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"ستنتقل الدورة الثانية للمجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة من 
نموذج أهداف التنمية المستدامة المنفرد إلى نموذج مترابط ومتكامل، حيث 

ستعمل على تحفيز وتسريع تنفيذ األهداف من خالل الشراكات الُمبتكرة 
والمشاريع الُملهمة والتقارير الرسمية الغنية بالمعلومات، والتي ستدعم 

وتحّسن فهمنا لبعضنا البعض، باإلضافة إلى فهم التحديات التي نواجهها 
كمجتمع في يومنا هذا.

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي
المدير العام ألكسبو دبي - 2020

رئيسة المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة
رئيسة اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة
تقريــــــر اإلنجـاز - يـنـايـــــر 2022
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المجالس العالمية
ألهداف التنمية المستدامة

تأّسست المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة خالل القمة العالمية للحكومات 2018 الُمنعقدة 
في دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

وتمثل المجالس العالمية شبكة فريدة من نوعها، يتجّمع فيها صانعي السياسات في الحكومات 
والمنظمات الدولية والجامعات والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص، والتي ستعمل معًا لإلشراف على 

المشاريع المبتكرة ومناقشة األفكار اإلبداعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة على 
المستويين الوطني والعالمي، كما ستعمل المجالس على خلق وإنشاء شراكات عالمية للوصول 

الستجابة أفضل لمواجهة جائحة كوفيد-19، بما يتواءم مع مبادرة "عقد من العمل"، وسُيساهم كل مجلس 
عالمي في إلهام العالم وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما ستقوم المجالس بتحليل األفكار 

اإلبداعية وتنفيذ وقياس أثر إنجازها، وإعداد تقارير اإلنجاز وعرضها في منتدى أهداف التنمية المستدامة – 
في التنفيذ ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بشكل سنوي.

سيساهم النموذج المترابط التي تعمل على أساسه المجالس العالمية، في تسريع اإلجراءات والعمل 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سيركز النموذج على بناء نهج قائم على األثر، باستثناء مجموعة 

مختارة من المجالس التي تواصل مشاريع ومساعي الدورة األولى.

تّم اإلطالق التمهيدي للدورة الثانية من المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة 2021 / 2023 في 
سبتمبر 2021، حيث بدأ 18 مجلسًا عالميًا مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات والتقارير المبدئية، 

ونموذج شامل ومتكامل لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وعمل رؤساء المجالس 
لتعيين أعضاء بارزين ورفيعي المستوى في مجالسهم المعنية، إلنشاء شراكات جديدة بين الدول 

والمنظمات لمناقشة الحلول المبتكرة، إلعادة بناء عالم مستدام بعد أزمة كوفيد- 19.

يهدف التقرير إلى تركيز كافة الجهود المبذولة من ِقبل المجالس العالمية على أهداف التنمية المستدامة    
2021 / 2023، في الوقت الذي يعرض فيه نبذة رفيعة المستوى حول مجاالت التركيز المعنية واألهداف 

والمعالم الرئيسية واألثر المحتمل والتدابير.

معالي
 عمر سلطان العلماء 

وزير الدولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات
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معالي
ريم بنت إبراهيم الهاشمي

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي
رئيسة المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة 

قادة المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة للدورة 2021 – 2023

سعادة
عبد الله ناصر لوتاه

مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء
نائب رئيس المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة

الدكتور محمد علي بات
بروفيسور في ممارسات قيادة الصحة العامة، 

هارفارد
 
الرئيس المشارك للمجلس المعني بالهدف الثالث

الدكتور محمود محي الدين
 المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، 

والمبعوث الخاص لألمم المتحدة

معالي
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة اإلمارات

العربية المتحدة

سعادة منى غانم المري
 نائب رئيس مجلس اإلمارات للتوازن بين 
الجنسين والمدير العام للمكتب اإلعالمي 

لحكومة دبي

سعادة الدكتور طارق محمد القرق 
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي 

العطاء

الدكتورة سوزانا جاكوبس 
نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

 
الرئيس المشارك للمجلس المعني بالهدف الثالث

معالي هيلين كالرك
 رئيسة وزراء نيوزيلندا السابعة والثالثين والمدير 

السابق لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

السيد إبراهيم الزعبي 
الرئيس التنفيذي لالستدامة ، مجموعة ماجد 

الفطيم

سعادة فرانشيسكو الكاميرا 
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا

السيدة إيزابيل أبو الهول 
المديرة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة 

اإلمارات لآلداب

ماري آيمي بوري
المدير العام للتأثير اإليجابي لدى بنك سوسيتيه 

جنرال 

الدكتورة تاتيانا تيبلوفا 
رئيس قسم اتساق السياسات لشعبة أهداف 
التنمية المستدامة، مستشار أول للتوازن بين 

الجنسين، العدالة والشمولية، منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية

الدكتورة اليزابيث كوسينس
الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة

الدكتورة سونيا بن جعفر
 الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير 

للتعليم

الدكتورة منال تريم
 المدير التنفيذي وعضو مجلس األمناء، مؤسسة 

نور دبي الخيرية

السيدة هناء الرستماني 
الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي األول

سعادة محمد إبراهيم الهاشمي 
نائب المستشار العام، موانئ دبي العالمية 

السيد كلينت براون 
مدير هندسة المنتجات، ايزري

السيد لوك ريمونت 
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، شنايدر 

اليكتريك
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المجلس العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة األول 

القضاء على الفقر

"تسّببت جائحة كوفيد- 19 بانتكاسات كبيرة في 
طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث 

يواجه اقتصاد العالم اليوم عمليات تحولية حرجة، 
واستجابت االقتصادات المتقدمة للجائحة بشكل 

أفضل من استجابة األسواق الناشئة واالقتصادات 
النامية، والتي كانت مقّيدة ماليًا، ولذا يتوجب أن 
تشتمل الموازنات الوطنية على أولويات  أهداف 

التنمية المستدامة، إلعادتها إلى مسارها الصحيح، 
وتكثيف الجهود المتكاملة لتعزيز الشراكات 

لتحقيقها. "

سعادة الدكتور محمود محي الدين

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي 
المبعوث الخاص لألمم المتحدة لتمويل أهداف 

التنمية المستدامة
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يهدف المجلس العالمي في دورته الثانية إلى تقديم مذكرتين موجزتين، مع تركيز خاص على السياسات 
والتوصيات حول: 

"
"•  التداعيات االقتصادية لتغير المناخ وإدارة التحّول والقضاء على الفقر، وربطها بمؤتمر األطراف في 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" و"كوب 28".
زيادة المنافع االقتصادية للتحّول الرقمي في سبيل القضاء على الفقر.  •""

ستحظى المذكرتين بتركيز عالمي وإقليمي ووطني، ومن المتوقع أن تغطي كالهما عدة مجاالت، 
تتضمن تحليل البيانات وتوصيات متعلقة بالسياسة والشراكات، وال تعد المذكرات بمثابة إنجاز للمجلس 

العالمي المعني بالهدف األول لهذه الدورة فقط، بل ستساهم المذكرات أيضًا في تقديم معلومات 
أساسية مهمة ُيمكن عرضها خالل مؤتمر األطراف )كوب 27( في نوفمبر من هذا العام، وأيضًا خالل 

االجتماعات السنوية في المغرب - مراكش.

تطلعات مستقبلية
 "

تقديم مذكرتين أوليتْين بحلول إبريل 2022.   •"
""•  تقديم المسودات النهائية للمذكرات خالل االجتماعات السنوية في المغرب -مراكش )أكتوبر(، 

وخالل مؤتمر األطراف في مصر )نوفمبر(.

األثر المحتمل والتدابير 

سُيرّكز المجلس على تقديم حلول مختلفة للقضاء على الفقر، تم بناؤها على أساس التغير المناخي 
والتحول الرقمي، حيث سيتم مساعدة الدول المعّرضة للتغير المناخي في بناء مرونتها وقدرتها لمواجهة 

هذه التغيرات، وذلك عن طريق سياسات التخفيف والتكّيف، التي قد تساهم في حدوث منافع 
اقتصادية كبيرة للدولة وبالتالي المساعدة في القضاء على الفقر، على الصعيد اآلخر، سيعمل التحول 
الرقمي بمثابة أداة للتقليل من التفاوتات بين الفئات الغنية والفقيرة للدولة، وعليه، ستتضمن المذكرة 

الثانية على توصيات ومقترحات لمساعدة الدول في زيادة المنافع االقتصادية للتحول الرقمي، من خالل 
استثمارها في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم الرقمي ودعم االبتكار المالي 

والثقافة المالية كوسائل فعالة لتقليص الفجوة الرقمية وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر.

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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المجلس العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة الثالث

الصحة الجيدة والرفاه )رئاسة مجلس مشتركة(

يعد المجلس العالمي المعني بهدف التنمية 
المستدامة الثالث بمثابة منصة لتحفيز االبتكارات من 

أجل الوصول إلى نطاق تأثير عالي في الدول، وتمكين 
جميع األفراد وعائالتهم. "

"يســعدنا إطــالق خطــة العمــل اليــوم المعنيــة بالمجلــس 
العالمــي للهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، 
ــأن الصحــة مــن الحقــوق المهمــة لإلنســان،  ــا نعلــم ب جميعن
كمــا تعــد التغطيــة الصحيــة الشــاملة أمــر أساســي فــي 
تحقيــق ذلــك الحــق، لألســف، ابتعــد العالــم بأســره عــن مســار 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة وهــدف التنميــة المســتدامة 
الثالــث بشــكل عــام، وذلــك قبــل جائحــة كوفيــد- 19. إّن 
تعزيــز األنظمــة المســتندة إلــى رعايــة صحيــة أوليــة قويــة 
الحــّل  هــو  أساســية،  عامــة  صحــة  وظائــف  وجــود  مــع 
الرئيســي للعالــم للتعافــي والُمضــي ُقُدمــًا، لتســريع اإلنجــاز 
صحــي  وأمــن  أنظمــة  وبنــاء  شــاملة؛  صحيــة  رعايــة  نحــو 
عاليــة  جــودة  ذات  خدمــات  علــى  والحصــول  مســتدام؛ 

متكاملــة."  بطريقــة 

الدكتورة سوزانا جاكوبس

نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الدكتور محمد بات

مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة 
والتغذية والسكان في البنك الدولي
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سُيرّكز المجلس على توسعة نطاق وحجم االبتكارات المعنية بالصحة للوصول إلى األفراد الذين تخلفوا عن 
الركب، لتوفير وضع صحي جيد في متناول الجميع، وتقييم الوضع الحالي لتصحيح المسار الصحي، وتعزيز 

السياسات وعوامل التمكين التنظيمية والمالية العتمادها على نطاق واسع، وتحفيز مشاركة األفكار 
والدروس المستفادة من عمل المجلس، من خالل إعداد تقرير رسمي في نهاية مدة المجلس، وسيتّم ذلك 

بالتركيز على ثالثة مجاالت مبينة أدناه: 

الدعوة العالمية للجهود  •
 "

- تغطية شاملة لخدمات صحية ذات جودة عالية  
- وظائف وأنظمة صحية مرنة ومتأهبة مستندة على الرعاية الصحية األولية  

- التركيز على صحة سكان العالم، مع توفير كافة عناصر الوقاية والحماية   "
 "

تحفيز االبتكارات  •
 "

-  تخفيف القيود الهيكلية على الحكومات والمؤسسات العامة فيما يخص اعتماد االبتكارات   
وتوسعة نطاقها

- السعي لتبني االبتكارات وتعزيز استدامتها   "
"

المعرفة والتعّلم  •
"

- توليد الرؤى واألفكار اإلبداعية ومشاركتها لتحفيز التزام الدول بها  

تطلعات مستقبلية
"

•  إنشاء مجموعة عمل لتخفيف القيود الهيكلية )تتضمن السياسات أو القوانين واألنظمة أو 
إجراءات المشتريات والتمويل وغيرها( لتعزيز االبتكارات، وإحراز تقّدم ملحوظ بالمواءمة مع خطة 

عمل منظمة الصحة العالمية.
•   تحفيز مشاركة أعضاء المجلس في األحداث والفعاليات الرئيسية والمتضمنة في خارطة طريق 

اجتماعات األمم المتحدة رفيعة المستوى للتغطية الصحية الشاملة 2021 - 2023.
•   استهداف المنتديات العامة والخاصة المرتبطة بالقمة العالمية للحكومات في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
")HIYH( توسيع نطاق المبادرات وتعزيز استدامتها، مثل مبادرة "الصحة بين يديك  •

تطبيق الممارسات الفعالة، والتقارير المبدئية وتفعيل الجهود التكميلية الخاصة بالصحة   •

األثر المحتمل والتدابير 

العمل على تعجيل تطوير االبتكارات لزيادة الحصول على خدمات ذات جودة عالية لألفراد الذين تخلفوا عن 
الركب، للمساهمة في تحسين صحتهم ورفاهيتهم.

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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المجلس العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة الرابع 

ضمــان جــودة التعليــم الشــامل والعــادل، وتعزيز فــرص التعّلم 
مــدى الحيــاة للجميع. 

سيتذكرنا التاريخ بأننا الجيل الذي كان لديه الخيار 
الستعادة دور التعليم وممارسته للمساهمة في 
تشكيل مستقبل محوره اإلنسان، هذا العقد من 
العمل هو فرصة لنا إلحداث تغيير جذري نحتاجه 

جميعًا."

سعادة الدكتور طارق القرق

الرئيس التنفيذي لـ "دبي العطاء"
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جمعت قمة "ريوايرد" مجتمع التعليم العالمي معًا تحت سقف واحد، لحّث التحّول اإليجابي المطلوب في 
هذا القطاع، لتحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع، مع التركيز على ثالثة قضايا رئيسية وهي، الشباب، 

المهارات المتنوعة ومستقبل العمل؛ واالبتكار في التعليم وتمويله، ومن منطلق أهمية الهدف الرابع 
المعني بالتعليم، وكونه هدف مركزي لكافة أهداف التنمية المستدامة األخرى، دعت القمة الشركاء 

المعنيين من كافة الجهات والقطاعات، مثل صّناع القرار والقادة، والشباب والقطاع الخاص والمنظمات 
الدولية للمشاركة معًا في تحديد مسارات التعليم المستقبلية.

في ضوء ذلك، سينصّب تركيز المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الرابع على دفع 
عجلة التعليم إلى األمام، بما يتماشى مع تقارير األمين العام لألمم المتحدة حول األجندة وخارطة الطريق 

المشتركة، وتفعيل السياسات المختصة من خالل نظام بيئي تعليمي جديد ُيسّخر ربط التكنولوجيا 
والشراكات، لتمكين جميع األطفال والشباب لُيصبحوا صانعي وُمصّممي مستقبل إنساني للجميع. 

تطلعات مستقبلية

ستتبلور كل تفاصيل نتائج المجلس البارزة في الربع األول من 2022، وسترتكز المعالم الرئيسية لها عند 
تفعيل مخرجات قمة "ريوايرد"، بدءًا من تقرير مخرجات القمة، مرورًا بتطوير وتعزيز الشراكات والمشاورات 

الناشئة مع مختلف الشركاء، حول أجندة التعليم الموّحدة، بما يتواءم مع تقارير األمين العام لألمم 
المتحدة المذكورة سابقًا، وقمة األمم المتحدة لتحّول التعليم، باإلضافة إلى الدعوة إلى تطبيق النظام 

البيئي التعليمي المقترح حديثًا. 

األثر المحتمل والتدابير 

سيعمل المجلس على تمهيد الطريق لضمان استعدادية وجاهزية األجيال القادمة من الشباب لمواجهة 
التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية البشرية والنهوض بها، لتسريع تحقيق الهدف الرابع من أهداف 

التنمية المستدامة، وفي ظل ظروف الجائحة العالمية الحالية، ومن خالل مخرجات قمة "ريوايرد" والمبادرات 
المختلفة، والشراكات االستراتيجية عبر القطاعات المتنوعة، ومع أنظمة التعليم العامة سنعمل جاهدين 

لتطبيق نظام بيئي تعليمي جديد ُيعيد البشرية إلى مركز التفكير والتعليم.

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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المجلس العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة الخامس 

المساواة بين الجنسْين

"ُتعّد الدورة الثانية للمجالس العالمية ألهداف 
التنمية المستدامة مشوقة ومثيرة، كونها داعمة 
لهدف التوازن بين الجنسْين، الذي يجب أن يكون 

أولوية محلية وعالمية، وتعمل المجالس من خالل 
نموذج قوي مترابط يحوي مجموعة متنوعة 

من القادة الملهمين، يعملون معًا لحلول هادفة 
ومتكاملة ومواجهة مختلف التحديات ." 

سعادة منى المّري

نائب رئيس مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسْين 
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ُيرّكز المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الخامس على الهدف الفرعي 5.5، وهو "ضمان 
المشاركة الكاملة والفّعالة للمرأة وتكافؤ فرصها في القيادة على كافة مستويات صنع القرار في الحياة 

السياسية واالقتصادية والعامة"، بما فيه مؤشرات زيادة النساء في المناصب السياسية والحكومية 
واإلدارية، كما ُيرّكز المجلس على تعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية في القطاعات ذات التوّجه 

المستقبلي، مثل الحكومات والرعاية الصحية واالبتكار، وُتشير األدلة الحالية إلى أّن النساء أقل عرضة 
إلشغال األدوار القيادية في هذه المجاالت، ونظرًا ألهميتها االستراتيجية العالمية الحالية، سيكون تركيز 

المرأة في العمل على هذه المجاالت ذا قيمة دولية.

تطلعات مستقبلية
"

•  انتخاب أعضاء المجلس من ذوي المعرفة والخبرة في استراتيجية المساواة بين الجنسْين في 
القطاعات ذات التوّجه المستقبلي )الربع األول( 

•  تحديد أولويات المجلس بواسطة العضوية، وعقد اجتماع للعصف الذهني والتخطيط )الربع 
الثاني(

تطوير مقترح المشروع )الربع الرابع + وصاعدًا(  •"

األثر المحتمل والتدابير 

سيتم قياس النجاح بشكل عام باالعتماد على االستخدام العملي والتطبيق العالمي والمنظور متعّدد 
التخّصصات لمشروع المجلس.

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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"ُيشرفني رئاسة المجلس العالمي المعني بالهدف 
السابع من أهداف التنمية المستدامة، كجزء من 
مبادرة المجالس العالمية المبتكرة، التي أنشأتها 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، سأنتهز هذه الفرصة 
لرفع دور الشباب في تحقيق مستقبل مستدام 

للطاقة، أتطلع ُقُدمًا للعمل مع كافة أعضاء 
المجالس الممّيزين، لتطبيق حلول فعالة  ُتمّكن 

الشباب للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف." 

سعادة فرانشيسكو ال كاميرا

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الُمتجددة 
)آيرينا(

المجلس العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة السابع 

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتمكين الشباب 
من أجل تحقيقه
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يجمع هذا المجلس القادة الشباب والخبراء والمؤيدين العالميين لدفع عمل الشباب لألمام، وذلك فيما 
يخص أجندات الطاقة والمناخ، يشتركون معًا لجمع حلول ومبادرات تحفيزية لتسريع تحقيق هدف التنمية 

المستدامة السابع، وعلى الرغم من أن نسبة الشباب تحت سّن الـ 25 عامًا تمثل 40% تقريبًا من سكان 
العالم،  فإنه غالبًا ما يتّم التغاضي عن تقاطع الشباب مع هذا الهدف،  وإيمانًا من أعضاء المجلس للدور 

الحيوي الذي تقوم به هذه الفئة، سيعمل المجلس على تمكينهم  كونهم من العوامل القوية للتغيير، 
ومع وجود سياسات وإجراءات دعم صحيحة، ُيمكن أن تلعب هذه الفئة دورًا حاسمًا في تحقيق كافة 

أهداف التنمية المستدامة، وشهدت السنوات األخيرة قيام الشباب بتمثيل دور بارز في أجندات المناخ 
والطاقة العالمية والمحلية، على سبيل المثال ساهمت ريادة األعمال التي يقودها الشباب باالبتكار في 

قطاع تكنولوجيا وتقنيات وخدمات الطاقة، بوجود دعم إضافي لتسهيل العمل لهم.

تطلعات مستقبلية
"

•  إطالق برامج وأنشطة تدريبية لبناء قدرات الشباب للمساهمة في تحقيق هدف التنمية 
المستدامة السابع.

إنشاء مجموعة أدوات تعليمية الستخدامها من ِقبل القادة الشباب لبناء قدراتهم.  •"
•  خلق الموارد التي يمكن أن تساعد المبتكرين ورّواد األعمال الشباب على تطوير وتمويل مشاريع 

الطاقة المتجددة الخاصة بهم. 

األثر المحتمل والتدابير 

تضمين أصوات الشباب ومالحظاتهم في أجندة الطاقة الدولية  •
تعزيز مهارات وقدرات الشباب للمساهمة في توسعة نطاق استخدام الطاقة المتجددة.  •"

زيادة أثر االبتكار وريادة األعمال التي يقودها الشباب في قطاع الطاقة المتجددة.  •"

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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المجلس العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة الحادي عشر 

"مع مرور األنظمة العالمية بتغييرات ذات أبعاد غير 
مسبوقة، ومع خروج العالم من واحدة من أكبر 
التحديات، يتوجب علينا أن نسأل أنفسنا، كيف 

ُيمكننا إعادة بناء العالم بشكل أفضل؟ تقّدم أهداف 
التنمية المستدامة إطار عمل شامل استعدادًا 

للمستقبل، لضمان توفير السالمة واالزدهار لمدننا، 
ومن خالل المجلس العالمي المعني بهدف 

التنمية المستدامة الحادي عشر، ندعوكم جميعًا 
إلى العمل الجماعي، لتوسيع نطاق االستفادة 
من الحلول المتنوعة لبناء مدن مستدامة قادرة 

على الصمود، ودفع عجلة التقدم واإلنجاز نحو هذا 
الهدف. أتطلع ُقُدمًا لألفكار والرؤى القابلة للتنفيذ 

التي ستنتج عن هذه الدورة القادمة." 

معالي سهيل بن محمد المزروعي

وزير الطاقة والبنية التحتية، 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

مــدن ومجتمعــات ُمســتدامة، مــع التأثيــر على هــدف التنمية 
المســتدامة الســابع - طاقة نظيفة وبأســعار معقولة
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سيعمل المجلس خالل دورته الثانية استنادًا على نجاحه خالل الدورة األولى، وبالتركيز على األهداف 11-أ 
و 11-ب و 11-ج، وضع المجلس مقترحًا لخارطة الطريق الخاصة به خالل العامْين القادمين، ُمحّددًا ثالثة 

ركائز أساسية:

أواًل: تصميم مجموعة أدوات للمساهمة في تقديم حزم حلول مبتكرة للهدف الحادي عشر، لجذب تمويل 
أفضل وأكثر استدامة، وأيضًا رسم وتخطيط شبكة عالمية من آليات التمويل وتوفير الدعم لكافة الشركات 

الناشئة، وتقديم الحلول لتحدياتها.

ثانيًا: العمل على تقارير مبدئية ودراسات توضيحية، ومن المتوقع أن تكون إحدى المنجزات الرئيسية من 
هذه الركيزة هو تقرير تصّورات المدينة )City Insights Report( الذي يقّدم تحليل لنماذج ناجحة لبناء مدن 

ومجتمعات مستدامة، ورؤية لمدن ُمصّممة قادرة على الصمود أمام أي جائحة، وعرض لمسارات جديدة من 
الحلول الحضرية، بحيث يظهر التقرير صورة المدن في فترة ما بعد كوفيد- 19. 

ثالثًا: بناء القدرات واالرتقاء بقصص النجاح المحلية واإلقليمية، عن طريق جلسات التدريب والتوعية من 
خالل المنصات المتنوعة.

تطلعات مستقبلية

األثر المحتمل والتدابير 

•  تقرير حول حالة المدن والمجتمعات المستدامة لفترة ما بعد كوفيد-19، باإلضافة إلى تقريرين 
لدراسة حالة بناًء على المواضيع التي سيتم اقتراحها من ِقبل األعضاء، وتقارير لدراسة حالة قائمة 

على البيانات المتعلقة بهدف التنمية المستدامة الحادي عشر.
تسهيل الحصول على تمويل )محلي أو عالمي( لمشروع واحد للمدن والمجتمعات المستدامة  •

•  بناء القدرات محليًا وعالميًا، وإنشاء مستودع لقصص النجاح والممارسات الفضلى في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفع مستوى إطار العمل 

الخاص بتنفيذ هدف التنمية المستدامة الحادي عشر.
•  استعراض جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة في تعزيز موارد أهداف التنمية المستدامة، 

والمشاركة في المنصات العالمية وإنشاء الشراكات والمعارف الهادفة

األحداث الرئيسية
(محليًا)

يناير 2022
خارطة طريق المجلس 

العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة

الحادي عشر

مارس 2022 - 2023
التقرير المبدئي األول

+ تقرير دراسة حالة فيما
يخص البيانات

أكتوبر 2022 - 2023
مجموعة أدوات تمويلية 2022 

ومسرعات 2023

يوليو 2022
تقرير تصورات المدينة

( City Insights )

يوليو 2022 - 2023
تقرير اإلنجازات 2022 

وتقرير دراسة حالة فيما
يخص البيانات

مارس 2022
ورش عمل حول إطار
عمل هدف التنمية 

المستدامة الحادي عشر 

أبريل 2022
ورش عمل حول إطار

عمل هدف التنمية المستدامة
الحادي عشر 

يوليو 2022
التقرير المبدئي األول

نوفمبر 2023
التقرير المبدئي الثاني

+ تقرير دراسة حالة فيما
يخص البيانات

األحداث الرئيسية

أحداث دولية أخرى
ذات صلة

(دوليًا أو افتراضيًا)

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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المجلس العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة الثالث عشر

العمــل المناخــي: تحديــد المخاطــر المتعلقــة بالمنــاخ وتعزيــز 
النمــاذج المعنيــة وتقييــم هــذه المخاطــر

"مع تبقي أقل من عقد من الزمن على حلول 2030، 
ستتحول األزمة المناخية إلى حالة طارئة حقيقة 
ما لم يتحرك العالم بشكل فوري سريع وجماعي، 

ُيشرفني أن أكون رئيس المجلس العالمي المعني 
بهدف التنمية المستدامة الثالث عشر، نعمل 

جميعًا لحشد جهودنا إلنقاذ كوكبنا والحفاظ عليه، 
أتطلع ُقُدمًا للعمل مع أعضاء المجلس على خلق 

القدرة لدينا لمواجهة مخاطر المناخ والتكيف معه."

إبراهيم الزعبي

الرئيس التنفيذي لالستدامة في شركة
ماجد الفطيم القابضة 
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المرونة في مواجهة آثار المناخ، ومصدرًا لصافي االنبعاثات الصفرية  •""
""•  نشر الوعي والمعرفة لمختلف القطاعات العامة والخاصة فيما يخص المناخ والوصول إلى صافي 

االنبعاثات الصفرية 
""•  العمل مع حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة والشركاء المعنيين على هدف استراتيجي وهو 

الوصول إلى صافي االنبعاثات الصفرية بحلول 2050، وتحديد األزمات المتعلقة بالمناخ وخلق فرص 
استثمارية قبل وخالل وبعد مؤتمر األطراف )كوب 28(

""•  إرساء األساس لجهود العمل المناخي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

تطلعات مستقبلية

أثمرت الشراكات المستمرة بين القطاع العام والخاص على العديد من اإلنجازات الناجحة وتقارير دراسات 
الحالة، التي تساهم في تحويل االقتصادات نحو صافي االنبعاثات الصفرية ومواجهة الكربون، تشمل 
اإلنجازات أيضًا على إصدار دليل إرشادي حول كيفية الوصول إلى صافي االنبعاثات الصفرية لمختلف 

القطاعات، األمر الذي سيزيد من وعي المجتمع حول أزمة المناخ، ومن خالل التمويل المستدام للمناخ، 
يشهد أعضاء المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الثالث عشر والمنظمات األخرى عوائد 

ملموسة على االستثمارات، وزيادة في قيمة العالمات التجارية.

األثر المحتمل والتدابير
"

وضع التزامات طموحة بصافي االنبعاثات الصفرية  •"
""•  تشجيع األعضاء من الشركات وأصحاب العالقة المعنيين على تبني نموذج مخاطر المناخ وتدابير 

لحيادية الكربون
بناء القدرات اإلقليمية لالستجابة لتحديات المناخ  •""

تصميم المبادرات التي تحشد المجتمعات نحو االبتكار من أجل المناخ  •"
نشر الوعي والمعرفة فيما يخص كيفية تحقيق صافي االنبعاثات الصفرية  •"

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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المجلس العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة السادس عشر 

السالم والعدل والمؤسسات القوية مع التركيز على القيادة 
والسياسات والتعليم 

"واجهت دول العالم منذ أن بدأت جائحة كوفيد- 19 
العديد من التحديات في سبيل تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة، وعليه، يتوجب وجود استثمار 
جاّد في بناء قدرات الدول لمواجهة األزمات، 

ويمتلك أعضاء المجلس العالمي المعني بالهدف 
السادس عشر خبرات متعددة في جوانب مختلفة 

من القيادة والحوكمة، يسعون جاهدين لتحقيق 
الهدف الحادي عشر." 

معالي هيلين كالرك

رئيسة وزراء نيوزيلندا الـسابعة والثالثين المديرة 
السابقة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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ُيعّد تحقيق هدف التنمية المستدامة السادس عشر شرطًا أساسيًا لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة األخرى، 
بما فيها هدف التنمية المستدامة الثالث عشر وأجندة المناخ وعناصر السالم والناس والكوكب واالزدهار والشراكات، 

ونظرًا لوجود ترابط كبير بين هذا المجلس وكافة المجالس العالمية األخرى، سيقوم المجلس بتأسيس العديد من 
الشراكات، وستكون األولوية للهدف الـ 16، واألهداف من 1-5، ومن 12-15، كما ستتم مناقشة المجالس حول:

"
العالقة بين القيادة المؤهلة والفّعالة والحوكمة والنجاح في أجنداتهما.  •"

دعم تحقيق األهداف وبناء القدرات القيادية  •""
دعم الشراكات مع المنظمات األخرى ذات الصلة باألنظمة البيئية  •""

أدناه النتائج المحتملة للمجلس:
"

"•  بناء برنامج تجريبي لتنمية المهارات والقدرات في مجال القيادة موّجه إلى موظفي الحكومة والموظفين 
المدنيين

وضع آلية أولية للنظام البيئي لدعم الدول لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  •""
""•  إنشاء استراتيجية اتصال لتعزيز الوعي بين الحكومات حول أهمية تحقيق هدف التنمية المستدامة 

السادس عشر كشرط ُمسبق للسالم اإليجابي والتنمية االجتماعية االقتصادية الشاملة والمستدامة 

تطلعات مستقبلية
 "

"•  إرساء أسس التنمية االجتماعية االقتصادية الشاملة والمستدامة بالقيادة وبمبادرات بناء القدرات وإطار عمل 
لكفاءات أهداف التنمية المستدامة

بناء برنامج تجريبي بالتعاون مع الحكومات  •"
بناء أدوات ابتكار متطّورة لتطبيقها في البرامج التدريبية وورش العمل   •""

األثر المحتمل والتدابير

ُيعّد هدف التنمية المستدامة السادس عشر ُمحّركًا كبيرًا لإلنجاز والتقدم، وأداة تمكين لكافة األهداف األخرى، 
لتأسيس مؤسسات قوية وتعمل بشكل جيد، ومجتمعات متماسكة وُمسالمة، ونمو اقتصادي شامل وُمستدام، 
وسيتم استخدام عدة أدوات لقياس التأثير وزيادة وعي المجتمعات مثل إجراء 10 محادثات قيادية، و3 مناقشات 

وجلسات حوارية ومنتديات خاصة )عدد 2(، وإنشاء إطار قيادي موحد وجمع 100 قائد مؤيد. 

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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المجلس العالمي المعني
بهدف التنمية المستدامة السابع عشر

عقد الشــراكات لتحقيق األهداف: تشــجيع الشــراكات المتعددة 
مع أصحاب العالقة المعنيين لتعزيز اتســاق السياســات وتنفيذ 

أهداف التنمية المستدامة.

"يعد اتساق سياسات التنمية المستدامة دوليًا 
وعالميًا عنصر أساسي ورافعة مهمة لضمان النجاح، 

لدفع التغيير وتسريع اإلنجاز بخصوص أهداف 
التنمية المستدامة."

الدكتورة تاتيانا تيبلوفا

رئيسة قسم اتساق السياسات لشعبة أهداف 
التنمية المستدامة مستشار أول للتوازن بين 

الجنسين في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

22



يمتلك المجلس رؤية قوية لتعزيز وسائل تنفيذ مبادراته وأفكاره، وال سّيما فيما يخص الهدف الفرعي
) 17.14( وهو تعزيز اتساق السياسات لتحقيق التنمية المستدامة، وتنشيط الشراكات العالمية لها، ولخطة 

عمل المجلس خمسة أهداف رئيسية: 
"

•  تعزيز الحلول المتكاملة والمتسقة للتحديات العالمية، وضمان أّن إجراءات التعافي قصيرة األمد 
متوائمة ومتوافقة مع التزامات االستدامة طويلة األمد.

"•  تحديد المجاالت التي ُيمكن لحلول االبتكار تسريع التقدم فيها مع ضمان األثر الكبير، ليس فقط 
على المستوى المحلي، بل أيضًا على مستوى الدول النامية

رصد ومراقبة وتقييم اتساق السياسات المعنية وحوكمة األهداف مع نتائج التنفيذ  •"
"•  بناء القدرات وتعزيز المهارات لقطاع الخدمة المدنية ألهداف التنمية المستدامة لضمان جاهزية 

الحكومات
"•  بناء الشراكات واألدوات الرقمية لتعزيز ثقافة الحوار المشترك بما في ذلك المجالس العالمية 

تطلعات مستقبلية

يعتزم المجلس تطوير عدد من المنتجات المعرفية، والتي قد تشمل مدخالت تحليلية ألدوات الحوكمة 
والقدرات المؤسسية، وإنشاء عدة شراكات مع جهات مختلفة، وإطالق منصات الكترونية لتسريع تنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة بشكل متسق، بما يتوافق مع توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

)OECD(، باإلضافة إلى إنشاء وحدات بناء القدرات وتعزيز المهارات لقطاع الخدمة المدنية ألهداف التنمية 
المستدامة.

األثر المحتمل والتدابير

تطبيق أكبر من ِقبل الدول ألدوات الحوكمة ألهداف التنمية المستدامة.  •
•  تعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات وتحليلها لتقييم السياسات المعمول بها

تعزيز مهارات الخدمة المدنية لتنفيذ هدف التنمية المستدامة  •

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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المجلس االستشاري المالي ألهداف
التنمية المستدامة

"بصفتي رئيسة المجلس االستشاري المالي 
ألهداف التنمية المستدامة، يسعدني أن أجمع 
مجموعة من المهنيين ذوي الخبرة العالية في 

النظام البيئي االستثماري والتمويلي، لنتشارك 
جميع خبراتنا ومعرفتنا وجهودنا، للمساهمة في 

سد فجوات التمويل الالزم لمبادرات المجالس 
العالمية ألهداف التنمية المستدامة وتوسيع 

نطاق الحصول عليه، وتحقيق أجندة 2030 "

ماري-إيمي بوري

المدير العام للتمويل ذي التأثير اإليجابي لدى 
سوستي جنيرال للخدمات المصرفية واالستثمار
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يقوم المجلس االستشاري المالي بتقييم االحتياجات المالية، وتقديم التوصيات ألي مبادرة مقدمة من 
ِقبل المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة، وذلك بخصوص:

هيكلة للمشاريع المقترحة والمقدمة لضمان معالجة مالحظاتها الرئيسية في مرحلة مبكرة   •
•  تحديد مصادر التمويل المحتملة التي توفر تموياًل تحفيزيًا من ميزانيات المساهمات الفنية و/ أو 

المؤسسات و/ أو ميزانيات المسؤولية المجتمعية للشركات. 
•  تحديد مشاريع سابقة ذات صلة في السوق، إن وجدت، وهياكل التمويل الممكنة لتحفيز 

المستثمرين
•  تحديد المبادرات التعاونية الحالية ذات الصلة والتي ُيمكنها تقديم الدعم للمشروع المقترح، 

لتجميع الموارد الممكنة وتحسين النتائج والمخرجات
•  تقديم استشارات ألعضاء المجلس االستشاري المالي ألهداف التنمية المستدامة حول طرق دعم 

تطوير المبادرة وإطالق التمويل المطلوب. 

تطلعات مستقبلية

تّم العمل على المسار األول مع المجلس العالمي المعني بهدف التنمية المستدامة الثالث، مع التركيز 
على 10 مبادرات تابعة لمبادرة "الصحة بين يديك )HIYH(" والتي تتطلب دعم وتمويل، بهدف إظهار أمثلة 

على نهج هجين لتمويل أهداف التنمية المستدامة على مدى عامين، عبر سلسلة من رأس المال، وبشكل 
عام سيتّم تحديد المعالم الرئيسية للمجلس حال الحصول على نظرة أكثر شمولية فيما يخص طلبات 

واحتياجات المجالس األخرى.

األثر المحتمل والتدابير

يرتبط األثر المحتمل مع نتائج المجالس األخرى المستهدفة من قبلهم، وبشكل عام، سيتم تحديد األثر 
المحتمل والتدابير حال الحصول على نظرة أكثر شمولية فيما يخص طلبات واحتياجات المجالس األخرى 

مالحظة: يتألف المجلس االستشاري المالي ألهداف التنمية المستدامة من لجنة من الخبراء والممارسين من مختلف 
قطاعات العمل الخيري واالستثمار وتمويل النظام البيئي، والذين سيعملون معًا لتقديم المشورة والدعم للحصول على الدعم 

المادي لتمويل المبادرات التي ُتطلقها المجالس العالمية ألهداف التنمية المستدامة، باإلضافة إلى تقديم االستشارات حول 
االستثمار وتقييم فرص التمويل المناسبة لألطراف المعنية، وذلك للمساعدة في تنفيذ و/ أو توسعة نطاق المبادرات، حيث 
لن يقوم أعضاء المجلس االستشاري المالي بتقديم التمويل المباشر للمبادرات من مواردهم الخاصة، ما لم يكن هذا األمر ذا 

أهمية ومصلحة معينة لمنظماتهم الخاصة.

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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النموذج المترابط ألهداف التنمية المستدامة: 
خدمات عالجية للعيون كجزء من برنامج "كاتسينا" 

المتكامل للعناية بصحة العيون في نيجيريا

تعــد الميــاه البيضــاء وأخطــاء االنكســار الشــائعة، مســّببان 
رئيســيان للعمــى وفقــدان البصــر عالميــًا لــدى أكثــر مــن 2.2 

مليــون شــخص فــي العالــم.

"ُيسعدنا المشاركة في اإلطالق الرسمي للدورة 
الثانية للمجالس العالمية ألهداف التنمية 

المستدامة، بالتوافق مع قرار األمم المتحدة الذي 
ُيقّر بأن خدمات رعاية العْين جزء مهم من التغطية 

الصحية الشاملة ذات الصلة بتحقيق هدفي 
التنمية المستدامة الثالث والرابع، باإلضافة إلى 

استيفاء المؤشرات العالمية لمنظمة الصحة 
العالمية الُمعترف بها، سيستعرض مجلسنا خدمات 
التوعية بخصوص جراحات المياه البيضاء، باإلضافة 

إلى الصحة المدرسية للعين والمتضمن في 
البرنامج المتكامل للعناية بصحة العيون في والية 

"كاتسينا" في نيجيريا، والمستهدف لهدف التنمية 
المستدامة الثالث، مع ترابط متقاطع مع أهداف 

التنمية المستدامة األول والرابع والخامس. 

الدكتورة منال تريم 

المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية األولية في 
هيئة الصحة بدبي المدير التنفيذي وعضو مجلس 

أمناء مؤسسة "نور دبي"
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يهدف برنامج "كاتسينا" للعناية بصحة العيون لتحسين جودة الحياة والحالة االجتماعية واالقتصادية لسكان 
والية "كاتسينا"، والمساهمة في التقليل من العمى والمشاكل البصرية في الوالية بنسبة %30 - %40 

على األقل، وسيساهم البرنامج أيضًا في:
"

•  زيادة التغطية الفّعالة لتغطية جراحة المياه البيضاء في الوالية بنسبة 50% على األقل، مع أخذ 
المساواة بين الجنسْين بعْين االعتبار، خالل 4 سنوات. 

"•  تحسين خدمات أخطاء االنكسار بين أطفال المدارس في أجزاء من الوالية بنسبة %50 على األقل، 
مع زيادة في التغطية الفّعالة ألخطاء االنكسار بين الطلبة الذين تّم فحصهم ومعاينتهم في 

مدارس مختارة خالل سنتْين. 

تطلعات مستقبلية
"

إجراء 000"11 عملية جراحية للمياه البيضاء في الوالية في فترة 4 سنوات  •
ضمان تحقق نتائج جراحية جيدة ألكثر من %80 من حاالت الجراحة   •"

•  ضمان المساواة بين الجنسْين في تقديم جراحات المياه البيضاء، بحيث تكون نسبة النساء 50% 
على األقل

"•  فحص العْين لـ 000"160 طالب وطالبة و لـ 000"3 معلم ومعلمة في 160 مدرسة ابتدائية في الوالية
تقديم تصحيحات ألخطاء االنكسار لما ال يقّل عن 500"1 طالب وطالبة و 500"1 معلم ومعلمة.  •"

األثر المحتمل والتدابير
 

األثر المحتمل:

تقليل عدد األفراد المصابين بالعمى أو مشاكل في البصر.  •
تحسين اإلنتاجية والحالة االجتماعية واالقتصادية لألشخاص الذين تّمت معالجتهم.   •"

"•  تحّسين عمليات التعليم والتطور األكاديمي والنفسي لألطفال الذين يعانون من مشاكل في البصر.
سّد فجوة عدم المساواة بين الجنسْين بالحصول على خدمات الرعاية بالعيون.   •"

المؤشرات الرئيسية
"

التغطية الجراحية الفّعالة للمياه البيضاء حسب الجنس  •
معّدل جراحة المياه البيضاء حسب الجنس  •"

النسبة المئوية للنتائج الجراحية الجيدة  •"
التغطية الفّعالة ألخطاء االنكسار حسب الجنس بين طلبة المدارس  •"

النسبة المئوية لألطفال الذين تّمت معالجتهم، والذين تحّسن أدائهم األكاديمي   •"

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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النموذج المترابط ألهداف التنمية المستدامة: 
"")نمو( مبادرة وطنية جديدة لتنمية الشباب

هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع: التعليــم الجيــد، والثامــن: 
العمل الالئق ونمو االقتصاد، والســابع عشــر: عقد الشــراكات 

لتحقيــق األهداف

"ُيعّد النظام البيئي للمواهب بالشراكة مع جهات 
وقطاعات متعددة أمرًا ضروريًا لدعم الشباب 

اإلماراتي في تحقيق تطلعاتهم وبناء مستقبل 
مستدام، وقد أطلقنا في مؤسسة عبد الله 

الغرير للتعليم مبادرة "نمو"، التي ستمثل نموذج 
قابل للتحديث والتطوير، لتقدير الشباب ودعمهم 

بصفتهم أطراف فاعلة هامة في التنمية 
المستدامة محليًا في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة ودوليًا أيضًا." 

الدكتورة سونيا بن جعفر

الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم
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ستعمل خطة المجلس العالمي المعني بالهدف الرابع على تنفيذ مبادرة )نمو(""، وهي المبادرة الوطنية 
الجديدة لتنمية الشباب ودعمهم، تعزيزًا اللتزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة، ودعمًا 

لرؤية الدولة المستقبلية، وستساهم المبادرة في:

•  تطوير مهارات 000"25 شاب إماراتي بحلول 2025، لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
"•  تنمية مواهب الشباب اإلماراتيين، وتعزيز وتطوير إمكانياتهم بالشراكة مع األطراف المعنيين من 

مختلف القطاعات. 
"•  دعم الشباب اإلماراتي لمواكبة الحاجات المتزايدة والمتنامية لسوق العمل المستقبلي، كون 

المبادرة متوائمة مع أهداف أجندة "مشاريع الـخمسين".

تطلعات مستقبلية
"

•  الربع الرابع 2021: إطالق مبادرة )نمو("""
"•  الربع الرابع 2021: تأسيس شراكة مع مجلس القيادات الجامعية 

"•  الربع األول 2022: إطالق المشروع األول: تطوير المهارات الرقمية إلعداد الشباب للعمل وقيادة 
المستقبل الرقمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

"•  الربع األول 2022: إطالق المرحلة األولى من نموذج التعليم التعاوني في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، بالشراكة مع الجامعات وقطاع الشركات

"•  الربع الثاني 2022: تأسيس مجلس الشباب لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم )وظيفة استشارية( 
"•  الربع الثاني 2022: إطالق المشروع الثاني: مشروع "شراكة" يرّكز على المهارات المتخصصة في 

مختلف القطاعات للشباب اإلماراتي
"•  الربع الثالث 2022: تأسيس المجلس االستشاري لمبادرة )نمو(""

"•  الربع الرابع 2023: مشاركة المنتج المعرفي
"•  الربع الرابع 2025: تطوير مهارات 000"25 إماراتي لتحقيق سبل عيش رفيعة 

األثر المحتمل والتدابير
"

•  الربع الرابع 2025: تطوير مهارات 000"25 إماراتي ليكونوا أكثر قابلية للتوظيف
"•  الربع الرابع 2025: تجهيز 000"20 شاب إماراتي بمهارات رقمية تأسيسية

"•  الربع الرابع 2025: تزويد 000"5 شاب إماراتي بمهارات التعلم التجريبي بالشراكة مع شركاء القطاع. 
•  الربع الرابع 2025: إعداد نموذج ناجح ودعمه بمنتجات معرفية من أجل تكراره وتكييفه في 

المنطقة 

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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النموذج المترابط ألهداف التنمية المستدامة: 
كفاءة الطاقة 

هــدف التنميــة المســتدامة الســابع: طاقــة نظيفــة وبأســعار 
معقولة، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، 
المســؤوالن، والثالــث  والثانــي عشــر: االســتهالك واإلنتــاج 

عشــر: العمــل المناخــي

"ُتعّد كفاءة الطاقة أمرًا أساسيًا لضمان تحقيق 
أهدافنا المناخية العالمية، وللوصول إلى أهداف 
صافي االنبعاثات الصفرية للكربون بحلول 2050، 

سيقوم المجلس العالمي المعني بكفاءة الطاقة 
بإرشاد وتوجيه الحكومات والمنظمات لوضع أفضل 

المعايير والتقنيات لضمان تحقيق هذه األهداف، 
ُيشرفني أن أساهم في دفع عجلة تحقيق كفاءة 

الطاقة إلى األمام بالتعاون مع بقية األعضاء"

لوك ريمونت

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية
لـ "شنايدر إليكتريك"
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تقدم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المسار األمثل لتحقيق تخفيض نسب االنبعاثات المطلوبة بالسرعة 
الالزمة، وتقديم ما يزيد عن 90% من تخفيضات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة، وفقًا 

لبحث صادر عن "آيرينا"، باستخدام التقنيات اآلمنة والموثوقة وميسورة التكلفة والمتاحة على نطاق واسع، 
وأيضًا عن طريق استيفاء متطلبات الموارد البشرية وضمان أن تلبي السياسات التعليمية والتدريبية 

احتياجات المهارات الالزمة لها القطاع.

األسئلة التي يطرحها المجلس هي:

كيف ُيمكننا تسريع مشاريع كفاءة الطاقة وتعزيز التمويل الالزم؟   •
ما هو الدور الذي ُيمكن للحكومات أن تقوم به في تعزيز كفاءة الطاقة؟  •

أين يمكن أن نبتكر في مجال كفاءة الطاقة؟  •"

تطلعات مستقبلية

تحديد أفضل المجاالت لتحسينات كفاءة الطاقة، واستعراض أحدث التقنيات في هذا المجال.   •
فهم الوسائل والطرق الالزمة لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة.  •"

مشاركة التشريعات والسياسات التي ستساهم في تعزيز وتحفيز مشاريع كفاءة الطاقة.  •
العمل على دراسة حول الحواجز المالية في طريق كفاءة لطاقة، مع التركيز على األسواق الناشئة.  •

األثر المحتمل والتدابير

تم تصميم مجموعة أدوات لدعم الحكومات فيما يخص سياسات وتشريعات كفاءة الطاقة، باإلضافة إلى 
إرشاد المنظمات ودعمها وتثقيفها فيما يخص هذا المجال، وتوضيح منافعها وفوائدها المتعددة، كما 

ستشمل األدوات شرح لتمويل المشاريع ومنهجية اتصال لجمع الدعم الالزم لها.

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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النموذج المترابط ألهداف التنمية المستدامة: 
الطاقة والمناخ واالبتكار 

هــدف التنميــة المســتدامة الســابع: طاقــة نظيفــة وبأســعار 
معقولــة، والتاســع: الصناعــة واالبتــكار والهياكل األساســية، 

والثالــث عشــر: العمــل المناخــي 

"كلي فخر أن أجمع تحت سقف واحد مجموعة 
فعالة من قادة االزدهار واالبتكار واالستدامة، 

لتطوير فرص مستقبلية لدعم أجندة 2030 ألهداف 
التنمية المستدامة". 

سعادة هناء الرستماني

الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي األول
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سيركز هذا المجلس العالمي على المواضيع المتعلقة بالوقود المستقبلي ودوره في االنتقال إلى 
صافي االنبعاثات الصفرية، سيتم العمل على بيانات وتقنيات وبنية تحتية وسياسات الزمة البتكار وتكييف 

وتطوير اإلنتاج، بما يتوافق مع أهداف االنتقال إلى صافي االنبعاثات الصفرية. 

نهدف جميعًا للعمل كمنصة واحدة لتحقيق التعاون المشترك، والتركيز على تبادل المعرفة وتحفيز 
المشاريع الملموسة والمبتكرة، وسيوضح برنامج المجلس القيادة الفكرية حول كيفية ُمساهمة الوقود 

المستقبلي، وتسريع معدل اإلنجاز فيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السابع والتاسع والثالث عشر 
على المستوى الوطني والدولي. 

التطلعات المستقبلية
"

اعتماد أساليب العمل وخطة المشروع وإجراءات قياس النجاح والنتائج المنشودة   •
"•  إعداد تقرير "تحليل الفجوة في وقود المستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمناطق ذات 

األولوية"
 "Light-house """""عرض مستوى التقّدم في تنفيذ مشروع """"المنارة  •

"•  إعداد تقرير رسمي حول فرص الوقود المستقبلي، والعوائق المتعلقة به، وتوصيات المجلس 
العالمي لتطويره في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمناطق ذات األولوية. 

األثر المحتمل والتدابير
"

عدد الشراكات الثنائية و/ أو متعددة األطراف التي تّم تأسيسها  •
"•  عدد المشاريع أو مذكرات التفاهم التي تّمت المباشرة بها من ِقبل المجلس العالمي في المناطق 

ذات األولوية
"•  النسبة المئوية لتنفيذ مشروع "المنارة""""" Light-house" في الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بحلول 2050
"•  مقدار االلتزامات المالية المنسوبة لألبحاث أو المشاريع الجديدة بخصوص وقود المستقبل في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو بالشراكة معها

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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النموذج المترابط ألهداف التنمية المستدامة: 
التغير المناخي والنظام الزراعي المبتكر 

علــى  التــام  القضــاء  الثانــي  المســتدامة  التنميــة  هــدف 
الجــوع، والثالــث عشــر: العمــل المناخــي، مــع ارتبــاط وثيــق 
الفقــر،  علــى  القضــاء  األول:  المســتدامة  التنميــة  بهــدف 
والثالــث: الصحــة الجيــدة والرفــاه، والخامــس عشــر: الحيــاة 

ــر فــي الب

"لضمان معيشتنا بصحة جيدة في كوكب األرض، 
يتطلب ذلك تحّول أنظمتنا الحيوية الخاصة بدعم 

الحياة، بدءًا من الغذاء والمناخ، إلى منهجية جديدة 
واستثمارات فعالة وابتكارات جديدة، لضمان كفاية 
نظام الغذاء العالمي إلطعام المليارات من األفراد، 
مع المساهمة في مناخ صحي ومجتمعات عادلة 

وصحية، سيعمل مجلسنا العالمي على زيادة 
االهتمام االستراتيجي بابتكارات وممارسات أنظمة 

الغذاء الهامة، ذات اإلمكانات األكبر من أجل النهوض 
بأهداف التنمية المستدامة وضمان تحقيقها." 

الدكتورة إليزابيث كوسينس

الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة األمم المتحدة
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يرتبط األمن الغذائي والتغذوي ارتباطًا وثيقًا مع المناخ واألنظمة البيئية الصحية، ومن خالل اعتماد 
ممارسات وابتكارات وتقنيات أكثر استدامة، سيتم توفير فرص للتخفيف من أثر المناخ والتكيف معه، 

حينها يمكن للمزارعين والمجتمعات الريفية بناء مقاومة ضّد صدمات المناخ المستقبلية، ومن المسّلم به 
بشكل واسع أّن تحّول نظام الغذاء الزراعي يعتمد على البحث والتطوير لدعم االبتكار في االستراتيجيات 

الوطنية والقطاعية، وتمكين األطراف الفاعلة في هذا المجال، وُتساهم االستثمارات في العديد من 
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وباألخص في مكافحة آثار المناخ )هدف التنمية المستدامة 

الثالث عشر( وإنتاج الغذاء )هدف التنمية المستدامة الثاني(. 

إّن الهدف الرئيسي لهذا المجلس هو دفع ابتكار أنظمة الغذاء للمساعدة في حّل مشكلة التغير المناخي 
وتسريع التحّول االجتماعي واالقتصادي والبيئي الالزم في هذا العقد من العمل لتعزيز تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة، كما سيعمل هذا المجلس على صياغة سرد إيجابي وشامل البتكار نظام غذاء زراعي 
وتحديد أولويات االستثمار، مع التركيز على مجاالت االبتكار التي لم تحَظ بالتقدير سابقًا.

التطلعات المستقبلية
 "

•  مشاركة منتظمة للمجلس في األحداث والفعاليات العالمية الرئيسة المعنية بالتغير المناخي 
وأنظمة الغذاء.

مقاالت إعالمية معنية بالتغير المناخي وأنظمة الغذاء المبتكرة  •"
"•  إعداد تقرير رسمي صادر عن المجلس حول التغير المناخي وأنظمة الغذاء المبتكرة، إلبراز األولويات 

الرئيسية للموضوع وعرضه في قمة )كوب 27(. 

األثر المحتمل والتدابير
"

نموذج مترابط للتغير المناخي وأنظمة الغذاء المبتكرة.   •
-  التدابير: رفع مستوى الخطاب السياسي حول التغير المناخي وأنظمة الغذاء المبتكرة   "

على أعلى المستويات وعبر القطاعات المتعددة
العمل على زيادة االهتمام العالمي بالمحاور التي لم تحَظ باالهتمام في أجندة االبتكار.   •

-    التدابير: شراكات وأولويات عالمية جديدة لتعزيز اهتمام المزارعين أصحاب الملكيات   "
الصغيرة بالبيئة الزراعية، وانبعاثات غاز الميثان من أنظمة الغذاء. 

العمل على زيادة االستثمار في مجال البحث والتطوير الزراعي.  •"

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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النموذج المترابط ألهداف التنمية المستدامة: 
مشروع القراءة من أجل المتعة

هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع: التعليــم الجيــد، والعاشــر: 
الحد من أوجه عدم المســاواة، والســابع عشر: عقد الشراكات 

لتحقيــق األهداف 

"أثبتت األبحاث التي استمرت لـ 50 عامًا بأّن األطفال 
الذين يملكون كتبًا في منازلهم، والذين يقوم 

أولياء أمورهم بالقراءة لهم بشكل منتظم منذ سّن 
مبكرة جدًا، سيكون أداؤهم أفضل في المدرسة، 
وستكون لديهم فرصة أكبر في أن يصبحوا أفرادًا 
مثقفين، نحن نقدم مخططًا تجريبيًا، بالشراكة مع 
المعلمين وأولياء األمور واألطفال الصغار، هدفنا 
إعادة المتعة والمرح في القراءة ورواية القصص، 
وتقديم القراءة باعتبارها هدية ثمينة لكل طفل 

مدى الحياة٫

إيزابيل أبو الهول

المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة 
اإلمارات لآلداب
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على الرغم من االستثمار المالي للحكومات في مجال التعليم، فإن أزمة فقر التعّلم ما زالت موجودة في 
جميع أنحاء العالم، وحسب اإلحصاءات األخيرة، فإن 95% من طالب منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

غير قادرين على قراءة نّص مناسب ألعمارهم وهم بسّن 10 سنوات وفهمه، لذا سنعمل بالشراكة مع وزارة 
التربية والتعليم وعدد من الباحثين، على تقديم مخطط تجريبي في مدرستْين، بحيث ُيسمح لنا بالعمل عن 
كثب مع المعلمين وأولياء األمور من أجل ترسيخ ثقافة القراءة في مجتمعنا، حيث سيتم إرشاد المعلمين، 

وتقديم مكتبات صفية، وجلب رواة القصص وعقد اجتماعات مع أولياء األمور وتعيين سفراء للقراءة 
لدعم رسالتنا، وسيكون هذا بمثابة نموذج تعليمي مستقبلي تّم البحث فيه والتحقق من إمكانية عمله، 
وسنعمل جاهدين لتوسعة نطاق هذا النموذج عبر أنحاء الدولة كأداة رئيسية تدعم التعليم الجيد والذي 

سيساهم في القضاء على فقر التعّلم في جميع أنحاء العالم. 

التطلعات المستقبلية

"•  البدء في بناء عالقات وشراكات قوية مع مدرستْين تجريبيتْين والهيئة التدريسية الخاصة بهما 
 2023-2022

توثيق اإلنجاز وتصوير المعلمين والطالب وأولياء األمور بعد كل زيارة  •""
تشجيع المناقشات والمداخالت بين الطالب حول الكتب التي تمت قراءتها  •""

دعوة الباحثين لتصميم وتقديم مشروع بحثي يستوفي المعايير الدولية  •""
توقيع شراكات هادفة مع جهات متعددة تعمل على دعم رسالة التعليم الهادفة  •""

""•  العمل على حمالت إعالنية لدعم مبادرة "فوائد القراءة من أجل المتعة" والتعريف بها، وتحديد أدوار 
ومسؤوليات أولياء األمور 

""•  مناقشة السلطات والجهات المعنية واقتراح سن قانون القراءة، وبعض المقترحات األخرى مثل: 
إهداء كافة األطفال المولودين في دولة اإلمارات مجموعة من الكتب، وفرض عدم وجود ضريبة 

قيمة مضافة على الكتب. 

األثر المحتمل والتدابير

بعد عدة زيارات مع المدَرستين المتضمنتين في المخطط التجريبي المعمول به، أصبحت المدَرستان مثال 
للتميز في القراءة، وتميز طالبها بثقة عالية وأداء قوي فيها، كما أبدى المعلمين شغفًا واضحًا بدورهم 

الرئيسي في تقديم التعليم الجيد، وأظهر أولياء األمور حماسهم تجاه القراءة وأثنوا على فوائدها.

سنعمل جاهدين بعد هذا المخطط التجريبي لتقديم النموذج المدعوم بالنتائج الفعالة، والنموذج األكثر 
مالءمة لتكراره عبر المدارس األخرى، ستدور عجلتنا ببطء، صفحة تلو األخرى، كتاب تلو اآلخر، طالب تلو 

اآلخر، إلنشاء جيل هادف من القراء. 

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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النموذج المترابط ألهداف التنمية المستدامة: 
عقد الشراكات لتحقيق األهداف من خالل ثالثة 

مبادرات فريدة

"نحن ندرك في مجموعة شركة موانئ دبي العالمية بأّن 
علينا جميعًا القيام بدورنا في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، كما ُندرك بأّن الفترة 2020 – 2030 هي 
"عقد من العمل"، وبالتالي، فهي فترة حاسمة لضمان 

مستقبل أكثر استدامة وشمولية للجميع،
وال تتوافق استراتيجية موانئ دبي لالستدامة 

")عالمنا مستقبلنا("" فقط مع أهداف التنمية 
المستدامة، بل تتخذ أيضًا نهجًا قائمًا على البيانات 

والمستهدفات، لضمان اإلنجاز الفعال والتقّدم 
المستمر، سنستفيد خالل العقد القادم من مواطن 

القوة في شركتنا، مع االستمرار في بناء عالقات مع 
الشركاء المعنيين، والحرص على أن يكون المجتمع 
في طليعة أولوياتنا للقيام بدورنا في خلق عالم ال 

يتخلف فيه أحد عن الركب." 

محمد الهاشمي

نائب المستشار العام لمجموعة
شركة موانئ دبي العالمية
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المبادرة 1: إطالق "صندوق أهداف التنمية المستدامة" لدفع وتوسعة نطاق الحلول المبتكرة، والذي 
سيشجع المعنيين المبدعين على طرح فكرة منتج/ مشروع تتناول أهداف التنمية المستدامة، وتستهدف 

التغييرات العالمية الرئيسية التي نواجهها اليوم، وسيتم تشكيل لجنة تحكيم بالتعاون مع عدة شركاء 
والعمل على تمويل الشركة الناشئة الفائزة.

 )Maiden Voyage( المبادرة 2: إنشاء منصة رقمية تعليمية تفاعلية للمعلمين، سيتم تغذيتها بالشراكة مع
و )United for Wildlife( كما سنضيف محتوى آخر من شركائنا من المجالس العالمية األخرى، ومع تفعيل 

مذكرة التفاهم التي وقعتها مجموعة شركة موانئ دبي العالمية مع سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن 
راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، “راعية األمل”، إلى جانب المحتوى 
التعليمي الذي تتّم مشاركته في جناح مجموعة شركة موانئ دبي العالمية كجزء من برامجها التعليمية، 

ستعمل المنصة في النهاية كمستودع للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEAM والتعّلم 
العاطفي الذي يركز على الفتيات الصغيرات.

المبادرة 3: تعهد عالمي بالمياه النظيفة والصرف الصحي من خالل حفر اآلبار، حيث تعترف األمم المتحدة 
بأّن الحصول على المياه والصرف الصحي هما من حقوق اإلنسان األساسية، ولعدم الوصول إلى مرافق 

مياه وصرف صحي ونظافة آمنة وكافية وميسورة التكلفة، أثر ُمدّمر على صحة المليارات من الناس، يتبعه 
عواقب وخيمة على صحة اإلنسان

التطلعات المستقبلية

استضافة مسابقة سنوية ألهداف التنمية المستدامة تستمر حتى 2030.  •
•  تعزيز الحصول على تعليم خاص بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعّلم 

االجتماعي والعاطفي: تأسيس منصة موارد عبر اإلنترنت ُتؤّكد على كيفية مساهمة هذه 
المجاالت بتغيير التعليم التقليدي للطلبة، والتأكد من إمكانية وصول المحتوى ألكبر عدد ممكن 

من الدول.
•  صحة جيدة: مياه نقية، أيدي نظيفة، أجسام صحية، وسيتّم تقليل الوقت الضائع خالل اليوم 

بسبب المرض، ومن بعدها يمكن لألفراد العودة إلى العمل لمحاربة الفقر، حيث تقضي الفتيات ما 
يقارب الـ 6 ساعات يوميًا في جمع المياه.

 
األثر المحتمل والتدابير

•  زيادة الوصول إلى منصة التعليم الرقمية، وسيتّم تقييم أثرها من خالل تتبع عدد المعلمين الذين 
يصلون إلى المحتوى حسب مناطقهم الجغرافية. 

"•  قياس أثر التعهد العالمي بالمياه النظيفة من خالل الرصد، والذي سيتم عبر قياس الحضور 
للمدرسة )التعليم( والغياب عن العمل بسبب المرض )الصحة( ومشاركة القوى العاملة النسائية 

)عدم المساواة بين الجنسْين(، وسيقوم المجلس بمشاركة النتائج القابلة للقياس للمبادرات الثالثة 
على نطاق واسع. 

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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النموذج المترابط ألهداف التنمية المستدامة: 
التعليم

"تعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة تشكيلة 
بارزة ورائعة لألهداف الرئيسية لكوكبنا، وتوفر 

نظم المعلومات الجغرافية إدارة ذكية لمحتوى 
إلكتروني يمّكننا من وضع ومشاركة الخطط الفعالة 
والتطبيقات المبتكرة، وتقديم أداة شاملة للقياس، 

للمساهمة  في معرفة مدى التقدم فيما يخص 
أهداف التنمية المستدامة. "

كلينت براون 

مدير هندسة المنتجات في "إزري"

ســيقدم هــذا النمــوذج منهجــًا قويــًا لتطبيــق المعلومــات 
الجغرافيــة فــي كافــة أهــداف التنميــة المســتدامة حــول 
العالــم، وسيشــمل هــذا علــى تطبيقــات عالميــة ومحليــة، 
تمّكــن األفــراد مــن الحصــول علــى فرصــة المســاهمة فــي 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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نعلم جميعًا مدى االهتمام المستمر والمتزايد لدى مختلف األفراد لمجتمع نظم المعلومات الجغرافية، 
واالستخدام الموسع للنهج الجغرافي في جميع أنحاء العالم، وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية، 

تتولد لدينا القدرة على رؤية أنماط وعالقات مختلفة توضح لنا كيفية ارتباط األشياء ببعضها البعض، والتي 
يتم منها جمع معلومات أساسية من مئات اآلالف من منظمات نظم المعلومات الجغرافية في جميع 

أنحاء العالم، مما يساهم في توليد ماليين الخرائط والتطبيقات المستندة إلى أهداف التنمية المستدامة 
في كل من النطاقات المحلية والمقاييس العالمية. 

التطلعات المستقبلية

تطوير دليل تعليمي، يحوي عدة دروس ومسارات تعليمية متعددة 

األثر المحتمل والتدابير

تطبيق نظم المعلومات الجغرافية عبر منهج معتمد يصل إلى كل مواطن على هذا الكوكب

أهداف رفيعة المستوى لخطة
عمل المجلس
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المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء، هــو مركــز حكومــي تابــع لــوزارة شــؤون مجلــس الــوزراء فــي دولــة 
نوفمبــر 2020،   2 فــي  الــوزراء  مــن مجلــس  قــرار  بموجــب  بالــوزارة  إلحاقــه  وتــّم  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
ويهــدف إلــى تطويــر وتعزيــز أداء الدولــة فــي مجــاالت التنافســية العالميــة واإلحصــاء والبيانــات، ودعــم مســيرة 
الدولــة لتحقيــق مئويــة اإلمــارات 2071. يعمــل المركــز علــى تنظيــم القطــاع اإلحصائــي مــن خــالل بنــاء نظــام 
إحصائــي وطنــي متكامــل، ورفــع القــدرة التنافســية للدولــة فــي مختلــف القطاعــات وتعزيــز مكانتهــا ضمــن 
تقاريــر ومؤشــرات التنافســية العالميــة، والعمــل علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــالل دوره 
كأمانــة لّلجنــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة، كمــا يقــوم المركــز باقتــراح السياســات واالســتراتيجيات 
توّفــر  وأهميــة  التنافســية  ثقافــة  ونشــر  وتعزيــز  واإلحصــاء،  بالتنافســية  المتعلقــة  والخطــط  والتشــريعات 
والدقــة  بالشــمولية  تمتــاز  موحــدة  كمنظومــة  الدولــة  مســتوى  علــى  اإلحصائيــة  والمعلومــات  البيانــات 
واالتســاق والحداثــة، بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة والســلطات المختصــة والعمــل علــى توفيرهــا وإتاحتهــا. 

ــة العامــة للمجالــس العالميــة ألهــداف التنميــة المســتدامة. ــدور األمان كمــا يعمــل المركــز ب
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مؤسســة حياديــة غيــر ربحيــة تكــرس جهودهــا الستشــراف مســتقبل الحكومــات حــول العالــم، كمــا تعــد 
أكبــر منصــة عالميــة لالرتقــاء بمســتقبل الحكومــات المربــوط بالتقــدم التكنولوجــي وتطلعــات المواطنيــن 
المســتقبلية، كمــا تســلط القمــة الضــوء علــى االتجاهات المســتقبلية للخدمــات الحكومية والقيــادة واالبتكار، 
وتســتضيف القمــة أكثــر مــن 4000 مــن القــادة وواضعــي السياســات واألكاديمييــن وممثلــي المنظمــات 
الدوليــة مــن أكثــر مــن 125 دولــة، وبالتالــي خلــق فــرص كبيــرة لتبــادل االبتــكارات والخبــرات، وبنــاء شــبكات قويــة 

للتعــاون المســتقبلي. 

قدمــت القمــة العالميــة للحكومــات فــي نســختها الرابعــة عــام 2016 مســارًا خاصــًا لتعزيــز تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة، كجــزء مــن التــزام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باالســتدامة، وذلــك بعــد اعتمادهــا علــى 
مســتوى عالمــي فــي العــام 2015، ويركــز منتــدى "أهــداف التنميــة المســتدامة – فــي التنفيــذ" والمقــام ضمــن 
فعاليــات القمــة علــى الرصــد واإلبــالغ عــن مــدى تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، والــذي أصبــح فيمــا بعــد 

منصــة إلطــالق المجالــس العالميــة ألهــداف التنميــة المســتدامة.
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