منصة البيانات الخاصة بدولة اإلمارات ألهداف التنمية المستدامة
تهدف منصة البيانات الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ألهداف التنمية المستدامة إلى رصد وتسجيل ما تحرزه الدولة من
تقدم فيما يخص أهداف التنمية المستدامة بشكل يماثل من حيث المفهوم والغاية منصة البيانات المفتوحة التابعة لألمم المتحدة
الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.
تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة األولى في منطقة الخليج العربي التي أطلقت مركزا ً للبيانات الخاصة بأهداف التنمية
المستدامة في أكتوبر  ،2017وجاء هذا اإلطالق نتاجا ً لجهود مشتركة من قبل الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء و إدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة.
أما على الصعيد الدولي ،كانت دولة اإلمارات رائدة في إدراج المبادرات التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن
منصة البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في فبراير  . 2019وقد سلطت هذه المبادرات الضوء على الجهود الدؤوبة
التي تبذلها دولة اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق هذه األهداف .وبدأت دولة اإلمارات في نشر هذه البيانات على منصة األمم
المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في فبراير  2019مما جعلها ثاني دولة في العالم (بعد أيرلندا) وأول دولة في الشرق
األوسط نشرا ً للبيانات واإلحصاءات ذات الصلة.
تتوفر قاعدة بيانات المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في صيغة بيانات جغرافية مكانية مما يسهم في:




إعداد الخرائط
إعداد عروض تصويرية للبيانات
تحليل البيانات

وهي متاحة في صيغ متعددة سهلة االستخدام والتحميل.

شاركت منصة البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة التابعة لدولة اإلمارات بشكل حيوي في الفعاليات والمنتديات المتعلقة
بأهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم .أهم هذه المشاركات:










اختيار وتقديم ورقة العمل (بيانات من أجل الخير) ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة  -المؤتمر الدولي
بشأن التنمية المستدامة  - 2019بالواليات المتحدة االمريكية
نشرت الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء وشركة  ESRIدراسة حالة حول ممارسات نظم المعلومات الجغرافية
الوصول إلى المرحلة النصف نهائية ضمن جوائز  P3 Concordia Awardsالتي تكرم الشراكات المتميزة بين
القطاعين العام والخاص والتي يعود أثرها على المجتمعات في جميع أنحاء العالم
الوصول إلى قائمة الترشيح النهائية في جائزة أفكار المملكة المتحدة لالبتكار
الوصول إلى قائمة الترشيح النهائية في فعالية  GIS WORX 2019للتميز في تنفيذ نظم المعلومات
الجغرافية )(EGI
التقدم بطلب إلى سمو الشيخ سالم العلي الصباح ،أمير دولة الكويت للمشاريع التي تنطوي على حلول تكنولوجيا
المعلومات المبتكرة والبرامج وأنظمة الشبكات والمنصات اإللكترونية وتطبيقات األجهزة المحمولة والذكاء
االصطناعي
تقديم عرض مرئي ضمن فعاليات مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية لعالم مستدام  2019والذي عقد في جنيف،
سويسرا
تقديم عرض مرئي في جلستين ضمن فعاليات مؤتمر  ESRIللمستخدمين  2019والذي عقد في مدينة سان دييغو ،
الواليات المتحدة األمريكية






تقديم عرض مرئي ضمن جلسة جانبية بعنوان "نظام المعلومات الموحد ألهداف التنمية المستدامة" ضمن
اجتماعات لجنة اإلحصاء الخمسين لألمم المتحدة  2019المنعقدة في مدينة نيويورك
تقديم عرض مرئي ضمن الدورة الثامنة للجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية
العالمية ) (UNGGIMوالمنعقدة في مدينة دوتشينغ ،الصين
تقديم عرض مرئي ضمن فعاليات الجلسة العامة لمؤتمر الشرق األوسط للمستخدمين 2018
كما شاركت بعروض ضمن:
 oالمؤتمر التحضيري لقمة األمم المتحدة للمناخ بأبوظبي 2019
 oمنتدى السياسة العامة  - 2019كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
 oالمنتدى العالمي للبيانات.

