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 يقـــــديــــت

 للتنمية المتحدة األمم أىداف اطلقت أجلها من اليت األىداف أحد للدول احمللية االقتصاديات بتطوير االىتمام يعد
  . جمتمع أي يف التنمية عليها تقوم اليت املرتكزات أحد ىو باالقتصاد النهوض ألن وذلك ،المستدامة

  جوىرىا يف أهنا إىل واالجتماعية والثقافية االقتصادية باألبعاد االىتمام على تركز كانت  وإن حىت أهنا جيد األىداف هلذه واملتابع
  . واضح اقتصادي بعد ذات األمر حقيقة يف ىي ومفهومها

 يف التقدم مدى وقياس تفعيلها متابعة مبوضوع العامل مستوى على واىتماماً  تركيزاً  ىناك أن جند األىداف ىذه واقع إىل وبالنظر
   .العامل مستوى على األىداف هلذه زمخاً  ىناك جعل مما حتقيقها،

 أحد ليكون وتوجيهو األممية باألىداف االىتمام يف الزخف ىذا توظيف يف كبرية  فرصة ىناك أن جند نظري وجهة ومن فإنو ولذا
 ىذه عنو تتحدث الذي املوضوع وىو التعاون، جملس دول يف الوطنية االقتصادات لدعم اخلاص القطاع حتفيز يف الرئيسة األدوات

 الورقة



 
 2030األيى ادلتحدة نهتًُيت ادلستدايت أهداف 

 



؟ 2030كيف َشأث أهداف األيى ادلتحدة نهتًُيت ادلستدايت  

تعد األهداف •
اإلنمائٌة فً 

بمثابـة  2015هاٌةن
نقطة انطالق خطة 
أهداف األمم المتحدة 

للتنمٌة 
 .2030المستدامة

2015 
بدأت المفاوضات حول •

خطة التنمٌة لما بعد عام 
وانتهت  ٌناٌرفً  2015

 أغسطسفً 

وفً قمة تارٌخٌة لألمم المتحدة  سبتمبرفً • 2015
أعلنت دول العالم إطالق مشروع أممً كبٌر 
واضح المعالم هو أهداف األمم المتحدة للتنمٌة 

تحوٌل " "، تحت عنوان 2030المستدامة 
". 2030خطة التنمٌة المستدامة لعام : عالمنا

وهً عبارة عن خطة تتمثل فً السعً لتحقٌق 

هدفاً تكاد تكون شاملة لجمٌع جوانب  17
 .  التنمٌة المشتركة على مستوى العالم 

 بدأ رسمٌا ٌناٌرفً األول من ،
العمل لتحقٌق هذه  سرٌان

األهداف األممٌة والتً هً 
خطة التنمٌة المستدامة على 

مستوى العالم حتى عام 
2030. 

2016 



 هدف 17•

 مقصد 169•

 مؤشر 232•

تعالج القضاٌا االقتصادٌة •

 واالجتماعٌة والبٌئٌة 

 تدعو إلى خلق الشراكات •



طت األيى ادلتحدة 
ُ
2030انُتائج ادلرجى حتقيقها يٍ خ  

 

 :زٌادة اتساق السٌاسات

سخدامت ُمخعددة  -
ُ
إن أهداف الخىميت امل

جخطلب روابط بين أجشاء : ألابعاد
 السياساث

 دعم النمو والرفاهٌة الشاملٌن -

 عدم إهمال أي أحد -

 

 :ضمان استدامة الكوكب

جحقيق الخىاسن بين الىمى الاجخماعي  -
والاقخصادي والحفاظ على اسخدامت مىارد 

ظمه إلاًكىلىجيت
ُ
 .الكىكب وه

 تعزٌز الشراكات

ىظماث الدوليت غير  -
ُ
جحخاج الحكىماث، وامل

جخمع 
ُ
الحكىميت، والقطاع الخاص، وامل

املدوي لعمل فزيق بشأن املىارد املاليت 
 .والخكىىلىجيا

الحصىل على بياهاث دقيقت حىل جىفيذ  -
طت والخقدم فيه

ُ
 .  الخ

 



 
 استدايت االقتصاد

 



 االقتصاديفهىو استدايت 

بناء : يقصد باستدامة االقتصاد
السياسات اليت تكفل استمرار 
األنشطة االقتصادية باجملتمع، 

وتضمن أداء املؤسسات االقتصادية 
 .  للدور املنتظر منها جتاه التنمية 



 االبتكار 

 مراعاة التأثير عمى المناخ 

 الحد من االثار البٌئٌة

 املعهم
 تعظيم القيمة االجتماعية

 السالمة

اساسياث 
االقتصاداث 
 املستدامت

 الحوكمة

06 



 إجراءاث استدايت االقتصادياث 
 التمويل المستدام 

 تفعيل أدوات السوق الحديثة 

 الشراكة مع القطاعات كافة

 المرونة والفعالية في التعامل مع القطاعات 



 إجراءاث استدايت االقتصادياث 
 تحسين ورفع كفاءة األداء 

 رفع كفاءه الموارد واستخدام التجهيزات 

 المشاركة في الربح 

المنتج  الموارد وتجويد حمايو   



دلاذا َؤكد عهى تىظف األهداف 
األمميت نتعزيز استدايت 

 االقتصاداث؟؟؟
 



 للجميع والشامل املطزد الاقخصادي الىمى  حعشيش   : الثامن الهدف

 للجميع الالئق العمل وجىفير  واملىخجت، الكاملت والعمالت واملسخدام،

 :دالالت هذا الهدف املباشرة 

 جحقيق مسخىياث أعلى من إلاهخاجيت الاقخصادًت. 

 الالئقألاوشطت إلاهخاجيت، وفزص العمل دعم حعشيش السياساث املىجهت هحى. 

 وسبت الشباب غير امللخحقين بالعمالت أو الخعليم أو الخدريب الحد من 
 العمالبيئت عمل ساملت وآمىت لجميع حعشيش. 

 امليثاق العاملي لخىفير فزص العمل الصادر عن مىظمت العمل الدوليت جىفيذ 



 االستدامةتأكٌد األهداف األممٌة على دفع المؤسسات االقتصادٌة لتحقٌق معاٌٌر 

 تعزٌز المؤسسات االقتصادٌة الوطنٌةعلى تأكٌد األهداف األممٌة 

 تحوٌل االقتصادي المحلً إلى اقتصاد رائداألهداف األممٌة تؤكد على 

 االجتماعًفً بناء آلٌات االستثمار األهداف األممٌة توظٌف مفاهٌم 



 الصناعات الواعدة تؤكد على توطٌن األممٌة أن دالالت األهداف 

 األممٌة على رفع المحتوى الوطنً فً كل مكونات االقتصادتؤكد األهداف 

 مسؤولة تشغٌل عملٌات تبنً على تحث األممٌة األهداف مفاهٌم أن

 القطاعات مسؤولٌة تحدد التً المرجعً األطر بناء األممٌة األهداف تأصٌل
 والبٌئة المجتمع تجاه االقتصادٌة



انتعاوٌ ندول اقتصاداث دول جمهس 
 اخلهيج انعربيت

















آنياث يقرتحت نتىظيف أهداف انتًُيت 
 ادلستدايت يف استدايت االقتصاد اخلهيجي



أطر وطُيت نتقارير االستدايت بُاء   
وترتيبها انقطاعاث انتًُىيت بُاء يعيار وطُي نتقييى   

 مأسست بناء انقدراث انبشريت  

 تعزيز ادلفاهيى ادلتضًُت يف اهداف انتًُيت يف جاَب استدايت االقتصاد انىطُي 

 سٍ انتشريعاث ادلهزيت نهقطاعاث بدعى استدايت االقتصاد انىطُي 

إىل اقتصاد املعرفتانتحول انعاجم    

 االقتصاد استدايت مبتطهباث نالنتزاو انتًُىيت انقطاعاث حتفيز

آنياث يقرتحت نتىظيف أهداف انتًُيت ادلستدايت يف استدايت االقتصاد 
 اخلهيجي



 بُاء يُظىيت يتكايهت يستدايت نهتًىيم 

يكىَاث االقتصاد  أمتتت  

 إطالق مبادراث تنمويت مبتكرة ملعاجلت حتدياث انتوظيف

 إطالق يبادراث تصحيحيت اقتصاديت نهقطاع اخلاص  

  

 إطالق يبادراث داعًت نتحسني األداء  

آنياث يقرتحت نتىظيف أهداف انتًُيت ادلستدايت يف استدايت االقتصاد 
 اخلهيجي



  

 

 وشكرًا حلسٍ االستًاع


