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الحد من العنف 

سيادة وتعزيز القانون

تكافؤ لفرص

التدفقات غير 
المشروعة لألموال 

واألسلحة

الفساد والرشوة

ضمان اتخاذ قرارات على 
نحو مستجيب لالحتياجات 
وشامل للجميع وتشاركي 

وتمثيلي على جميع 
المستويات

التشاركية

إنشاء مؤسسات فعالة 
وشفافة وخاضعة للمساءلة 

على جميع المستويات

الهوية القانونية 
للجميع

حماية الحريات 
االساسية

االتجار بالبشر

حرية الحصول على 
المعلومة

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد 

(وصول الجميع إلى العدالة، مؤسسات فعالة وشاملة للجميع)
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دور البرلمان في تحقيق اهداف التنمية المستدامة

موازنة الدولة

تعزيز البيئة المالئمة من اجل : التشريعات 
تنفيذ اهداف التنمية المستدامة

هالرصد والتقييم واعادة التوجي: الرقابة

اشراك الناس وتعزيز مشاركة : التمثيل
الجمهور

توطين تنفيذ اهداف التنمية المستدامة على 
المستوى المحلي
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2030خارطة الطريق لتنفيذ اجندة 
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ة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العالقة بتحقيق أجند
هالتعديلها والبناء عليممنهجةالتنمية المستدامة ووضع خطة 
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التمكينيةالبيئة 
17واهداف التنمية المستدامة ال 18الترابطات بين فرق العمل ال

17 16 10 8 5 التشريع والعدل

17 10 9 8 6 الصناعة والتجارة واالستثمار

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 3 2 1 الزراعة والمياه والبيئة

17 15 14 13 12 11 10 8 6 السياحة

17 12 10 8 المالية العامة

17 16 10 9 8 الخدمات المالية

17 16 10 8 5 القطاع العام

17 16 13 10 9 8 5 4 1 تنمية الموارد البشرية

17 10 6 5 3 2 الصحة

17 16 15 11 10 3 2 1 تعزيز االنتاجية ومكافحة الفقر

17 15 11 10 6 4 1 التنمية المحلية

17 16 15 11 10 1 الالمركزية

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الثقافة والشباب

17 11 10 9 3 النقل واالشغال العامة واالتصاالت

17 16 10 9 8 3 2 االقتصاد الوطني

17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 6 2 الطاقة والثروة المعدنية

17 16 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 النوع االجتماعي

17 16 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 حقوق االنسان والحريات



17تقاطعات اللجان البرلمانية مع اهداف التنمية المستدامة ال 
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التمكينيةالبيئة 
اطر سياسات قوية

اإلصالحات السياسية واالقتصادية على مدى العقد الماضي
ت في نفس تم تطوير الرؤى الرئيسية، ووثائق السياسات واالستراتيجيا

2030الوقت الذي جرت فيه مناقشات اجندة 

2030مواءمة قوية مع خطة عام 

قاعدة ( تنفيذيالبرنامج التنموي ال)وتشكل خطتنا الوطنية المتكاملة للتنمية 
2030قوية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

هداف التنمية وستمكن البرامج التنموية التنفيذية المستقبلية من تعميم ا
المستدامة بشكل كامل

ا اا 9 اا ااا  ا ااا  ا ا اا اا اا ا ااا اا
ااااا ا اا ااا ااا ا اا اااا



الوزارات

الجهات الحكومية

البرلمانيون

المجالس المحلية

االكاديميون

منظمات المجتمع المدني

ممثلو الشباب

ممثلون عن المرأة

القطاع الخاص

10

التمكينيةالبيئة 
أطر مؤسسية قوية

اللجنة الوطنية العليا للتنمية 
المستدامة

اللجنة الوطنية العليا للتنمية 
المستدامة



نعم
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هل نحن على الطريق الصحيح في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة

العديد من النجاحات خالل فترة األهداف اإلنمائية لأللفية للبناء عليها

االلتزام والحماس على جميع المستويات

بيئة سياسات وبنية مؤسسية قوية 

إرادة سياسية قوية على أعلى مستوى

االستعداد لتنفيذ خارطة الطريق

الشراكة الوطنية القوية والمشاورات المؤسسية مع أصحاب المصلحة



شكراً لحسن استماعكم            


