اخر ازمةهٍفّد19-غلَدوردٍِانالمصةصبةاللّبُفُثصكّق اًداف
الجومّةالمشجدامة2030م

إغداد :د .موػٍر الٌمةلُ .راّس اللروة الداامة للرلةبة غلَ اًداف الجومّة المشجدامة 2030م
ا .اِــة اوشّدة .غؾٍ لروة الداامة للرلةبة غلَ اًداف الجومّة المشجدامة 2030م
ا .هةغر بطة .غؾٍ اإلدارة الػةمة لجكّّم اداء الكفةع ا لػةم

مصةور الرلشة
صؤال الرلشة
اخر زةاصة هٍفّد  19-غلَ
المرازػة والجصكق من الجكدم
الصةغو فُ ثصكّق الًداف

لالغبّن الصةصّّن
فُ ازودة 2030

المخةـر

اخر زةاصة هٍفّد19غلَ
مشةًمة الدٍِان فَ
ثصكّق SDGs

الجٍغّةت

من ازو المصةفظة غلَ ثشلشو الفنةر للٍغٍل إلَ ًدف الٍِبّوـ ـ ـ ــةر الراّس و
المجمدو فُ ثبةدل الجرةرب و الخبرات فإهوة صوصةول اإلزةبة غلَ الشؤال الجةلُ :

مة ًٍ دور الزٌزة الػلّة للرلةبة
فُ ثصكّق اًداف الجومّة
المشجدامة و هّف ثةخر ًذا الدور
من والع ثرربة دٍِان المصةصبة
اللّبُ ؟

الالغبّن الصةصّّن فُ ازودة

ممدلّن فُ:
المم المجصدة

زمّع الصنٍمةت غلَ
المشجٍى الدولُ
واإلللّمُ والمصلُ

2030

 193دولة شٍل الػةلم ثبوت ازودة المم المجصدة للجومّة المشجدامة  2030م
•
•
•
•

اإلغداد ومٍاامة الزودة الدولّة بمة ِجمةظَ مع خفة الجومّة الٍـوّة.
ثفبّق البرامذ والخفؿ.
مرالبة الجكدم فُ إهرةز الًداف.
إغداد الجكةرِر فّمة ِجػلق بجصكّق المشجٌدفةت.

• المشةًمة فُ ثصكّق اًداف الجومّة المشجدامة بمة ِصكق الرفةى المرجمػُ.

الزٌزة الػلّة للرلةبة

• المرازػة والجصكق من الجكدم الصةغو فُ ثصكّق الًداف.

عملٌة تنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة  2030على المستوى الوطنً ودور SAIs
المدخالت

•

اهطفة الدولة
ازودة 2030

اصجمرارِة الجفٍِر والمجةبػة

•
•
•
•
•

الـةر الكةهٍهُ والشّةصةت.
الجوظّم المؤصشُ.
المٍارد البطرِة والمةلّة والجكوّة.
ازودة المم المجصدة .2030
الزودة المصلّة للجومّة
المشجدامة.
اظّةء اخرى.

المخرزةت

•
•

مٍاامة الزودة غلَ المشجٍى
المصلُ

الجكرِر الفٍغُ .VNR
الجكرِر المجنةمو غلَ المشجٍى
المصلُ او الٍـوُ مجؾمن الوجةاذ
فُ ثصكّق اولٍِةت الًداف,

الجةخّرات

الوجةاذ

•
•

•
•
•

ثصكّق الًداف الٍـوّة.
ثصكّق اًداف الزودة الدولّة.

هٍهب غصُ وبطر اغصةء.
ل وزٍد للفكر.
شنٍمةت هـفؤة وفػةلة.

ثوفّذ البرامذ والخفؿ

مرالبة الجوفّذ ولّةس الوجةاذ

مشةًمة الزٌزة الػلّة للرلةبة فُ ثوفّذ ازودة 2030

دور وغالشّةت SAIs

زةًزِة SAIs


 المػّةر  12الػةدر غن الهجٍصةي (ِ) SAIsمنن ان ثصدِح الفرق فُ شّةة الوةس.
 هو الزٌزة الػلّة للرلةبة من المفجرض ان ثؾمن اًداف الزودة فُ اصجراثّرّجٌة وصّةصةثٌة وغملّةت
وخفؿ المرازػة.
ً
 ان ِنٍن  SAIsمدةل ِصجذى بي فُ الطفةفّة والمشةءلة.
 ان ثنٍن  SAIsراادة فُ المشجٍى اإلهشةهُ والبّبُ ،وثشةًم فُ ثصكّق الًداف الٍـوّة للجومّة.







مؤثمر الهنٍصةي فُ ابٍظبُ .2016

البوةء المؤصشُ لالزٌزة الػلّة للرلةبة وغملّةت وإزراءات المرازػة.
الجدرِب ورفع الٍغُ غلَ مشجٍى .SAIs
فٌم واصجّػةب الزودة الٍـوّة ومٍاامجٌة مع الزودة الدولّة.
الجػرف غلَ اغصةب المػلصة وإِرةد صبو للجٍاغو.
هظم المػلٍمةت فُ الزٌزة الػلّة والدخٍل الَ الموظٍمةت الٍـوّة.

غملّةت المرازػة غن ـرِق SAIs





رلةبة اداء.
رلةبة مةلّة.
رلةبة الجزام.
غملّةت مرازػة مجنةملة

الطق الول و الخةص بةلمشةًمة فُ ثصكّق الًداف فكد هةهت الجرربة هةلثُ:
المشجٌدفةت

اخر هٍفّد19-غلَ ثصكّق ًذى المشجٌدفةت

المشةًمة فُ رفع الٍغُ المرجمػُ غلَ الػػّدِن داخوالدٍِان و خةرزي من خالل ثكدِم الػروض و المطةرهة فُ
المصةفو ذات الػاللة مع زمّع اغصةب المػلصة .

ثػدر الخفؿ و البرامذ ذات الػاللة برفع الٍغُ هجّرة لإلزراءات
اإلشجرازِة من ـرف الصنٍمة.

شح و ثصفّز الصنٍمة لجبوُ افؾو الممةرصةتالمرثبفة بةًداف الجومّة المشجدامة من خالل مٍاهبة
اغمةلٌة و ثكّّم دورًة بةلخػٍص .

إهصشةر ًذا الدور هجّرة لظروف الرةاصة و للة برامذ الػمو و
المكةبالت مع الصنٍمة .

الطق الول و الخةص بةلمشةًمة فُ ثصكّق الًداف فكد هةهت الجرربة هةلثُ:
المستهدفات

اخر هٍفّد19-غلَ ثصكّق ًذى المشجٌدفةت

 ثػزِز دور الجٍاغو َالبوةء بةلطنو الذي ِشٌم فُ ثصكّق
الًداف .

ثةخر صبو الجٍاغو بةهٍاغٌة و اغبس الجرهّز ً
موػبة غلَ البرِد
اللنـجروهُ ووصةاو الجٍاغو اإلزجمةغُ المخجلفة مع مصدودِجٌة ًُ
الخرى .

 العمل على عقد الشراكات للمساهمة فًتحقٌق األجندة مع جمٌع أصحاب المصلحة .

ثكلع ًذا الموظٍر هجّرة للظروف الجُ ِمر بٌة زمّع اغصةب
المػلصة هجّرة الرةاصة و فرض الجبةغد اإلزجمةغُ و خفؼ مػدلت
الصؾٍر للػمةلة.

الطق الول و الخةص بةلمشةًمة فُ ثصكّق الًداف فكد هةهت الجرربة هةلثُ:
المستهدفات
 الػمو إلَ زةهب الصنٍمة و إصداء الوػس لٌة فّمة ِجػلقبجوفّذ البرامذ الجومٍِة و إغداد الجكةرِر الفٍغّة .

 الػمو غلَ بوةء الذات لجصشّن مشجٍي الداء المؤصشُ لرفعهمٍذزة لبةلُ المؤصشةت ً
ً
وفكة
مشجٍي المشةًمة و ان ِنٍن الدٍِان
للمػّةر رلم ( )12الػةدر غن اإلهجٍصةي

اخر هٍفّد19-غلَ ثصكّق ًذى المشجٌدفةت
داب الدٍِان غلَ الجٍاغو مع الصنٍمة بةلخػٍص بةلرغم من
ظروف الرةاصة للٍغٍل للمشجٌدفةت لصّمة فّمة ِجػلق بةلجكرِر
الفٍغُ.

شةلت ظروف الرةاصة لجوفّذ برامذ لّةس الفرٍة الذي ثم إغدادى
لجصشّن مشجٍي اداء الدٍِان لّنٍن مدةل ًِصجذى بي و فق مػةِّر
اإلهجٍصةي 21 ,20 ,12

الزٌزة الػلّة للرلةبة ً
مدةل ًً ِصجذى بي فُ ثوفّذ اًداف
الجومّة المشجدامة

من خالل غملّةت
المرازػة غلَ ثوفّذ
اًداف الجومّة
المشجدامة

ان ثشةًم فُ ثوفّذ
اًداف الجومّة
المشجدامة

الزٌزة الػلّة
للرلةبة ً
مدةل ًً
ِصجذى بي
ان ثكٍم الزٌزة بإغداد
ثكةرِرًة غن ثوفّذ
اًداف الجومّة
المشجدامة

ً
ممدال فُ المشجٌدف الذى ذهر اخراً
صػَ الدٍِان لجكّّم زةًزِجي للمشةًمة فُ ثصكّق ازودة
الجومّة المشجدامة وذلم من خالل إغداد ثػٍر لدراصة مدى
إلجزامي بجفبّق الًداف الجومٍِة فُ شد ذاثٌة غلَ المؤصشة,
وهذلم مدى لدرثي غلَ ثػزِز مشةًمجي فُ ثصكّكٌة من خالل
الٌدف الشةدس غطر  ,إل ان ًذا المٍؽٍع لم ِشجنمو هظراً
لظروف الرةاصة وصٍف ِشجنمو مشجكبال ً.

ً
الطق الدةهُ والخةص بةلمرازػة والجصكق من الجكدم الصةغو فُ ثصكّق الًداف لةم الدٍِان بةلثُ:
ثم إدراج غملّةت المرازػة والجدلّق غلَ الًداف الجومٍِة 2030م ؽمن الخفة الصجراثّرّة المػجمدة للدٍِان 2022-2019م وفكةً
للٌدف الفرغُ الدةلح من الٌدف الراّشُ الدةهُ.
لةمت اإلدارات الػةمة المخجػة بةلجػةون مع لروة الجومّة المشجدامة بةلدٍِان ببرمرة اغمةل الجدلّق غلَ اًداف الجومّة المشجدامة
ؽمن خففٌة الجطغّلّة وبمة ِجٍافق مع الخفة اإلصجراثّرّة .

ثم الجرهّز غلَ خمشة اًداف ثمدو اولٍِةت المرشلة ً
وفكة لالزودة الٍـوّة :
الٌدف الرابع
الجػلّم الرّد

الٌدف الدةلح
الػصة الرّدة والرفةى
الٌدف الخةمس
المّةى الوظّفة والوظةفة الػصّة

الٌدف الشةبع
الفةلة الوظّفة وبةصػةر مػكٍلة
10

الٌدف الدةمن
الػمو الالاق والومٍ اإللجػةدي

الغاٌات المستهدفة

الًداف
الٌدف الدةلح :ؽمةن
ّ
ثمجع الرمّع بةهمةط
غّض غصّة وبةلرفةًّة
فُ زمّع الغمةر

الٌدف الرابع :ؽمةن
الجػلّم الرّد الموػف
والطةمو للرمّع وثػزِز
فرص ّ
الجػلم مدى الصّةة
للرمّع



وؽع هٌةِة لالوببة اإلِدز والشو والمالرِة والمراض الموكٍلة بةلمّةى
والمراض المػدِة َال ًَخرى بصلٍل غةم 2030



ثصكّق الجغفّة الػصّة الطةملة ،بمة فُ ذلم الصمةِة من المخةـر
المةلّة ،وإمنةهّة الصػٍل غلَ خدمةت الرغةِة الػصّة الصةصّة
الرّدة وإمنةهّة شػٍل الرمّع غلَ الدوِة واللكةشةت ّ
الرّدة
والفػةلة والمّشٍرة الجنلفة.
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ؽمةن ان ّ
ِجمجع زمّع البوةت والبوّن والفجّةت والفجّةن بجػلّم
ابجدااُ وخةهٍي مرةهُ وموػف ّ
وزّد.
بوةء المرافق الجػلّمّة الجُ ثراغُ الفروق بّن الروشّن واإلغةلة،
والـفةل ورفع مشجٍى المرافق الجػلّمّة الكةامة وثٌّبة بّبة ثػلّمّة
فػةلة ومةمٍهة.
الزِةدة بوشبة هبّرة فُ غدد المػلمّن المؤًلّن.

اإلدارة
المسؤولة عن
التنفٌذ

الموقف
التنفٌذي

ثم اصجٌداف ()4

إدارة ثكّّم اداء
الكفةع الػةم

إدراة ثكّّم اداء
الكفةع الػةم

ملفةت للجكّّم ثم
اهرةز ملف واشد
و( )3ملفةت ثصت
الهرةز.

ثم إصجٌداف ملفّن
للجكّّم.

تأثٌر جائحة كورونا

الجةخر فُ إهرةز الملفةت بشبب
ثخفّؼ غدد.
المرازػّن والـكم اإلدارِة
المشةغدة وزِةدة مدة الممٌةم
الرلةبّة بشبب زةاصة هٍروهة.

ثم إغدار ثنلّفةت للبدء بجوفّذ
المٌةم الرلةبّة.
ثم إِكةف الػمو بٌذى المٌةم
بشبب ثكلّع غدد المرازػّن
للصد الدهَ بشبب زةاصة هٍروهة.

نسب
اإلنجاز

25

%

10

%

الغاٌات المستهدفة

الًداف
الٌدف الشةدس :
ؽمةن ثٍافر المّةى
وخدمةت الػرف الػصُ
للرمّع





شػٍل الرمّع بطنو موػف غلَ مّةى الطرب المةمٍهة والمّشٍرة
الجنلفة بصلٍل غةم . 2030
شػٍل الرمّع غلَ خدمةت الػرف الػصُ والوظةفة الػصّة
بصلٍل غةم . 2030
ثوفّذ اإلدارة المجنةملة لمٍارد المّةى غلَ زمّع المشجٍِةت ،بمة فُ
ذلم من خالل الجػةون الػةبر للصدود ششب اللجؾةء ،بصلٍل غةم

. 2030
الٌدف الشةبع:
ؽمةن شػٍل الرمّع
بجنلفة مّشٍرة غلَ
خدمةت الفةلة الصدِدة
المٍخٍلة و المشجدامة
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ؽمةن شػٍل الرمّع بجنلفة مّشٍرة غلُ خدمةت الفةلة الصدِدة
و المٍخٍلة بصلٍل .2030
ثصكّق زِةدة هبّرة فُ شػة الفةلة المجرددة فُ مزِذ الفةلة
الػةلمُ بصلٍل الػةم .2030
مؾةغفة المػدل الػةلمُ لجصشّن هـفةءة إصجخدام الفةلة بصلٍل
الػةم .2030

اإلدارة
المسؤولة عن
التنفٌذ

الموقف
التنفٌذي

اصجٌداف ملف ثكّّم
إدارة ثكّّم اداء بخػٍص اإلدارة
الكفةع الػةم .المجنةملة لمٍارد
المّةى غلَ زمّع
المشجٍِةت.

ادارة الػةمة
لجكّّم اداء
لفةع الفةلة

ثم اصجٌداف ()3
ملفةت للجكّّم ثم
إهرةز ملف و()2
ملفةت ثصت اإلهرةز .

تأثٌر جائحة كورونا

البدء فُ ثوفّذ المٌمة ولنن بٍثّرة
موخفؾي هجّرة للبفئ فُ ثٍفّر
البّةهةت وغػٍبة الػمو المّداهُ
لجةخر الجوفّذ برةاصة هٍروهة .

الجةخر فُ إهرةز الملفةت بشبب
ثخفّؼ غدد المرازػّن والـكم
اإلدارِة المشةغدة وزِةدة مدة
المٌةم الرلةبّة بشبب زةاصة
هٍروهة .

نسب
اإلنجاز

20

%

45

%

اخرت زةاصة هٍروهة غلَ برامذ الجدلّق من شّح هشب الهرةز و ثرثّب الولٍِةت
ً
اصجرظةدا بمػةِّر وإرظةدات وثٍزٌّةت اإلهجٍصةي والجَ موٌة مػةِّر رلةبة الداء والمػةِّر الخةغة بةلنٍارث وإصجطػةرا من
الدٍِان بخفٍرة زةاصة هٍروهة والجُ بدا هفةلٌة ِجٍصع موذ بداِة ظٌٍرًة فُ الػّن اواخر غةم 2019م وإهجكةلٌة إلَ دول الػةلم
وثصٍلي إلَ وبةء غةلمُ ،فإن الدٍِان اهجبي مبنرا إلَ المخةـر المصجملة لصّمة المجػلكة بةلٌدف الدةلح وذلم فُ ظو ؽػف البوّة

الجصجّة للكفةع الػصُ وغدم وزٍد خفؿ وإزراءات وهظم للصنٍمة للجرغد واإلصجػداد والمرةبٌة لمدو ًذى النٍارث .
وازي الدٍِان الػدِد من الجصدِةت اخرت غلَ اغمةل الجدلّق والمرازػة بشبب الصروب والوزاغةت الداخلّة بةإلؽةفة إلَ النٍارث
موةخة ً
و الجُ هةن اخرًة زةاصة هٍروهة (هٍفّد ,)19-المر الذى خلق ً
غػبة للػمو هجذ غوي إرثفةع مػدلت بػؼ المخةـر اًمٌة :

المخةـر
مخةـر مجػلكة بةلنٍارث

مخةـر مجػلكة بمٌمة الرلةبة

مخاطر فعالٌة السٌاسات وإجراءات الموضوعة

ولم ِجم (مخةـر الجدلّق (ثرةًو الرلةبة لبو ولٍع النةرخة
الجػٍِؼ غوٌة بةلرلةبة بػد ولٍغٌة

مخاطر اإللتزام بالمتطلبات التشرٌعٌة والمتعلقة
بتطبٌق نظم الرقابة الداخلٌة

مخةـر ثجػلق بةلٍغٍل إلَ البّةهةت والدلة فُ الٍلت
الموةصب وبةلكدر النةفُ

مخاطر كفاءة إجراءات وأنظمة إدارة الكوارث
والمساعدات المتعلقة بالكوارث
مخاطر اإلحتٌال والغش والفساد وكذلك مخاطر اإلقتصاد /
إذا كان االهتمام غٌر كافً لموضوع القٌمة مقابل المال

مخةـر ثٍفر النـفةءات و اإلخجػةغةت المفلٍبة

مخةـر الوظم الجنوٍلٍزّة للجدلّق

اخرت الرةاصة غلَ ثرثّب الولٍِةت فّمة ِجػلق بةغمةل الجدلّق غلَ اًداف الجومّة المشجدامة واغبس الجرهّز غلَ
اغمةل الرلةبة غلَ الٌدف الدةلح (الػصة الرّدة والرفةى) .
ً
اصجرظةدا بمػةِّر اإلهجٍصةي المجػلكة بةلنٍارث والجَ موٌة :
و
 5510للجدلّق غلَ ثكلّو مخةـر النٍارث.
 5520الجدلّق غلَ المشةغدات المجػلكة بةلنٍارث.
 5530ثنّّف إزراءات الجدلّق لمخةـر الشجّةل.
لةم الدٍِان بةلجٍاغو مع الرٌةت ذات الػاللة للٍلٍف غلَ اصجػداداثٌة لمٍازٌة الرةاصة بإغجبةرًة هةرخة من شّح الخفؿ وبرامذ الّةت
الجوفّذ المكجرشة.
ثكٍم اإلدارات الفوّة ذات الػاللة بجرمّع البّةهةت و المشجودات المؤِدة لإلزراءات الصنٍمّة المجػلكة بمٍازٌة الرةاصة ثمٌّدا ًًَ ًًللكّةم
بفصػٌة و إغداد ثكةرِر بةلخػٍص.
ِصةول الدٍِان الجػةـُ مع الظروف المصّفة بٌذى الرةاصة ً
خةغة فُ ظو موس بػؼ اإلصجدوةءات من الؾٍابؿ من ـرف الصنٍمة و
إزدِةد بػؼ المخةـر و الجَ ذهر بػؾٌة ا ً
هفة .

الجٍغّةت
اإلـالع غلَ الدروس المشجفةدة والمػةِّر ذات الػاللة شٍل اصجرةبة الزٌزة الػلّة للرلةبة بإدارة الزمةت .
ثنّّف الغمةل مع مجفلبةت الٍؽع الراًن اي ثػزِز اصجخدام الخدمةت اإللنـجروهّة من ازو ثصكّق
اًداف الجومّة المشجدامة .
الػمو غلَ الجصفّز لصجمرار ثبةدل الجرةرب والدروس المشجفةدة بّن الـراف ذات الػاللة والجرهّز غلَ
الػمو والجػلم غن البػد لجلبّة الشجّةزةت الملصة.

ثػزِر المبةدئ المؤصشّة للٌدف  16من اًداف الجومّة المشجدامة لجكٍِة وخلق مؤصشةت مرهة فُ اولةت
الزمةت.
زِةدة الغمةل غلَ اإلهجرهت وفجس افةق زدِدة للمشةًمة فَ رفع الٍغُ المرجمػُ وثشخّر الجنوٍلٍزّة
الوةللة لوطر المػلٍمةت من خالل مٍالع الجٍاغو اإلزجمةغُ.

الجٍغّةت
الـالع غلَ المٍلع اإل لنـجروهُ للروة اإلهجٍصةي للشّةصةت والطؤون المةلّة واإلدارِة شٍل فةِروس هٍروهة
(هٍفّد)19-

إغداد دلّو غمو إرظةدي للرلةبة غلَ النٍارث.
ثةًّو وثدرِب المدلكّن لبرامذ الرلةبة غن بػد وخةغة فّمة ِجػلق بجرمّع والبّةهةت والمػلٍمةت وثٍخّق
الدلة .
اصجمرارالجٍاغو مع الموظمةت المصلّة و الللّمّة و الدولّة لإلصجفةدة من ثرةربٌم فُ ثكلّو مخةـر
النٍارث و هّفّة الرلةبة غلٌّة .
ثؾمّن مٌةم رلةبّة للرلةبة غلَ إدارة الصنٍمة للنٍارث ومراهز الرغد و اإلهذار المبنر.

ً
ظنرا لصشن اإلصجمةع
والشالم غلّنم ورشمة هللا وبرهةثي

