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ادارة العمل في رصد ومتابعة تنفيذ اجندة التنمية
المستدامة 2030
• اطر العمل بأجندة التنمية المستدامة 2030

تحديات التنفيذ على المستوى الوطني
• مجاالت الدعم المطلوبة من الشركاء

ادارة العمل في رصد ومتابعة تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030
خلية المتابعة
يترأس السيد وزير التخطيط خلية المتابعة ،وتضم في عضويتها وكالء وزارات ،منظمات مجتمع مدني ،وممثلين عن القطاع الخاص.
دورها يكون بعد اعداد تقرير الرصد من قبل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تقوم بتوجيه البرامج والسياسات لتحقيق االهداف وتقديمها
الى مجلس الوزراء القرارها والزام الوزارات والحكومات المحلية بتنفيذها .

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

يترأس السيد وزير التخطيط أيضا ً وهي ممثلة بالوزارات ذات
العالقة ،ممن هم بدرجة مدير عام او خبير
مهمة اللجنة :رصد األهداف وإعداد تقرير وطني حول اإلنجاز
المتحقق عن طريق الفرق التخصصية التابعة لها وترفع اللجنة
الوطنية تقاريرها الى خلية متابعة األهداف

لجنة التنمية المستدامة في
المحافظات

يرأسها المحافظ ومعاون المحافظ الفني نائبا للرئيس واعضاءها:
مدير البيئة في المحافظة
ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية
ممثل عن وزارة البلديات واألشغال
ممثل عن مديرية تخطيط المحافظة التابعة لوزارة التخطيط
رئيس الجامعة في المحافظة
ممثلين عن القطاع الخاص
المجتمع المدني
وبأمكان رئيس اللجنة إضافة أعضاء عن الجهات ذات العالقة حسب
خصوصية كل محافظة
مهمة اللجنة :رصد اإلنجاز المتحقق على مستوى المحافظة ورفع
تقريرها الى اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
سكرتارية اللجنة /قسم التنمية المستدامة -وزارة التخطيط

اللجان الفرعية في المحافظات

الفرق التخصصية
القضاء على الفقر
استدامة موارد البيئة
األقتصاد االخضر
المدن والمستوطنات البشرية

التنمية البشرية

السكان والتنمية
التثقيف والتوعية
الحكم الرشيد

االحصاءات والمعلومات

 -2تطوير اطار عمل وطني لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة
:2030
الدورات واالجتماعات

تم تنظيم ورشتين تدريبيتين للتعريف بمفاهيم التنمية المستدامة ومؤشرات
الرصد والمراقبة للدوائر المعنية في الوزارات واالدارات المحلية بجهود
مشتركة مع اعضاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
• اجتماعات اللجنة الوطنية للسياسات السكانية تناقش بأستمرار القائمة
األقليمية ألهداف التنمية المستدامة وتؤكد على رصد ومراقبة الغايات
واألهداف من خالل المؤشرات التي تبنت البعد السكاني واعطاءها
اهمية في المتابعة

اجتماعات متواصلة لخلية المتابعة واللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
والفرق التخصصية للتحاور بخصوص اعداد تقرير االنجاز المتحقق
ألهداف اجندة التنمية المستدامة لتأشير التحديات ونقاط القوة بالتركيز
على المؤشرات التي يتطلبها اعداد التقرير

 -2تطوير اطار عمل وطني لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة2030 :
المؤتمرات

تنظيم مؤتمر عن ”تكامل منظور النوع األجتماعي مرتكزا
اساسيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة“  :ابرز محاوره:
• اهداف التنمية المستدامة واالهتمام بالمؤشرات المعنية بالنساء والفتيات،
•  -البرنامج الحكومي العراقي  2018-2014ومديات مراعاته لمؤشرات
النوع األجتماعي،
•  -تحليل مؤشرات فجوة النوع االجتماعي في المواقع الوظيفية المتقدمة

تنظيم مؤتمر بعنوان ” أهداف التنمية المستدامة ،خارطة طريق في اطار
تنموي مستدام“:
• اعطى الرؤية الوطنية الجندة التنمية المستدامة  "2030وصوال لدمج
غايات واهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية وتوطين األهداف
الدولية باألعتماد على المؤشرات الوطنية

 -2تطوير اطار عمل وطني لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة2030
التثقيف بأجندة التنمية المستدامة:
• يجري العمل على اعداد استراتيجية وطنية للتوعية باجندة التنمية
المستدامة 2030والتواصل االعالمي اهدافا وغايات ومؤشرات بالتنسيق مع
الجهات الدولية بهدف التثقيف العام باالجندة
• تدريب الشباب في الجامعات على العمل التطوعي بالتنسيق مع وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي لنشر التوعية بأجندة التنمية المستدامة  (2030أهداف
وغايات ومؤشرات)

الترويج ألجندة التنمية المستدامة 2030بين وزارات الدولة والقطاع
الخاص ومنظمات المجتمع المدني وحثها على تهيئة مؤشرات الرصد
والمراقبة
• الترويج ألجندة التنمية المستدامة في مجلس الوزراء ومجلس النواب بهدف
اعداد اطار عمل للوزارات وحثها على توطينها في خطط عملها السنوية،
فضال عن دعم المسوح األحصائية لتوفير مؤشرات الرصد والمراقبة

 -2تطوير اطار عمل وطني لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة2030 :

توطين أجندة التنمية المستدامة في الخطط والستراتيجيات الوطنية:
• يجري العمل حاليا على اعداد خطة التنمية الوطنية 2022 -2018
ستُضمن فيها اهداف وغايات ومؤشرات اجندة  2030وهي المرحلة
األولى من ثالث خطط خمسية تنموية لتنفيذ االجندة
• اعداد ستراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر وسيتم دمج االهداف
والغايات والمؤشرات المتعلقة بالفقر في االجندة في هذه الستراتيجية
يجري العمل ايضا على تحديث الوثيقة السكانية في ظل الحراك السكاني الحاصل
بعد احتالل داعش لعدد من المحافظات العراقية وسيتم األخذ باالهداف والغايات
والمؤشرات المتعلقة بالسكان في االجندة اعتمادا على القائمة األقليمية

• اعتماد اجندة  2030بغاياتها وأهدافها ومؤشراتها في الخطط السنوية
لكافة وزارات الدولة والجهات ذات العالقة .

 -2تطوير اطار عمل وطني لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة: 2030 :

الشركاء والتعريف بأجندة 2030
• تعريف الشركاء من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
واألكاديميين باألجندة  2030بدورهم كشركاء اساسيين في
تحقيق أهداف األجندة والعمل على دعم تهيئة مؤشراتها وهم
ممثلين في خلية المتابعة واللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

التشاور والتنسيق مع الشركاء لدعم تقديم أفضل الصيغ للتنفيذ
وانسجاما مع وضع البلد
• االستفادة من الدعم المقدم من الشركاء لتطوير القدرات في
مجال تهيئة وتوفير مؤشرات الرصد والمراقبة

 -3تحديات التنفيذ على المستوى الوطني
تحديات تتعلق برصد ومراقبة
أهداف وغايات أجندة التنمية
المستدامة:2030
•توطين االهداف والغايات في الخطط
السنوية والتنموية والستراتيجيات
القطاعية تواجه تحدي في ظل
األزمة األقتصادية التي ادت الى
خفض الموارد وتحجيم المشاريع
والبرامج التي تحقق تلك االهداف
والغايات

•حضور ومشاركة عدد من
المؤسسات في اجتماعات دولية
دون اشعار اللجان المشكلة
( اللجنة الوطنية للتنمية
المستدامة ،وخلية المتابعة)
االجتماعات
تلك
بمقررات
ألعتمادها عند بلورة تقارير
المتابعة والرصد والمراقبة
•المالكات الوطنية العاملة في
اللجان تنقصها الخبرة في مجال
الرصد ومراقبة الغايات واألهداف
واعداد تقارير االنجاز المتحقق

 -3تحديات التنفيذ على المستوى الوطني
تحديات تتعلق بمؤشرات الرصد
التنمية
ألجندة
والمراقبة
المستدامة:2030
•الموارد التي يتطلب توفيرها لتنفيذ
المسوحات االحصائية التحظى
بأولوية من قبل الحكومة في الظرف
الراهن
•اليزال البعد النوعي للمؤشرات
اليحظى باالهتمام والتركيز في
الرصد والمراقبة على االبعاد الكمية
•منهجية احتساب بعض المؤشرات
غير واضحة وبعض المؤشرات
ليست ذات عالقة ببعض الدول
ومنها العراق

•عدم امكانية توفير بعض
البيانات بمستوى التفصيل
لبعض المؤشرات
•اعتماد السجالت االدارية
كمصدر لبعض المؤشرات
•هناك حاجة لتنفيذ مسوح
بعينات كبيرة لتوفير البيانات
تتطلب
المسوح
وهذه
تخصيص مالي كبير

آفاق الدعم المطلوبة من الشركاء:
• تطوير قدرات العاملين في مجال الرصد والمراقبة الجندة  2030من خالل تنظيم ورش عمل
.3داخلية وخارجية بدعم من المنظمات الدولية
• دعم اعداد تقارير االنجاز والمتابعة والتقييم على وفق ما يتم اعتماده دوليا بما يسهل عمل
المقارنات الدولية
•الدعم المالي والفني لتنفيذ المسوح األحصائية التي ستوفر مؤشرات الرصد والمراقبة.
•دعم لجان التنمية المستدامة والفرق التخصصية في تكييف األهداف والغايات الدولية الى
اهداف وغايات وطنية تتسق والخصوصية العراقية
•توفير األدبيات والوسائل الدولية التي يتم اعتمادها واالستفادة منها في رصد ومراقبة تحقق
اهداف األجندة
ان تقوم المنظمات الدولية الراعية للمؤتمرات واألجتماعات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة
تزويد اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمقررات تلك األجتماعات ألعتمادها من قبل الفرق

