
جمهورية السودان
االقتصاديوزارة المالية والتخطيط  

م2022/أكتوبر/19-18مقدمة لورشة االستعراضات الوطنیةورقة 
اإلسكوا–لبنان 

م2022للسودان للعام  SDGsالمستدامةإعداد التقریر الطوعي الوطني الثاني  الھداف التنمیة حول 

   :

ةالوطنیرئیس نقطة االتصال 
المستدامة     لتحقیق أھداف التنمیة 



محتویات العرض 
لتمھیدا

الوطنيالطوعيلتقریرلاألساسیةالمرتكزات
الوطنيالطوعياالستعراضمنالھدف

الوطنيالطوعيالتقریرمحتویات
الوطنيالطوعيالتقریرإلعدادالزمنيالبرنامج
التنسیقمستویات

الحكوميللقطاعالنقاشمحاور
حكوميالغیرللقطاعالنقاشمحاور



التي تمثل م 2030السودان من الدول التي صادقت على خطة التنمیة المستدامة 
.خارطة طریق للدول من أجل تحقیق خفض الفقر و الرفاه واالزدھار المستدام

لىعللتقدموشاملةمنتظمةمراجعاتباجراءالدولتقومالخطةتلكعلىبناءاً 
المستدامةالتنمیةبخطةالخاصةالمتابعةآلیاتمنكجزءوالمحليالوطنيالصعیدین

.الوطنیةالطوعیةاالستعراضاتخاللمن

المجلسقدمةم2018العامفياألولالوطنيالطوعيتقریرهبتقدیمالسودانقام
بالتنمیةمعنيالالمستوىرفیعالسیاسيالمنتدىفيقدمةالذيوالثانيللسكانالقومي

المتحدةلألممواالجتماعياالقتصاديالمجلسبرعایةالمتحدةلالممالمستدامة

:تمھید
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فافش،تشاركي،شامل،موضوعيالوطنيالطوعيالتقریریكونان

وحلولدروسالىیخلصأنعلى،االكثرھشاشةالجھاتعلىیركز،

.ملموسة

األولاالستعراضفيتناولھماتمتكرارعدم

:ركز التقریر الطوعي الوطني الثاني على 

2



:الھدف من االستعراض الطوعي الوطني

دافأھتنفیذفيالقصورأوجھوالمحرزالتقدملمعرفةوسیلة

.المستدامةالتنمیة

.التنفیذتواجھالتيالتحدیاتودراسةلرصدفرصة

.SDGsتنفیذفيالدولوتجاربخبراتمناالستفادة

.الدوليالمجتمعمنالتمویلإستقطاب
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)االقتصاديوالتخطیطالمالیةوزیرالسیدقدمة(:االفتتاحىالبیان.1
.البارزةالنقاطملخص

باباأأدیسخطةمثلاالخرىالدولیةاالتفاقیاتمعالترابطأوجھللدولة،العامةالسمات:المقدمة.2
-وغیرھاالمناخ،بشأنباریسواتفاق

-:للتقریرالتحضیروعملیةالعملمنھجیة.3
الفنیةاللجانمنعددتشكیلتم
العملورشعبرالنقاشحلقاتمنعددعقدتم
فوقالحیاة–الجنسینبینالمساواة-الصحة–التعلیمعلىالتركیزوتمالقطاعیةالمجموعاتمنعددتشكیلتم

.الشراكات-الماءتحتالحیاة–الیابسة
التنمیةاھدافاتساقمدى:الوطنیةالخططضمنالمستدامةالتنمیةأھدافإدراج.4

.للدولةالعامةالسیاساتمعالمستدامة
والبیئیةواالجتماعیةاالقتصادیةاالبعادبینالتكاملتحقیق.5
.المستدامةالتنمیةأھدافتجاهالمحرزالتقدم.6
)19كوفید(الناشئةالتحدیات.7

محتویات التقریر
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البرنامج الزمني العداد التقریر 
الزمن األنشطة الموضوع

االسبوع األول من 

ف��اير

الفقر وحدة(الوط�يالطو��التقر�ر إعدادعملخطةاعداد

)التنميةوشر�اءاملستدامةوالتنمية

اعداد ا�خطة

مارس15-ف��اير15 الثالثةمستو�ا��اع��التنسيقآلياتاجتماعات

والوالياتباملركز ورش

املشاورات باملركز والواليات

–منتصف مارس 

االول من  مايو

والوالياتاملركز ورشمخرجاتصياغة((االو��املسودةاعداد

))واملؤشراتالبيانات(

كتابة التقر�ر

مايو12 ا�خب��منال��ائيةاملسودةإستالم

مايو24–مايو 13 ادىوالسيالوزراءمجلسبواسطة��ائيةبصورةالتقر�ر اجازة إجازة التقر�ر

يونيو8–مايو 25 إجازتھ�عدالتقر�ر ترجمة ترجمة التقر�ر

يونيو10 االلك��ونيةالن�خةارسال ارسال التقر�ر ا��  ادارة الشؤون

االقتصادية واالجتماعية

يونيو17 املنتجاتارسال دارة �سليم املنتجات املرئية ا��  ا

5ةالشؤون االقتصادية واالجتماعي
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مستویات التنسیق
•« cOHM�� oO�M��« qJO� `{u� ÁU�œ√ qJA�·«b�√  «—ËUA*« X9 Á��Ë W�«b��*« WOLM��«

مجلس السیادة

اللجنة الوطنیة
)الوزراء

اللجنة الفنیة
)الوكالء(

وزارة المالیة اإلتحادیة

الشباب المرأة
الوالیات

مكتب داخل وزارة المالیة

المحلیات

االكادیمین القطاع الخاص المجتع  المدني
الوحدات 

والوزارات 
الحكومیة

الخ على المستوى الوالئي......نفس نقاط االرتكاز على المستوى االتحادي من وزارات مراة شباب 

ورش ) 5(تم عقد 
بخمس والیات شملت 

كل مجتمع الوالیة 
نقاط +مركز الورشة 

ارتكاز الوالیات 
المستضاف

عقدعددتم 
اجتماعات )10(

بالوالیات  

)  54(عددتم عقد 
)  7(عدد+اجتماع 

حلقة من حلقات 
النقاش لكل قطاع 
على حدة على 

المستوى 
االتحادي  
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األھداف(االعداددلیلوفقاألولویةذاتاألھدافعنالمسؤولةالوحداتمعاجتماعات)7(عقدتم

األساسیة.الرسائلإلعداد)عشرالسابععشر،الخامسعشر،الثالث،الرابع،الخامس،الرابع

نمنسقیمعورشةوالمركزمنسقینمعورشةالنھائيالتقریروإجازةلمراجعةورش)3(عددعقدتم

الخبراءمنوعدد،الوكالءمعاإلجازةوورشة)الخرطوموالیةفيجمعھمتم(الوالیات

مشارك)540(عددالمراحلكلفيالتقریراعدادفيشارك

التقریرلكتابةبخبیراالستعانةتمت

Æمكثفةإعالمیةحملةاإلعدادمراحلكلصاحبت

التنسیقتابع مستویات 
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محاور نقاش القطاع الحكومي
المستدامةالتنمیةبأھدافواإللمامالمعرفة

الوالیاتخطط/الوزاراتخططفيالمستدامةالتنمیةاھدافادماج

لخططاوضعفياالقلیمیةأوالدولیةاالتفاقیاتوالمستدامةللتنمیةأھدافبینالربط

المستدامةالتنمیةأھدافتنفیذآلیات

المستدامةالتنمیةاھدافتنفیذعلى19كوفیدأثر

المستدامةالتنمیةاھدافتنفیذتواجھالتيوالتحدیاتالمشاكل

.م2030فيالمستدامةالتنمیةأھدافبتنفیذللتسریعالمقترحات
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نقاش القطاع الغیر حكومي محاور 
المستدامةالتنمیةبأھدافواإللمامالمعرفةمدى

المستدامةالتنمیةبأھدافالتوعیةفيالدولةدور

دامةالمستالتنمیةأھدافتنفیذفيحكوميالغیرالقطاعیقدمھانیمكنما

المستدامةالتنمیةأھدافتنفیذعلى19كوفیدأثر

ستدامةالمالتنمیةبأھدافوالتنویرالتوعیةتواجھالتيوالتحدیاتالمشاكل
ومعالجتھا

10.م2030فيالمستدامةالتنمیةأھدافبتنفیذللتسریعالمقترحات



الخاتمة 
حابأصوسطالمستدامةالتنمیةمفھومترسیخفيالشراكاتفعالیة

المصلحة

المستدامةالتنمیةأھدافتنفیذتواجھالتيالتحدیاتإبراز

دھارواالزالرفاهوالفقرخفضیحققبماالمواردتخصیصضرورة

المستدام

عتسریأجلمنالمصلحةأصحابمعالمشاوراتإستمراریةضرورة 11




	�جمهورية السودان�وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي�ورقة مقدمة لورشة الاستعراضات الوطنية18-19/أكتوبر/2022م �لبنان – الإسكوا�حول إعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني  لاهداف التنمية المستدامةSDGs للسودان للعام 2022م�
	  محتويات العرض 
	تمهيد:
	    ركز التقرير الطوعي الوطني الثاني على :
	الهدف من الاستعراض الطوعي الوطني:
	محتويات التقرير
	البرنامج الزمني لاعداد التقرير 
	Slide Number 8
	مستويات التنسيق
	تابع مستويات التنسيق
	     محاور نقاش القطاع الحكومي
	   محاور نقاش القطاع الغير حكومي 
	      الخاتمة 
	Slide Number 14

