البلـ ــدان نمـ ــوا ً لخططهـ ــا وبما يمنـ ــح ميـ ــزة المرونـ ــة للحكومــات
لتخصيـ ــص األمـ ــوال وفقـ ــا لخططهــا وأولوياتهـ ــا.
قدمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دعم ـا ً بمبلــغ  1.7مليــار
درهــم إمــارايت ( 460مليــون دوالر أمريكــي) للمنظمــات الدوليــة
للتمو يــل متعــدد األطــراف الــذي يشــمل البرامــج االجتماعيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة.
قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة دعما ً بمبلغ  1.8مليار درهم
إمــارايت ( 490مليــون دوالر أمريكــي) للمنظمــات غيــر الحكوميــة
الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة ومؤسســات المجتمــع
المــدين يف  130دولــة.
لغايــات دعــم الهــدف  17مــن أهــداف التنمية المســتدامة ومقصدها
 “ 3.17تــم حشــد مــوارد ماليــة إض ـ ــافية مــن مص ـ ــادر متعــددة مــن
أجــل البلــدان الناميــة” ،باشــرت وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدويل
حــوارا ً مفتوح ـا ً إليجــاد الحلــول بالتعــاون مــع الجهــات الناشــطة
الرئيســية مــن القطــاع الخــاص ومجتمــع التنميــة يف الدولــة بهــدف
حشــد المــوارد لتمكيــن المــرأة.
بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة والبنــك الــدويل ،نظمــت دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ورشــة عمــل حــول أهــداف التنميــة المســتدامة
علــى هامــش القمــة العالميــة للحكومــات التــي عقــدت خــال عامــي
 2016و 2017و 2018يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والــذي
جمــع بيــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم
للبحــث يف التحديــات والمبــادرات الرئيســية لدعــم أهــداف التنميــة
المســتدامة الســبعة عشــر ومتابعــة أجنــدة عمــل أديــس أبابــا بشــأن
تمويــل التنميــة.

التحديات

• رفــع مســتوى المعرفــة لــدى المانحيــن مــن دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة والتزامهــم بأجنــدة  2030بهــدف تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى العالمــي وتحســين
عمليــة التنســيق الفعــال.

هل تعلم؟
• خالل عامي  2016و ،2017بلغت قيمة المساعدات
اإلنمائية نحو  9,99 - 90%مليار دوالر أمريكي ( 36.7مليار
درهم إمارايت) من إجمايل المساعدات الخارجية المقدمة
من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و 20.35مليار منها
( 5.54مليار دوالر أمريكي) لتحقيق الهدفين الثامن والثاين
عشر من أهداف التنمية المستدامة.
• تمثل المساعدات اإلنسانية ما نسبته  8%من إجمايل
المساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة ،وبشكل رئيسي
وفقا ً لبنود أهداف التنمية المستدامة  1و 2و .3وذلك
تلبية الحتياجات الفئات األكثر ضعفاً ،وضمان األمن
الغذايئ وتحسين التغذية لهم ،وكذلك توفير الرعاية الطبية
والتعليم يف حاالت الطوارئ وفقا ً للهدف  4من أهداف
التنمية المستدامة.
• خالل عامي  2016و ،2017ساهمت الدولة وعلى التوايل
بنسبة  0.36%و 0.28%من الدخل القومي اإلجمايل
كمساعدات إنمائية رسمية إىل أقل البلدان نمواً ،وتكون
بذلك قد تجاوزت المعدل المستهدف لألمم المتحدة وهو
 0.15%إىل .0.20%

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.1.17ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻨﺴـ ــﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ
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%29.1

%28.6

2012

2013

2014

2015

2016

2017

اﻹﻳﺮادات ) %ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻲﻟ(
اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺆﺷﺮ :1.2.17ﺻـﺎﻲﻓ اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ،
واﻟﻤﺴـﺎﻋﺪة ً) ،ﻛﻨﺴـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ( اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إﻰﻟ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻧﻤﻮا
اﻹﻣﺎرات
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺆﺷﺮ  :1.8.17ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
100
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95%
90%
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91%
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اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء
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دراسة حالة :االبتكار والشرا كات يف مجال الخدمات اإلنسانية
بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب “حفظــه هللا”،
تــم تأســيس المدينــة العالم ّيــة للخدمــات اإلنســانية يف عــام  2003مــن خــال دمــج مدينــة ديب لإلغاثــة ومدينــة ديب اإلنســانية ،لتصبــح
المدينــة العالميــة للخدمــات اإلنســان ّية الســلطة األوىل والوحيــدة لمنطقــة ح ـ ّرة مســتقلّة إنســان ّية غيــر ربحيــة ترأســها صاحبــة الســمو
الملكــي األميــرة هيــا بنــت الحســين .ويش ـك ّل أعضــاء المدينــة مجتمع ـا ً يتألّــف بمــا يز يــد عــن  80عضــوا ً يمثلــون وكاالت تابعــة لألمــم
ّ
ّ
ومنظمــات حكوم ّيــة دوليــة باإلضافــة إىل شــركات تجار يّــة.
ومنظمــات غيــر ربحيــة
الم ّتحــدة
وباألخذ باالعتبار أن المدينة قد تم تأسيســها لتوفير الدعم الالزم للعمليات اإلنســانية العالمية من خالل أعضائها ،إال أن جوهر عملها
يرتبــط بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،وعلــى وجــه الخصــوص الهــدف رقــم  17مــن خــال الــدور الــذي تؤديــه المدينــة كمنصــة
ـإن عمــل المدينــة ومجتمــع أعمــال اإلغاثــة العامــل فيهــا يســاهمون أيضـا ً
تجمــع بيــن وكاالت اإلغاثــة والشــركات التجار يــة .ومــع ذلــك ،فـ َّ
يف دعــم األهــداف  2و  3و  4و  ،6وهــي :القضــاء التــام علــى الجــوع ،الصحــة الجيــدة والرفــاه والتعليــم الجيــد والميــاه النظيفــة والنظافــة
الصحيــة .وخــال الفتــرة الممتــدة بيــن عــام  2017ونوفمبــر  ،2018اجتذبــت المدينــة مــا يز يــد عــن  20عضــوا ً جديــدا ً وعملــت علــى
تشــغيل  37جســرا ً جويـا ً لنقــل مــواد اإلغاثــة التــي قدمتهــا مختلــف المنظمــات اإلنســانية.
واعتمــادا ً علــى ميــزة الشــرا كات بيــن المنظمــات اإلنســانية والجهــات الحكوميــة وشــركات القطــاع الخــاص ،أنجــزت المدينــة العالم ّيــة
للخدمات اإلنســانية منصة مبتكرة تتيح تبادل البيانات اآلنية حول مخزون مواد اإلغاثة اإلنســانية آنفة الذكر بهدف تعزيز مســتويات
االســتعداد لحــاالت الطــوارئ واالســتجابة لهــا .ومــن الجديــر بالذكــر ،أنــه تــم إطــاق المنصــة يف ديب يف أوائــل عــام  .2018وتقــدم المنصــة
بيانــات خاصــة بســت منظمــات إنســانية دوليــة ،هــي :برنامــج الغــذاء العالمــي ومســتودع األمــم المتحــدة لالســتجابة اإلنســانية ومنظمــة
الصحــة العالميــة والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن واالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر
ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة “اليونســيف”.
ومــن خــال التــزام المنظمــات اإلنســانية بتوفيــر وتبــادل المعلومــات مــن خــال الشــرا كة مــع الهيئــات الجمركيــة يف الدولــة ،أصبــح
مــن الممكــن جمــع البيانــات الخاصــة بهــذه المنصــة بــكل ســهولة .ويعتمــد بنــك البيانــات الخــاص بالمدينــة علــى الســجالت الجمركيــة
الرســمية كمصــدر للبيانــات الخاصــة .فجميــع مــواد اإلغاثــة التــي يتــم شــراؤها مــن الســوق المحليــة أو عبــر المدينــة أو عبــر إحــدى
مؤسســات اإلغاثــة مهمــا كان نوعهــا يتــم إصــدار معامــات جمركيــة لهــا ويتــم إدخالهــا إىل لوحــات المعلومــات الخاصــة بهــذه المــواد
والمتاحــة مــن قبــل هيئــات ومؤسســات اإلغاثــة العاملــة يف المدينــة.
وتعتمــد أهميــة قاعــدة البيانــات اللوجســتية اإلنســانية الخاصــة بالمدينــة أيض ـا ً علــى الشــبكة التــي أنشــأتها بيــن مختلــف المرا كــز
اإلنســانية يف جميــع أنحــاء العالــم .وتتيــح هــذه الميــزة لهيئــات اإلغاثــة بتتبــع حالــة المخــزون لمــواد اإلغاثــة وكذلــك مســتوى تدفــق مــواد
اإلغاثــة .وشــمل بنــك المعلومــات يف البدا يــة مخــزون مــواد اإلغاثــة المتوافــر يف المدينــة العالم ّيــة للخدمــات اإلنســانية يف ديب ،ثــم تــم
محــاكاة النظــام نفســه يف مواقــع أخــرى وربطــه بمرا كــز اإلغاثــة المقامــة يف الــدول األخــرى بــدءا ً مــن دولــة “بنمــا” .وبحلــول الر بــع األول
مــن عــام  ،2019فقــد إنشــاء بنــك المعلومــات اللوجســتية اإلنســانية والــذي يتيــح الحصــول علــى البيانــات المتعلقــة بمــواد اإلغاثــة
المتوافــرة يف  10دول مختلفــة.
ويمثــل مبــدأ عقــد الشــرا كات جوهــر عمــل المدينــة العالم ّيــة للخدمــات اإلنســانية واألداة الرئيســية التــي تعتمــد عليهــا للمســاهمة يف
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ســعيا ً منهــا للوصــل إىل غـ ٍد أ كثــر إشــراقاً.
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الملحق
يتضمن هذا الملحق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية وعددها  17هدفاً ،والتي ترصدها دولة اإلمارات العربية المتحدة من
خالل بوابة دولة اإلمارات ألهداف التنمية المستدامة ( .)http://uaesdgs.ae/ar-aeونظرا ً لطبيعة بعض األهداف ،فقد تم توزيعها
ضمن أ كثر من مؤشر واحد.
الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة  :1القضاء على الفقر
القضاء على الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان
المستوى

المؤشر

العام

الوحدة

المصدر

الجهة
المسؤولة

الغاية .3.1
تنفيذ نظم وطنية مالئمة للحماية االجتماعية وتدابير للجميع ووضع حدود دنيا لها ،وبحلول عام  ، 2030تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء
المؤشر .1.3.1
نسبة السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا/نظم للحماية
االجتماعية ،بحسب الجنس ،وبحسب الفئات السكانية ،كاألطفال،
والعاطلين عن العمل ،والمسنين ،واألشخاص ذوي اإلعاقة،
والحوامل ،واألطفال حديثي الوالدة ،وضحايا إصابات العمل،
والفقراء ،والضعفاء

2

2017

لكل 10,000
نسمة

وزارة تنمية
المجتمع

الهدف الثاين من أهداف التنمية المستدامة  :2القضاء على الجوع
المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذايئ والتغذية
ّ
المستوى

المؤشر

العام

الوحدة

المصدر

منظمة العمل
الدولية

الجهة
المسؤولة

الغاية .2ج.
اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن األسواق يف الوقت المناسب ،بما يف
ذلك عن االحتياطيات من األغذية ،وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها
المؤشر .2ج.1.
مفارقات أسعار األغذية

2

2017

مؤشر

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

منظمة األغذية
والزراعة

الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة  :3الصحة الجيدة والرفاه
ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار
المؤشر

المستوى

العام

الوحدة

المصدر

الجهة المسؤولة

الغاية .2.3
إنهاء وفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها ،بحلول عام  ،2030مع سعي جميع البلدان إىل بلوغ هدف خفض وفيات
المواليد على األقل إىل  12حالة وفاة يف كل  1,000مولود حي ،وخفض وفيات األطفال دون سن الخامسة إىل  25لكل  1,000مولود حي
المؤشر .1.2.3
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
المؤشر .2.2.3
معدل وفيات المواليد
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1

2016

الوفيات لكل
 1,000مولود
حي
الوفيات لكل
 1,000مولود
حي

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

منظمة األمم المتحدة لألمومة
والطفولة (اليونيسف)
منظمة األمم المتحدة لألمومة
والطفولة (اليونيسف)

الغاية .3ب.
دعم البحث والتطوير يف مجال اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية يف المقام األول ،وتوفير
إمكانية الحصول على األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة ،وفقا إلعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة
من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة ،الذي يؤكد حق البلدان النامية يف االستفادة بالكامل من األحكام الواردة يف االتفاق بشأن الجوانب
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة الالزمة لحماية الصحة العامة ،وال سيما العمل من أجل إمكانية حصول
الجميع على األدوية

المؤشر .3ب.1.
نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من
جميع اللقاحات المشمولة بالبرنامج الوطني
لبلدهم

2

2017

النسبة المئوية

منظمة الصحة العالمية
وزارة الصحة
منظمة األمم المتحدة لألمومة
ووقاية
والطفولة (اليونيسف)
المجتمع

الغاية .3ج.
تحقيق زيادة كبيرة يف تمويل قطاع الصحة ،وتوظيف قوى عاملة يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها يف البلدان النامية ،وبخاصة يف أقل
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
المؤشر .3ج.1.
معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم

1

2016

لكل 10,000
نسمة

وزارة الصحة
ووقاية
المجتمع

منظمة الصحة العالمية

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة  :4التعليم الج ِّيد
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
المؤشر

المستوى

العام

الوحدة

المصدر

الجهة المسؤولة

الغاية .4أ.
بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال ،وذوي اإلعاقة ،والفروق بين الجنسين ،ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة ،وبيئة تعليمية فعالة
ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع

المؤشر .4أ.1.
نسبة المدارس التي تحصل على (أ) الطاقة الكهربائية؛
و(ب) شبكة اإلنترنت ألغراض تعليمية؛ و(ج) أجهزة حاسوبية
ألغراض التعليم؛ و(د) بنى تحتية ومواد مالئمة الحتياجات
الطالب ذوي اإلعاقة؛ وهـ مياه الشرب األساسية؛ و(و) مرافق
صحية أساسية غير مختلطة؛ و(ز) مرافق أساسية لغسل
األيدي (وفق التعاريف الواردة يف مؤشر توفير المياه وخدمات
الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع)

2

2018

نسبة مئوية

منظمة األمم
المتحدة للتربية
وزارة التربية
والعلوم والثقافة
والتعليم
(اليونيسكو)-معهد
اإلحصاءات

الغاية .4ج.
تحقيق زيادة كبيرة يف عدد المعلمين المؤهلين ،بوسائل منها التعاون الدويل لتدريب المعلمين يف البلدان النامية ،وبخاصة يف أقل البلدان نموا ً
والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بحلول عام 2030

المؤشر .4ج.1.
نسبة المعلمين يف (أ) مرحلة ما قبل التعليم االبتدايئ؛ و(ب)
التعليم االبتدايئ؛ و(ج) التعليم اإلعدادي؛ و(د) التعليم الثانوي،
الذين حصلوا على األقل على الحد األدىن من التدريب المنظم
للمعلمين (كالتدريب التربوي) ،قبل الخدمة أو يف أثناء
الخدمة ،الالزم للتدريس على المستوى المناسب يف بلد معين

2

2018

نسبة مئوية

منظمة األمم
المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة
وزارة التربية
(اليونيسكو)-معهد
والتعليم
اإلحصاءات
االتحاد الدويل
لالتصاالت
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الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة  :5المساواة بين الجنسين
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
المؤشر

المصدر

الجهة المسؤولة

المستوى

العام

الوحدة

( 1أ)
( 2ب)

2015

النسبة المئوية

مجلس
اإلمارات
للتوازن بين
الجنسين

االتحاد البرلماين
الدويل
هيئة األمم المتحدة
للمرأة

1

2017

النسبة المئوية

وزارة الموارد
البشرية
والتوطين

منظمة العمل
الدولية

الغاية .5.5
كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل يف شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار يف الحياة
السياسية واالقتصادية والعامة

المؤشر .1.5.5
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء يف (أ)البرلمانات
الوطنية ،و(ب) الحكومات المحلية
البيانات المتوفرة يف دولة اإلمارات حاليا ً هي للجزء (أ) من
هذا المؤشر
المؤشر .2.5.5
نسبة النساء يف المناصب اإلدارية

الغاية .5ب.
تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،من أجل تعزيز تمكين المرأة
المؤشر .5ب.1.
نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول ،حسب نوع
الجنس

1

2017

النسبة المئوية

هيئة تنظيم االتحاد الدويل
االتصاالت لالتصاالت

الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة  :6المياه النظيفة والنظافة الصحية
ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
المؤشر

المستوى

العام

الوحدة

المصدر

الجهة المسؤولة

الغاية .1.6
تحقيق هدف حصول الجميع على نحو منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
المؤشر .1.1.6
نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه
الشرب التي تدار بطريقة مأمونة

2

2015

نسبة مئوية

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

منظمة الصحة العالمية
منظمة األمم المتحدة
لألمومة والطفولة
(اليونيسف)

الغاية .2.6
تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط يف العراء ،وإيالء اهتمام خاص الحتياجات
النساء والفتيات ومن يعيشون يف ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
المؤشر .1.2.6
نسبة السكان الذين يستفيدون (أ) من اإلدارة السليمة
لخدمات الصرف الصحي و (ب) مرافق غسل اليدين
بالصابون والمياه
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2

2015

نسبة مئوية

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

منظمة الصحة العالمية
منظمة األمم المتحدة
لألمومة والطفولة
(اليونيسف)

الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة  :7طاقة نظيفة بأسعار معقولة
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
المستوى

العام

الوحدة

المصدر

المؤشر

المؤشر .7.1.1
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

1

2015

نسبة مئوية

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

المؤشر .7.1.2
نسبة السكان الذي يعتمدون أساسا ً على الوقود والتكنولوجيا
النظيفين

1

2015

نسبة مئوية

الغاية .1.7
كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

الجهة المسؤولة

البنك الدويل

منظمة الصحة
العالمية

الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة  :8العمل الالئق ونمو االقتصاد
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع
المؤشر

المستوى

العام

الوحدة

المصدر

المؤشر .1.2.8
معدل النمو السنوي يف الناتج المحلي اإلجمايل لكل شخص
عامل

1

2017

النسبة المئوية

الهيئة االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

الجهة المسؤولة

الغاية .2.8
تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع ،واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا واالبتكار ،بطرق تشمل التركيز على القطاعات
المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
منظمة العمل
الدولية

الغاية .5.8
تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال ،بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء
العمل المتكائف القيمة ،بحلول عام 2030
المؤشر .2.5.8
معدل البطالة ،حسب نوع الجنس والعمر واألشخاص ذوي
اإلعاقة

1

2017

النسبة المئوية

الهيئة االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

منظمة العمل
الدولية

الغاية .10.8
تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع ،وتوسيع
نطاقها

المؤشر .1.10.8
(أ) عدد فروع المصارف التجارية لكل مائة ألف شخص بالغ،
و(ب) عدد أجهزة الصرف اآليل لكل مائة ألف شخص بالغ

1

2017

لكل 100,000
نسمة

الهيئة االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء
صندوق النقد
ومصرف
الدويل
اإلمارات العربية
المتحدة
المركزي
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الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة  :9الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع االبتكار
المؤشر

المستوى

الوحدة

العام

الجهة المسؤولة

المصدر

الغاية .2.9
تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام  2030يف حصة الصناعة يف العمالة ويف الناتج المحلي اإلجمايل ،بما
يتماشى مع الظروف الوطنية ،ومضاعفة حصتها يف أقل البلدان نمو ا ً
المؤشر .1.2.9
القيمة المضافة التصنيعية كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمايل للفرد

1

2017

نسبة مئوية

المؤشر .2.2.9
العمالة يف الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع
العمالة

1

2017

نسبة مئوية

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية
منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

الغاية .4.9
تحسين الهياكل األساسية وتحديث الصناعات بحلول عام  2030لجعلها مستدامة ،مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد
التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً ،ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا ً لقدرات كل منها

المؤشر .1.4.9
انبعاثات ثاين أ كسيد الكربون لكل وحدة من القيمة
المضافة

2016

1

كيلوغرام لكل
دوالر

الهيئة
االتحادية
منظمة األمم المتحدة
للتنافسية
للتنمية الصناعية
واإلحصاء
الوكالة الدولية للطاقة
ووزارة الطاقة
والصناعة

الغاية .5.9
تعزيز البحث العلمي ،وتحسين القدرات التكنولوجية يف القطاعات الصناعية يف جميع البلدان ،وال سيما البلدان النامية ،بما يف ذلك ،بحلول
عام  ، 2030تشجيع االبتكار وتحقيق زيادة كبيرة يف عدد العاملين يف مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص ،وزيادة إنفاق القطاعين العام
والخاص على البحث والتطوير
المؤشر .1.5.9
اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمايل

1

2018

نسبة مئوية

وزارة
االقتصاد

المؤشر .2.5.9
العاملون يف مجال البحث (بمكائف الدوام الكامل)
لكل مليون نسمة

1

2018

لكل مليون
نسمة

وزارة
االقتصاد

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة
(اليونيسكو)-معهد
اإلحصاءات
منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة
(اليونيسكو)-معهد
اإلحصاءات

الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة  :10الحد من أوجه عدم المساواة
الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
المؤشر

المستوى

العام

الوحدة

المصدر

الجهة المسؤولة

الغاية .4.10
اعتماد سياسات ،وال سيما سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية االجتماعية ،وتحقيق مزيد من المساواة تدريجيا ً
المؤشر .1.4.10
حصة العمل يف الناتج المحلي اإلجمايل ،بما يف ذلك األجور
ومدفوعات الحماية االجتماعية
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2

2017

نسبة مئوية

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

منظمة العمل
الدولية

الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة  :11مدن ومجتمعات محلية مستدامة
جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
المستوى

المؤشر

الوحدة

العام

الجهة المسؤولة

المصدر

الهدف .11ج.1.
كفالة حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة ،ورفع مستوى األحياء الفقيرة ،بحلول عام 2030
المؤشر .11ج.1.
نسبة الدعم المايل المخصص المقدم إىل أقل البلدان نموا
لتشييد وتجديد المباين المستدامة والقادرة على الصمود
والمتسمة بالكفاءة يف استخدام الموارد باستخدام مواد محلية

3

نسبة مئوية

2016

وزارة الشؤون
الخارجية
والتعاون
الدويل

برنامج األمم
المتحدة
للمستوطنات
البشرية (موئل)

الهدف الثاين عشر من أهداف التنمية المستدامة  :12االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
عملية جمع البيانات ال تزال مستمرة

الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة  :13العمل المناخي
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
عملية جمع البيانات ال تزال مستمرة

الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة  :14الحياة تحت مستوى الماء
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
المؤشر

المستوى

العام

الوحدة

المصدر

1

2017

نسبة مئوية

وزارة التغير
المناخي
والبيئة

الجهة المسؤولة

الغاية .5.14
حفظ  10%على األقل من المناطق الساحلية والبحرية ،بما يتسق مع القانون الوطني والدويل واستنادا إىل أفضل المعلومات العلمية المتاحة،
بحلول عام 2020
المؤشر .1.5.14
نطاق المناطق المحمية مقابل المناطق البحرية

برنامج األمم المتحدة
للبيئة-مركز رصد الحفظ
العالمي
برنامج األمم المتحدة
للبيئة

الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة  :15الحياة يف البر
حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز اسـ ـ ــتخدامها على نحو مسـ ـ ــتدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة
التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
المؤشر

المستوى

العام

الوحدة

المصدر

الجهة المسؤولة

الغاية .1.15
كفالة حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها ،وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال
واألراضي الجافة ،وكفالة استخدامها على نحو مستدام ،وذلك وفقا ً لاللتزامات المنصوص عليها يف االتفاقات الدولية ،بحلول عام 2020
المؤشر .2.1.15
نسبة المواقع الهامة التي تجسد التنوع البيولوجي
لليابسة والمياه العذبة والتي تشملها المناطق المحمية،
بحسب نوع النظام اإليكولوجي

1

2017

نسبة مئوية

وزارة التغير
المناخي
والبيئة

برنامج األمم المتحدة
للبيئة  -مركز رصد
الحفظ العالمي
برنامج األمم المتحدة
للبيئة
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الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة  :16السالم والعدل ومؤسسات قوية
التشــجيع على إقامة مجتمعات مســالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المســتدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل
العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
المستوى

العام

الوحدة

المصدر

المؤشر

المؤشر .1.1.16
عدد ضحايا القتل العمد لكل مائة ألف نسمة بحسب
العمر ونوع الجنس

1

2017

نسبة مئوية

وزارة
الداخلية

المؤشر .3.1.16
نسبة السكان الذين تعرضوا (أ) للعنف البدين و(ب)
العنف النفسي و(ج) العنف الجنسي خالل االثني
عشر شهرا السابقة

2

الغاية .1.16
الحد بقدر كبير من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان

نسبة مئوية

2017

وزارة
الداخلية

الجهة المسؤولة

مكتب األمم المتحدة
المعني بالمخدرات
والجريمة
منظمة الصحة العالمية
المفوضية السامية لألمم
المتحدة لحقوق اإلنسان

الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة  :17عقد الشرا كات لتحقيق األهداف
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشرا كة العالمية من أجل التنمية المستدامة
المؤشر

المستوى

العام

الوحدة

المصدر

1

2017

نسبة مئوية

وزارة المالية

الجهة المسؤولة

الغاية .1.17
تعزيز تعبئة الموارد المحلية ،بوسائل تشمل تقديم الدعم الدويل إىل البلدان النامية ،لتحسين القدرات المحلية يف مجال تحصيل الضرائب
وغيرها من اإليرادات
المؤشر .1.1.17
مجموع اإليرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمايل

صندوق النقد
الدويل

الغاية .2.17
قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها يف مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذا ً كامالً ،بما يف ذلك التزام العديد من تلك البلدان
ببلوغ هدف تخصيص نسبة  0.7يف المائة من دخلها القومي اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إىل البلدان النامية ،وتخصيص
نسبة تتراوح بين  0.15يف المائة و  0.20يف المائة من الدخل القومي اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نمواً؛ ويشجع مقدمو
المساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر يف إمكانية رسم هدف ُيخصص بموجبه  0.20يف المائة على األقل من الناتج القومي اإلجمايل للمساعدة
اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا

المؤشر .1.2.17
صايف المساعدة اإلنمائية الرسمية ،ومجموعها ،والمساعدة
اإلنمائية الرسمية المقدمة إىل أقل البلدان نمواً ،كنسبة من
الدخل القومي اإلجمايل للجهات المانحة يف لجنة المساعدة
اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية يف الميدان
االقتصادي

1

2017

نسبة مئوية

وزارة الشؤون
منظمة التعاون
الخارجية
االقتصادي
والتعاون
والتنمية
الدويل

الغاية .8.17
التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان نموا ً بحلول عام  ،2017وتعزيز
استخدام التكنولوجيات التمكينية ،وال سيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المؤشر .1.8.17
نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت
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1

2017

نسبة مئوية

الهيئة
االتحادية
للتنافسية
واإلحصاء

االتحاد الدويل
لالتصاالت

أخبرنا كيف يمكنك أن تساهم يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
األمانة العامة للجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة
صندوق بريد 127000 :ديب ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
Email: sdgs@fcsa.gov.ae
Tel: +971 4 608 0000

@UAESDGs

www.uaesdgs.ae

