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ماذا نعني 

منظومة التنمية المستدامة

المستدامة؟ بالتنمية

إسهامات
المملكة في مجاالت 

التنمية المستدامة

القضايا االجتماعية والسكانية

مأوى، ُنظم العيش، التسامح، السالم، العدل 

قضايا البيئة والعوامل الطبيعية 

كائنات حية، مياه، تربة، ومناخ

الحلول اقتصادية وبيئية واجتماعية، تعمل على  أبرز  وهي خطة متكاملة تقوم على نهج تشاركي إليجاد 
اإلنسان  حقوق  تعزيز  على  تعمل  كما  االجتماعي.   والنهج  البيئية  الحلول  نحو  ونهج مستدام  استقراء 

لم واالستدامة التنموية. والفرد والمجتمع نحو المساواة والمشاركة والشمولية، وتعزيز السِّ
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مدن ذكية، بنى تحتية، عمران، تعدين

القضايا االقتصادية واالستثمارية 
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في المملكة العربـيـة السعودية منذ بداية مسيرتهـا التـنـمويـة، واتضــحـت 
الـتطـبيـق  وبـدأ  المدى.  بعيدة  االستراتيجية  توجهاتها  فـي  معالـمها 
التـي  المتتـاليـة  الخــمسـيــة  التنـميــة  خـطـط  في  عد  البـُ لـهذا  العـملي 
قــدرات  لـتـنـمية  الـخـطـط  تـلـك  سعــت  حـيث  1970م،  عـام  انـطلـقـت 
المواطن، وتـحقـيــق طــمـوحـاتــه، وتــلبية احتـيـاجاتـه، وتحسـين مستوى 
بالـمـملـكة،  المـسـتدامـة  للــتـنـــمــيــة  هـدف  أسمـى  ألنه  مـعـيـشـته، 
فـضاًل عن الـحرص على توسيـع نطـاق التـنمـيـة لتشمل جـميع القطاعات 

االقتصادية واالجتماعية في كافة المناطق.

عام  سبتمبر  في  إقرارها  عند  األهــداف  هذه  بتحقيق  المملكة  والتزمت 
المحافل  فــي  مشاركاتها  خــالل  التزامها  تجديد  علـى  ودأبـــت  2015م، 
بصدور  االلتزام  هذا  المملكة  ترجمت  وقد  المختلفة.  والدولية  اإلقليمية 
بمتابعة  والتخطيط  االقتصاد  وزير  بتكليف  القاضي  الكريم  السامي  األمر 
إيجاد  على  بالعمل  والتخطيط  االقتصاد  وزارة  وتقوم  المهم،  الملف  هذا 
دورها  خالل  من  وذلك  المستدامة،  التنمية  أهداف  مع  الوطني  االتساق 
المحوري في دعم األجهزة الحكومية في التخطيط االستراتيجي والتنفيذي، 
وتوفير المعلومات الالزمة من بيانات وإحصاءات ودراسات للجهات ذات 

العالقة، ومواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات المعنية.

إسهامات المملكة
في تحقيق أهداف

المستدامة
التنمية

حظيت الـتنـميـة المـستدامة بـأهـميـة كـبيـرة

وشاركت الـمملكة الـعربية الـسعودية بشكل 
فاعل في المشاورات الخاصـة بأهداف التنمية 

المستدامة منذ بدايتها. 

إسهامات
المملكة في مجاالت 

التنمية المستدامة
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مع مقاصد أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف إيجاد 
مؤشرات موازية لقياس التقدم المحرز في هذه المقاصد 
على المستويات المختلفة )رؤية المملكة 2030 وبرامجها 

التنفيذية، ومؤشرات الجهات المختلفة(.

مع أهداف التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال: قامت وزارة البيئة 
التي  البيئة  واستراتيجية  المياه  استراتيجية  بإصدار  والزراعة  والمياه 
أبعادها  بين  التكامل  وتراعي  المستدامة  التنمية  أهــداف  مع  تتسق 
المملكة  اهتمام  إطار  وفي  والبيئية.  واالقتصادية  االجتماعية  الثالثة 
التنمية،  بعملية  للنهوض  أساسيًا  محركًا  بوصفه  بالتعليم  المستمر 
فقد صدر أمر سامي كريم قضى بإدراج أهداف التنمية المستدامة في 
االستراتيجيات  من  المزيد  أّن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر  التعليم.  مناهج 
والخطط قيد التطوير حاليًا، وسوف تعزز عند إصدارها حالة تغطية األطر 

الوطنية ألهداف التنمية المستدامة. 

مواءمة مؤشرات قياس أداء األجهزة 
الحكومية ذات الصلة .. 

 مواءمة استراتيجياتها الوطنية في مختلف 
القطاعات .. 
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مشاركات الشباب 
السعودي في 

المستدامة
التنمية

االجتماعي واالقتصادي والديموغرافي، إذ يساهم في إيجاد قوة عمل 
تنافسية، والنمو االقتصادي المستمر، والحوكمة الجيدة، والمجتمعات 
العربية  المملكة  تشهد  ــذي  ال الوقت  في  بالحياة.  النابضة  المدنية 
السعودية تطورًا تنمويًا في شتى مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية. 

فهم الجيل المتعلم المتمتع بوتيرة عالية في معدالت االلتحاق بالتعليم، 
وانخفاض معدالت األمية، ومن ثم فهم أكثر القوى المؤثرة في سوق 
المتغيرات،  واستيعاب  التجديد  في  رغبة  المجتمع  فئات  وأكثر  العمل، 
وأكثرها قدرة على التفاعل واالستجابة لمخرجات عملية التطور والتقدم 
العلمي والتقني، وتبني المملكة آمااًل عريضة على شريحة الشباب في 
2030 التي حفلت بالكثير من األهداف والبرامج الموجهة  تحقيق رؤية 
لفئة الشباب تلك التي من بينها برامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
الشباب  مساعدة  إلــى  تسعى  والــتــي  حــديــثــًا،  المنشأة  والمتوسطة 
والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. كما تهدف في  الوقت ذاته 
إلى إنشاء المزيد من حاضنات األعمال ومؤسسات التدريب وصناديق 
رأس المال المتخصصة بمساعدة الشباب من رواد األعمال على تطوير 
مهاراتهم وابتكاراتهم. كما تهدف رؤية 2030 إلى تطوير قدرات الشباب 
الريادية والمعرفية والبدنية، ورفع كفاءاتهم؛ لإلسهام الفاعل في خطط 

التنمية. 

يمثل جيل اليوم من الشباب السعودي قوة 
دافعة إلحداث التطور ..

يمثل الشباب عاماًل مهًما في مواكبة التطور.. 

إسهامات
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وزيادة  العلمية،  التطبيقات  في  الريادية  قدراتهم  تنمية 
ونشر  تشجيع  طريق  عن  المعرفة  مجتمع  في  فاعليتهم 
إضافًة  للشباب.  والتقنية  العلمية  والمسابقات  األندية 
إلى تطوير شراكات إستراتيجية مع قطاع األعمال؛ لتنفيذ 
برامج تدريبية تقنية ومهنية للشباب. كما تستهدف أيضًا 
تشجيع الشباب على العمل الحر وتيسير إجراءات تأسيس 
وتوعية  وتمويلها،  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
الشباب بأخطار االنحراف الفكري وعواقب الغلو والتشدد، 
والمنشآت  الخدمات  من  الشباب  استفادة  فرص  وزيــادة 
واألندية؛  والجامعات  المدارس  في  والترويحية  الرياضية 

لضمان حياة آمنة وصحية للشباب.

من أهداف رؤية 2030 في مجال تمكين 
الشباب ..
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تحديات تحقيق 
أهداف

المستدامة
التنمية

إن تعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي يعني ضمنيًا 
والظروف  األوضاع  مع  ومؤشراتها  ومقاصدها  األهداف  هذه  مواءمة 
على  وتنفيذها  العامة  السياسات  تخطيط  ضمن  وإدراجــهــا  المحلية، 
المستوى المحلي. وفي الواقع، ينطوي إطار أهداف التنمية المستدامة 
التخطيط  عمليات  تحسين  في  المحلية  اإلدارات  تساعد  إمكانات  على 
وربط أدائها على نحو متين بالنتائج والبراهين من خالل التسريع في بناء 

قدرات أجهزة اإلدارات المحلية.

متخصصة  تنسيق  مــراكــز  مسؤولية  ليست  المستدامة  التنمية  إّن 
تنسيقًا  ذلك  ويتطلب  بأكملها،  الحكومة  مسؤولية  هي  بل  ومحددة، 
وثيقًا وواسعًا بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لضمان تضافر 
الجهود وعدم ازدواجيتها. ومن ناحية أخرى، فإن صعوبة التنسيق الفاعل 
الموارد  وتوجيه  الجهود،  من  المزيد  بذل  تستلزم  األطــراف  تلك  بين 
لتعزيز آليات التنسيق القائمة ومواءمتها مع متطلبات أهداف التنمية 

المستدامة.

مواءمة أهداف التنمية المستدامة محلًيا وإقليمًيا: 

التنسيق بين األطراف والقطاعات المتعددة: 

إسهامات
المملكة في مجاالت 

التنمية المستدامة
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 توافر البيانات والقدرات 
اإلحصائية

البناء على األطر المؤسسية القائمة: 

!؟
تــتــطــلــب مــــواءمــــة أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
المحرز  الــتــقــدم  ومــتــابــعــة  الــمــســتــدامــة 
وإحصاءات  بيانات  توافر  تحقيقها  في 
صلة  وذات  وتفصيلية،  ودقيقة  آنية 
وثيقة باألهداف، وتتسم بالسهولة في 
وبالرغم  واستخدامها.  عليها  الحصول 
البيانات  توفر  في  المطرد  التحسن  من 
أن عملية  إال  وجودتها من سنة ألخــرى، 
مع   2030 المملكة  رؤية  مواءمة  تحليل 
أهداف التنمية المستدامة أظهرت عدم 
توفر بيانات في مجاالت معينة. ويتطلب 
سد الفجوات في البيانات وضمان إدراج 
المؤشرات  ضمن  الرئيسة  القياسات 
الرسمية تحسين المنهجيات ونظم جمع 

البيانات. 

إنشاء  خــالل  من  متداخلة  آليات  استحداث  عــدم  أهمية  تبرز 
بإمكانها  القائمة  المؤسسات  كانت  إذا  جديدة  مؤسسات 
تحديات؛  على  ذلــك  ينطوي  وقــد  العمل.  ــذات  ب االضــطــالع 
فهمًا  يتطلب  القائمة  المؤسسية  األطـــر  على  الــبــنــاء  ألن 
المسؤولين  جانب  من  المستدامة  التنمية  ألهــداف  أفضل 
هذا  وفي  معها.  التعامل  على  قدراتهم  وتطوير  الحكوميين، 
يوفر   2030 المملكة  لرؤية  التحتية  البـنى  إنشاء  فإن  الصدد، 
فرصة للتوسع في إدراج أهداف التنمية المستدامة ودمجها 
في نظام الحوكمة القائم، وال سيما فيما يخص أطر التخطيط 
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