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التنمیة المستدامة

:محاور العرض

تمھید:أوالً •

• ً المؤسسيالتنظیم:ثانیا

• ً :دامةالمستالتنمیةأھدافلتحقیقالمتخذةواإلجراءاتالسیاساتأھم:ثالثا

.الفقرظاھرةمنللحد–

.االقتصاديالتنویعسیاسةخاللمناإلنتاجیةلرفع–

.واالبتكاراإلبداععلىوالقدرةالحرة،األعمالمبادراتلتعزیز–
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تمھید
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األھداف اإلنمائیة لأللفیة إلى أھداف التنمیة المستدامة من

أھداف التنمیة المستدامة 

2015-2030

ھدف رئیسي17

غایة169

مؤشراً للقیاس304

األھداف اإلنمائیة لأللفیة 

2000-2015

أھداف رئیسیة8

غایة21

مؤشراً للقیاس60



التنظیم المؤسسي
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وجود وحدة خاصة بأھداف التنمیة المستدامة

وزارة الخارجیة والتعاون الدولي

 ً لجان قطاعیة تنسیقیة محلیاً وإقلیمیاً ودولیا

وطنیةورؤىوخططاستراتیجیاتضمنالعمل

قطاعات وزاریة ومؤسسات أخرى

نشر التقاریر والمؤشرات ورصد التقدم : المھام
المحرز وتدقیق البیانات
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أھم السیاسات واإلجراءات المتخذة 
لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة
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:المحدودعدد من اإلجراءات والتدابیر ضمن  االستراتیجیات  الوطنیة تستھدف الفقراء وذوي الدخل
صرف منح للعائالت المعوزة والعاطلین عن العمل.
توفیر تغطیة صحیة للعائالت الفقیرة.
تملیك األسر الفقیرة وسائل اإلنتاج.
التمویل األصغر  .
برامج تشغیل الخریجین.
تحویالت اجتماعیة محددة باتجاه الفئات المحتاجة.
توفیر برامج للتعلیم المجاني ومكافحة األمیة.
رعایة صحیة مجانیة من خالل الوحدات الصحیة المحلیة والمستشفیات العامة.
دعم المواد الغذائیة.
مشاریع التنمیة الریفیة  واستصالح األراضي.

ر أھم التدابیر واإلجراءات المتخذة للحد من ظاھرة الفق
في الدول العربیة 
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المتحدةالعربیةاإلماراتدولة
تكنولوجیاالوقطاعاتوالمتوسطة،الصغیرةالمشاریعبالعنایةووالسیاحةالصناعةتطویر

.والمیاهالمتجددةوالطاقةوالنقلوالتعلیموالصحة
المعرفةاقتصادتطویر.
وتأھیليتدریبيبرنامجخاللمنوالكفاءاتالمھاراتتنمیة.
الدولةيفاالقتصادیةالعجلةتنمیةفيوالمساھمةللفرداالقتصاديالدخلوزیادةتحسین.
واالستغناءالذاتعلىاالعتمادعلىالمستفیدینتشجیع ً .االجتماعیةةالمساعدعنتدریجیا
تساھمالتيیةالحیوالقطاعاتنحوالتوجھعلىعھیوتشجالمباشراألجنبياالستثمارزیتحف

المعرفةنوتوطیالتقنیاتونقلاالستدامةوتعزیزاإلنتاجیةورفعالعملفرصخلقفي
.الخبراتوتبادل

الماليوالقطاعاللوجستیةوالخدماتوالتجارةالتحتیةالبنیةقطاعاتتعزیز.

خالل سیاسة التنویع اإلنتاجیة منلرفع أھم السیاسات واإلجراءات 
االقتصادي
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:جمھوریة الجزائر الدیمقراطیة الشعبیة
:یقعن طراالقتصادیة بعیداً عن قطاع المحروقات ةنشطاألتنفیذ عدَة برامج من أجل تنویع 

 قطاع الصناعةمنھا تطویر القطاعات األخرى خاصة.
ذه القطاعاتمن أجل تحقیق أعلى قیمة مضافة في ھ،التطویر الزراعي وتنویع االقتصاد الریفي.
 وة العاملةصحبھ تحول تدریجي للقیالھیكل اإلنتاجي لالقتصاد الوطني على إحداث تغییرات.

:جمھوریة السودان
ةعیوالصناةتنویع موارد اإلنتاج االقتصادي ورفع معدالت اإلنتاج في القطاعات الزراعی.
توسیع نطاق التجارة الخارجیة وتطویر التقنیة ذات الصلة بالتجارة.
تنفیذ استراتیجیات العمل وتطویر استخدام الموارد البشریة.

خالل سیاسة التنویع اإلنتاجیة منلرفع أھم السیاسات واإلجراءات 
االقتصادي
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:  سلطنة ُعمان
 ھدفھ "تنفیذ"برنامج وطني لتعزیز التنویع االقتصادي وضع:
الخاصالقطاع الوقوف على التحدیات والصعوبات التي تواجھھا الجھات الحكومیة و

.المدني في سبیل تحقیق أھداف خطة التنمیة الخمسیة التاسعةالمجتمع و
جازـتنفیذ ومتابعة اإلنلوضع خارطة طریق تفصیلیة بمشاركة أطیاف المجتمع ل. 
 قتصاديالاتسریع وتیرة تنفیذ الخطط في مجال تعزیز التنویع.
اعي ساعدة الحكومة على االستفادة من أفضل الممارسات الناجحة في التخطیط االجتمم

.واالقتصادي وتوظیف موازناتھا في مشاریع ذات عوائد اقتصادیة وقیمة مضافة
ینھا من وضع خطة واضحة ومحكمة لزیادة االستثمارات الخارجیة والداخلیة للسلطنة وتمك

.رفع درجة التنافسیة في المؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة المختلفة
تبعةمساعدة الجھات المعنیة على تنفیذ مشاریعھا وخططھا وفقا ألفضل الممارسات الم.
تحسین كفاءة اإلنجاز ومد جسور التعاون ومشاركة كافة الجھات المعنیة.

خالل سیاسة التنویع اإلنتاجیة منلرفع أھم السیاسات واإلجراءات 
االقتصادي
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:دولة فلسطین
تسھیل وصول الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقات إلى التمویل من خالل صندوق التشغیل

.واالتفاقیات مع البنوك
تفعیل نظم استقبال الشكاوى للتمیز وعدم تكافؤ األجر.
 ئقةعلى ظروف وشروط العمل وصوالً لبیئة عمل الللرقابة وجود خطة استراتیجیة وطنیة.
جري استصدار سیاسة وطنیة للسالمة والصحة المھنیة، تنفذ من خالل برنامج وطني موحد، وی

من تطبیق تض،العمل على استصدار قانون لتشكیل لجان عمل مشتركة للصحة المھنیة بالمنشآت
.معاییر الصحة والسالمة المھنیة

ال إنجاز قاعدة بیانات تركز على اإلصابات واألمراض المھنیة من قبل جمیع الشركاء وصو
.إلصدار رقم وطني، وجاري العمل على اإلصالحات الالزمة لتوفیر بیئة عمل الئقة

الحرص على المواءمة في مجال التشغیل بین العرض والطلب على العمل من خالل مكاتب
لى العمل كما یتم توجیھ الفائض من الطلب ع.ومدیریات العمل ومجالس التشغیل في المحافظات

.مجال األعمال الحرة والمشاریع الصغیرة ومتناھیة الصغرإلى 

خالل سیاسة التنویع اإلنتاجیة منلرفع أھم السیاسات واإلجراءات 
االقتصادي
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:دولة اإلمارات العربیة المتحدة
سیة العالمیة لدولة وتعزیز القدرات التنافوسیلة مستدامة لالستثمار في الطاقات البشریة،تطویر

.اإلمارات، وتحویل مفھوم االبتكار إلى عمل وثقافة مؤسسیة في حكومة دولة اإلمارات
 بناء ونشر ثقافة االبتكار بینتھدف إلى 2014تدشین االستراتیجیة الوطنیة لالبتكار في عام

:الحكومة وترسیخھا، تقوم على ثالثة عناصر رئیسةواألفراد، وشركات األعمال 
تمكن من تطویر اإلطار التنظیمي، وتكامل الخدمات الداعمة: بیئة داعمة لالبتكار•

.ة توفر االستثمار والحوافزقنیلالبتكار، وحداثة البنیة التحتیة والت
عون بروح جانب رئیسي لبناء رواد أعمال یتمتفي االستراتیجیة خصص : رواد االبتكار•

اھب االبتكار ومھاراتھ، والتركیز على دفع عجلة االبتكار المحلي من خالل بناء المو
ات، وریادة والقدرات الوطنیة المبتكرة في مجاالت العلوم، والتقنیة، والھندسة، والریاضی

.األعمال
التقنیات والمیاه قطاعات تقود االبتكار تتمثل في الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعلیم و•

.والفضاء

األعمال الحرة، والقدرةمبادرات لتعزیز أھم اإلجراءات 
على اإلبداع واالبتكار
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:الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
تشجیع األنشطة التجاریة كوسیلة الستدامة النمُو االقتصادي.
 َةتحسین نوعیة العمالة وتنفیذ عدَة برامج لتعزیز مباشرة األعمال الحر.
 ة بتشجیع عبارة عن ھیئة عمومیة مكلَف:الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابإنشاء

.ودعم إنشاء المؤسسات ویكمن ھذا الدَعم خاصة في المساعدات المالیة
 ھم عن ومواكبتإنشاء المشاریع الصغیرة، على مساعدة الشباب خریجي الجامعات

.للتكوینإنشاء عدَة مراكزطریق 
 الحرةاألعمالالمبادرات التي تھدف إلى إدراج المرأة في مباشرة  .
 ة وبناء قدرات إنشاء قاعدة موارد بشریة قویَ والتنافسیةالتي ترفع تنظیم المشاریع

.االبتكار

األعمال الحرة، والقدرةمبادرات لتعزیز أھم اإلجراءات 
على اإلبداع واالبتكار
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:سلطنة ُعمان
تي تشجع إنشاء الھیئة العامة لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في السلطنة، ال

.على االبتكار واإلبداع في إطار االقتصاد
یل قوة الشباب وذلك بتأھتوفیر فرص عمل منتجة ومجزیة للمواطنین، خاصة منھم

 .العمل الوطنیة للعمل في القطاع الخاص بعیداً عن التوظیف في الحكومة
تركز ھذه.كما قامت الحكومة بإعداد استراتیجیة لدعم تشغیل وتمكین المرأة

العقود األخیرة االستراتیجیة على تمكین المرأة العمانیة التي حققت تقدماً ملحوظاً في
ي جمیع وذلك من خالل النھج المتبع في السیاسات والخطط المعتمدة لتمكین المرأة ف

.المجاالت
منت جمیع التشریعات العمانیة واالتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا السلطنة تض

.حقوق المرأة

األعمال الحرة، والقدرةمبادرات لتعزیز أھم اإلجراءات 
على اإلبداع واالبتكار
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:فلسطیندولة
التوسععلىالمھنيالتدریبقطاععمل ً ً أفقیا .وعمودیا
األعمالبعالمللتعریفتدریبیةبرامجطرح.
خاصةمشاریعببدءالتحفیز.
وصندوقللتشغیلالعامةاإلدارةخاللمنمحلیةكاتاشرعقد

.ریادیةمشاریعلدعمالتشغیل
أولىلویةأوالصغیرةالمشاریعلدعموالتوجیھالذاتيالتشغیلجعل

.الوطنیةالتشغیلسیاساتسلمفي

األعمال الحرة، والقدرةمبادرات لتعزیز أھم اإلجراءات 
على اإلبداع واالبتكار
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شكراً لكم
صندوق النقد العربي

http://amf.org.ae
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