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لل: المقدمة أو
تتسم أهداف التنمية المستدامة بإتسساع نطاقهسسا وتغطيتهسسا لمعظسسم عناصسسر السياسسسة
لل إلسسى التعليسسم وحمايسسة لء من الرعاية الصحية وصسسو العامة وتقديم الخدمات العامة، بد
لل عن الجوانب المؤسسية والحوكمة، كما تضمن  مشاركة مختلف أصسسحاب البيئة فض
المصلحة بالضإافة إلسسى بعسسد مسسداها، وقسسد وصسسلت البلسسدان مسن مختلسسف أنحسساء العسسالم
مراحل مختلفة من عملية مواءمة خطسسط وأنظمسسة التنميسسة الوطنيسسة الخاصسسة بهسسا مسسع
الهداف الجديدة، وسوف يستمر هذا المر في التطور مع تقدم دورة أهداف التنميسسة

لا.ً المستدامة على مدى إطارها الزمني الممتد لخمسة عشر عام

سيركز الديوان في البداية  على التحضيرات التي أعدتها الدولة من أجل تنفيذ أهداف
التنمية المسسستدامة  ومسسن ثسسم السستركيز مسسن بعسسد ذلسسك علسسى مسسدى ملءمسسة الجسسراءات
المتعلقة بمراقبسسة وتقييسسم النظمسسة المسسستخدمة لمتابعسسة أهسسداف التنميسسة المسسستدامة
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ونتائجها والبلغا عنها، من خللا قيام الديوان بمهام المراجعة الماليسسة ومراجعسسة الداء
ومراجعة اللتزام سيتم تقييم مختلف جوانب الداء في القطاع العام بصورة مسسستقلة
وإجراء تقييمات موضإوعية بشأن مستوى تقديم الخدمات الرئيسة ونتائسسج السياسسسات
المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فسسي السسسنوات القادمسسة بسسإذن اللسسه، وبتسسالي
سيساهم الديوان في  بناء مؤسسات تتسسسم بالشسفافية والكفسساءة والمسساءلة (هسسدف

).ً 16التنمية المستدامة رقم 

ييحتسسذى بسه فسي الشسفافية لل  ان يكسون قسدوة ومث كمسا يسستمر السديوان فسي إلستزامه ب
والمساءلة فيما يقوم به من عمليات وأنشطة.ً 

لا: المنهجية ثاني
سيتم إتباع منهجية النتوساي لمراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والسستي حسسددت

أربعة مناهج وأسعة النطاق وهي: 
تقييم مدى جاهزيسة الحكومسات الوطنيسة لتنفيسسذ أهسداف التنميسة المسستدامة ورصسدها.1ً

والبلغا عن التقدم المحرز فيها، ثم القيام بالرقابة على أعمالهسسا، والتحقسسق مسسن
مدى موثوقية البيانات التي تقدمها.ً

ققيسسم مسسستوى تنظيسسم وكفسساءة وفعاليسسة البرامسسج الحكوميسسة.2ً إجسسراء رقابسسة الداء السستي ت
الرئيسية التي تسهم في جوانب معينة من أهداف التنمية المستدامة.ً

 الذي يتعلسسق فسسي جسسزء منسسه ببنسساء16تقييم ودعم تنفيذ هدف التنمية المستدامة رقم .3ً
مؤسسات تعمل بشفافية وفعالية وتطبق المساءلة.ً

ييحتذى به في الشفافية والمساءلة فسسي عملياتهسسا.4ً لل  أن تكون أجهزة الرقابة قدوة ومثا
الخاصة، بما في ذلك مهام الرقابة وإعداد التقارير الرقابية.ً 

بما أن الوحدات الخاضإعة للمراجعة في مرحلة وضإسسع السسستراتيجيات ووضإسسع الخطسسط
لل فيمسسا يليسسه سسسيتم خللا فسسي هسسذا التفصيلية لتتضمين أهسسداف التنميسسة المسسستدامة كسس

التقرير التركيز على مدى جاهزية الدولة.ً 

لا: أهداف التنمية الستدامة   ثالث
لا و 17حددت الوثيقة عدد   دولسسة فسسي193 غاية وقع عليها السسسودان ضإسسمن 169 هدف

م وفيما يلي بيان تلك الهداف:2015سبتمبر 
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.ً.1ً
سسسسنه وتعزيسسز الزراعسسة.2ً القضسساء علسسى الجسسوع وتسسوفير المسسن الغسسذائ والتغذيسسة المح

المستدامة.ً
ضإمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية قي جميع العمار.ً.3ً
سلسسم مسسدى الحيسساة.4ً  ضإمان التعليم الجيد المنصف والشسسامل للجميسسع وتعزيسسز فسسرص التع

للجميع.ً
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.ً.5ً
ضإمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع  وإدارتها إدارة مستدامة.ً.6ً
 ضإسسمان حصسسولا الجميسسع بتكلفسسة ميسسسورة علسسي خسسدمات الطاقسسة الحديثسسة الموثوقسسة.7ً

والمستدامة.ً
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تعزيسسز النمسسؤ القتصسسادي المطسسرد والشسسامل للجميسسع والمسسستدام، والعمالسسة الكاملسسة.8ً
والمنتجة ،وتوفير العمل اللئق لللجميع.ً

ادرة علسي الصسمود، وتحفيسز التصسنيع الشسامل للجميسع، وتشسجيع.9ً يبنسى تحتيسة ق إقامة 
والبتكار.ً

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.ً   .10ً
جعل المسسدن والمسسستطوطنات البشسسرية شسساملة للجميسسع وآمنسسة وقسسادة علسسى الصسسمود.11ً

ومستدامة.ً
ضإمان وجود أنماط إستهلكا وإنتاج مستدامة.ً.12ً
سير المناخ وآثاره.ً.13ً إتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغ
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحريسسة وإسسستخدامها علسسى نحسسو مسسستدام لتحقيسسق.14ً

التنمية المستدامة.ً
ببرية وترميمها وتعزيز إستخدامها على نحو مسسستدام، وإدارة.15ً حياة النظم اليكولوجية ال

الغايات على نحو مستدام، ومكافحة التصسسحر، ووقسسف تسسدهور الراضإسسي وعكسسس
مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي.ً

قمش فيهسا أحسد مسن أجسل تحقيسق التنميسة.16ً ييه التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ل 
المستدامة، وإتاحة إمكانية وصولا الجميع إلسسى العدالسسة، وبنسساء مؤسسسسات فعالسسة

وخاضإعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.ً
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.ً .17ً

-2017سيتم تنفيذ هذه الهداف في السودان علسسى ثلثسسة خطسسط إسسستراتيجية وهسسي: 
لا للولويات التي حددها، حيث ركزت على2025-2030، 2020-2025، 2020 م وفق

م وهسسي2015الهداف التي لم يتم تحقيقها فسي اللفيسسة النمائيسسة المنتهيسسة فسسي عسسام 
الهداف التي ستركز المراجعة على متابعة تنفيذها والتقريسسر عنهسا للسسسنوات اللحقسسة

لا لبرامج تنفيذها، وهي:  وفق
) القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.1ًالهدف رقم (
سسنة وتعزيز2الهدف رقم ( ) القضاء على الجوع وتوفير المن الغذائ والتغذية المح

الزراعة المستدامة.ً
) ضإمان تمتع  الجميع   بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع3الهدف رقم (

العمار.ً
سلم4الهدف رقم ( )  ضإمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التع

مدى الحياة للجميع.ً
)  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.5ًالهدف رقم (
) ضإمان توافر المياهوخدمات الصرف الصحي للجميع وإداراتها إدارة6الهدف رقم (

مستدامة.ً

) أهداف واردة بأهداف التنمية المستدامة3هذا بالضافة إلى عدد (
 وهي: 2030

) الحد من إنعدام  المساواة داخل البلدان وفيما بينها.10ًالهدف رقم (
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) التشجيع علي إقامة مجتمعات مسالمة ل يهمش فيها أحد من أجل16الهدف رقم (
تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصولا الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات

فعالة وخاضإعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.ً
) تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق17الهدف رقم (

التنمية المستدامة.ً 

لا: جاهزية الدولة  رابع
إعتمدت المراجعة في هذه المرحلة على المنهج الولا (مراجعة وتقييم مدى جاهزيسسة

 عناصر للتقييم: 7الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة) من خللا 

 اللتزام السياسي واليمان بوجود مـسـؤلية وطنـيـة تـجـاهالعنصر الول:
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

بدأت المسؤلية الوطنية واللتزام السياسي للدولسسة منسذ التوقيسسع علسى إتفاقيسة المسسم
م، علسسى الرغسسم2015 فسسي سسسبتمبر 2030المتحدة بشأن أهداف التنمية المسسستدامة 

من أن جزء كبير من هذه الهداف كان ضإمن أوليات الدولسسة وأهسسدافها المضسسمنة فسسي
ي   أهسداف وتسم إعسداد8م مسن خللا 2015إستراتجيتها اللفيسة الئنمائيسة المنتهيسة ف

م بواسطة المجلس القومي للسكان.2015ً و2010تقارير بذلك في العوام 
كما تم تشكيل آلية وطنية للشراف علسسى أهسسداف التنميسسة المسسستدامة بمسسوجب قسسرار

 أشهر مسسن توقيسسع8م أي بعد 2016أبريل 7 بتاريخ 2016) لسنة 117جمهوري رقم (
التفاقيسسة، برئاسسسة النسسائب الولا لرئيسسس الجمهوريسسة ويكسسون مقرهسسا وزارة الرعايسسة
والضمان الجتماعي والتي تتولى مهام سسسكرتارية الليسسة وتتكسسون عضسسوية الليسسة مسسن

التي زكرهم:
لا للرئيسوزير الرعاية والضمان الجتماعي .1ً نائب
لاوزير ديوان الحكم التحادي.2ً عضو
لاوزير الخارجية.3ً عضو
لاوزير العلم .4ً عضو
لاوزير المالية والتخطيط القتصادي.5ً عضو
لاوزير التعاون الدولي.6ً عضو
لاوزير الدولة برئاسة الجمهورية .7ً عضو
لاوزير الدولة بوزارة مجلس الوزارء .8ً عضو
لاوكيل وزارة التربية والتعليم .9ً عضو
لاوزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الجتماعي .10ً عضو
لا وكيل وزارة الصحة.11ً عضو
لاوكيل وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية .12ً عضو
لارئيس مفوضإية تخصيص مراقبة اليرادات القومية .13ً عضو
لامدير عام الجهاز المركزي للحصاء   .14ً عضو
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إختصاصات ومهام اللية: 
متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المستدامة.ً.1ً
التحقق من إدماج أهسسداف التنميسسة المسسستدامة فسسي الخطسسط الخمسسسية للدولسسة.2ً

والخطط القطاعية لوزارات ومشروعات التنمية على مستوى الوزارات.ً
الشراف على توطين أهداف التنمية على كافة مستويات الحكم.ً.3ً
الشراف على توفير البيانات الموثوقسسة واللزمسسة لقيسساس التقسسدم المحسسرز فسسي.4ً

البرنامج الوطني للتنمية المستدامة.ً
تهيئة الموارد والتوعية للبرنامج الوطني للتنمية المستدامة.ً.5ً
توفير التمويل للبرنامج الوطني للتنمية المستدامة.ً .6ً

خلق حالة من الوعي العام بشأن أهداف التنمية العنصر الثاني:
المستدامة والتشجيع عـلـى الـحـوار ومـشـاركة مختـلـف أـصـحاب

المصلحة.
لا لقرار مجلس الوزارء رقم ( ) التي تم بموجبهسسا4م الفترة (2016) لسنة 117إإستناد

تكليف المجلسسس القسسومي للسسسكان كنقطسة إرتكسساز وطنيسة للبرنامسسج السسوطني للتنميسسة
المستدامة والقيام بالمهام التالية:

التنسيق مع كافة الشركاء لعداد البرنامج الوطني للتنمية المستدامة.ً.1ً
توطين أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة.ً.2ً
بناء القسسدرات للشسسركاء مسسن المؤسسسسات الرسسسمية وغيسسر الرسسسمية والوليسسات.3ً

ومنظمات المجتمع المدني.ً
متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.ً.4ً
إعداد التقارير الوطنية والعالمية.ً.5ً
خلق وعي تام بشأن أهداف التنمية.ً.6ً

إلضإافة إلى مهامه وإختصاصسساته الرئيسسسية السسواردة فسسي قسسانون المجلسسس لسسسنة هذا با
م.2008ً

في سبيل ذلك قام المجلس بالتعريف والتنوير عن أهداف التنميــة
:1المستدامة عبر عدة وسائل منها

) حلقسسات بقنسساة النيسسل الزرق والشسسروق مثسسل فيهسسا الميسسن العسسام7تسسم تنفيسسذ عسسدد (.1ً
للمجلس القومي للسكان والسيدة مارتا منسق المم المتحدة للعسسون النسسساني

ونائب المين العام للمجلس مسؤولا ملف التنمية.ً
تم تنفيذ عدة برامج خاصة بالتوعية بأهداف التنميسسة المسسستدامة مسسع شسسركة بروميسسديا.2ً

م.ً 2016ألف جنيه في العام 280بموجب عقد بلغت تكلفته 

المصدر تقرير بواسطة المجلس القومي للسكان 1

6



تقرير عن جاهزية الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

أجريت مشاورات مع بعض الوزارات وعمل ورش في هذا الخصسوص كمسا فسي وزارة.3ً
التربية والتعليم، الصحة، البيئية، الزراعة والرعاية والضسسمان الجتمسساعي وقسسامت

هذه الورزات بالتنوير على مستوى الوليات.ً
أجريت زيارات ولئية لكسسل مسسن وليسسة النيسسل البيسسض، الجزيسسرة، النيسسل الزرق، سسسنار،.4ً

كسل، القضارف، البحر الحمر، شمالا وجنسسوب كردفسسان وغسسرب دارفسسور بغسسرض
التنسسوير والتشسساور حسسولا كيفيسسة إدراج أهسسداف التنميسسة المسسستدامة فسسي الخطسسط

الولية.ً
يأفسسرزت عسسن تكسسوين.5ً تم التصالا وإجراء مشاورات مع منظمات المجتمع المدني التي 

المنتدى الوطني لمنظمات المجتمع المدني لهداف التنمية المسسستدامة كمسسا تسسم
التصالا ببعض المراكز البحثية وقطاع المرأة والشباب بخصوص أهداف التنميسسة

المستدامة.ً
أجريت مشاورات مع بعض شركاء التنميسسة منهسسا وكالسسة المسسم المتحسسدة فسسي ديسسسمبر.6ً

م والمشسساركة مسسع برنامسسج المسسم المتحسسدة النمسسائي فسسي إعسسداد وتنميسسة2016
UNDAF ومنظمة الغذاء ومشاركة في إعداد إستراتيجية Zero hungerً.

تم تنفيذ عدد من الحملت عسسن أهسسداف التنميسسة المسسستدامة بمشسساركة الشسسباب علسسى.7ً
م .2017ًمستوى محليات ولية الخرطوم السبع خللا سبتمبر 

تم طباعة مجموعة من المفكرات والدوات عليها أهداف التنمية المسسستدامة السسسبعة.8ً
عشر كوسسسيلة ليصسسالا الفكسسرة والتوعيسسة بهسسا وسسسوف تسسستمر التوعيسسة بأهسسداف

التنمية حسب إفادة نائب المين العام للمجلس.ً

ـالث: ـاتالعنـصـر الـث ـى مـسـتوى الجـه ـع المـسـؤوليات عـل  توزـي
الحكومـيـة والجـهـات المعنـيـة الـخـرى وتوزـيـع الـمـوارد المالـيـة

المناسبة ووضع إجراءات المسائلة.

لل: توزيع المسؤليات على الجهات الحكومية والجهات المعنية. أو
اللية الوطنية للشإراف على أهداف التنمية المستدامة:أ.

م للشسسراف2016) لسسسنة 117تم تشكيل آلية وطنية بموجب قسسرار جمهسسوري رقسسم (
على أهداف التنمية المستدامة برئاسسسة نسسائب رئيسسس الجمهوريسسة وعضسسوية عسسدد مسسن
قددت بالقرار الجمهوري كمسسا تمسست الوزارء ووكلء الوزارات وفق مهام وإختصاصات ح

) من هذا التقرير.1ًالشارة لذلك في العنصر رقم (
لء علسسى ولكن من المتوقع صدور قرار بشأن رئاسة اللية وإسنادها لمجلس الوزار بنسسا
توصيات حكومة الوفاق الوطني بخصوص فصل المهسسام والختصاصسسات حسسسب إفسسادة
السسسيد وزيسسر الرعايسسة والضسسمان الجتمسساعي فسسي إجتماعسسة بفريسسق المراجعسسة بتاريسسخ

م .1/10/2017ً

م:2016  أهم إنجازات اللية منذ تشكيلها في أبريل 
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 التعريسسف بأهسسداف التنميسسةالجتـمـاع الول) إجتماعسسات، نسساقش 4تسسم عقسسد عسسدد (
 نسسوقش فيسسه البرنامسسج السسوطني للتنميسسة المسسستدامةالجتماع الـثـانيالمسسستدامة، 

 وخطسسط الليسسة فسسي مسسا يتعلسسق بالشسسراف وتكليسسف المجلسسس القسسومي2016-2030
لا لللية بالضإافة إلى التوصية بإنشاء لجنة للتنمية المستدامة بسسالمجلس للسكان مقرر

لل من وزير المالية، الزراعسسة،الجتماع الثالثالوطني،  لا ضإم ك لا إستثنائي  كان إجتماع
الرعاية والضمان الجتماعي، المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للتخطيسسط
الستراتيجي، وناقش الجتماع قضية الفقر والمسوحات الخاصة به والموائمة لهداف

 تناولا البيانات الحصسسائية والتوصسسية بإنشسساءالجتماع الرابعالتنمية المستدامة، أما 
نظام معلومات بأهداف التنمية المستدامة.ً 

ملحظات المراجعة:
لتوجد برامج عمل واضإحة وفق جداولا زمنية لهذه اللية.ً.1ً
شهر)19 (2017 وحتى إكتوبر 2016ضإعف أداء اللية خللا الفترة من أبريل .2ً

) إجتماعات.ً 4الناتج فقط (
لم يقم رئيس اللية بإصسسدار قسسرار يقضسي بتشسكيل آليسسة وطنيسة علسى مسستوى.3ً

الوليات لتولي الشراف على أهداف التنمية المستدامة.ً 
لم تقم اللية بالشراف على تحديث المؤشرات وخطوط السسساس السستي لزالا.4ً

يتم العتماد على البيانات الواردة في تقرير اللفية النمائية المنتهية في العسسام
.ً 2014 ونتائج المسح المزدوج للعام 2015

الا المؤشسسرات علسى مسستوى الوحسدات التنفيذيسة منهسا علسى سسبيل.5ً عدم إكتم
المثالا وزارة التربية والتعليم التي لم تصدر كتابها الحصائي الخاص بمؤشرات

-2016م، 2016-2015م، 2015-2014م، 2014-2013التعليسسسسم للفسسسسترات 
م.ً 2017

ب. المجلس القومي للسكان:
لا للقرار الجمهسسوري ( ) وقسسرار مجلسسس لسسوزراء4م الفقسسرة (2016) لسسسنة 117إستناد

) تسسم تكليسسف المجلسسس القسسومي للسسسكان كنقطسسة2 الفقرة (2016) لسنة 115رقم (
إرتكاز لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومقسسرر للليسسة الوطنيسسة ويكسسون مسسسؤولا عسسن

المهام التالية: 
التنسسسيق مسسع كافسسة الجهسسات والشسسركاء لعسسداد البرنامسسج السسوطني للتنميسسة.1ً

المستدامة.ً 
توطين أهداف ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.ً.2ً
بنسساء قسسدرات الشسسركاء مسسن المؤسسسسات الرسسسمية وغيسسر الرسسسمية والوليسسات.3ً

ومنظمات المجتمع المدني.ً
متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.ً.4ً
إعداد التقارير الوطنية والعالمية.ً.5ً
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أهم إنجازات المجلس:
نفذ المجلس كثير من المهام الموكلة إليه كما تمت الشاره لذلك في العنصر رقسسم (

لا47) بهذا التقرير، بالضإسسافة إلسسى تكسسوين فريسسق وطنسسي مختسسص مسسن عسسدد (2 ) عضسسو
للمساعدة في وضإع خطة لتنفيذ أهسسداف التنميسسة المسسستدامة والمشسساركة فسسي إعسسداد
التقارير الوطنية الدورية وترويج وبناء قدرات الوليات وكان ذلك بموجب قسسرار إداري

م صادر من المين العام للمجلس القومي للسكان.2/11/2016ً) بتاريخ 13رقم (

ملحظات المراجعة:
لم يتم تحديث مؤشرات التنمية المستدامة بل يتسسم العتمسساد علسسى مؤشسسرات المسسسح.1ً

م.2015ًم والبيانات الخاصة بتقرير اللفية النمائية 2014المختلط 
ل توجد خطط عمل وفق جداولا زمنية وبرامج خاصسسة بسسدور المجلسسس لتنفيسسذ أهسسداف.2ً

لة فيمسسا يتعلسسق بالجسسانب117التنمية كما جاء في القسسرار الجمهسسوري رقسسم ( ) خاصسس
التوعوي والتعريفي بأهداف التنمية المستدامة.ً 

ج. إدماج أهداف التنمية المـسـتدامة ـفـي إـسـتراتيجية الدوـلـة (المجـلـس
القومي للتخطيط الستراتيجي):

تم إدماج أهسسداف التنميسسة المسسستدامة والسستي حسسددت بوثيقسسة المسسم المتحسسدة والبالغسسة
لا و17 م علسسى المسسستوى التحسسادي2020-2017 غاية بالسسستراتيجية الثالثسسة 169هدف

والسسولئي، وقسسامت المراجعسسة بمطابقسسة تلسسك الهسسداف بالسسستراتيجية حسسسب تبعيتهسسا
للقطاعات التنفيذية.ً 

د. إجراءات المتابعة والمسائلة:
لل فيما يليه، وتتم تم تنزيل أهداف التنمية المستدامة للقطاعات والوحدات التنفيذية ك
المتابعسسة بواسسسطة المجلسسس القسسومي للسسسكان ومسسن خللا إسسستمارة معسسدة للتقسسارير

 أشهر لقياس التقدم المحرز في التنفيذ هذا بالضإافة إلى دور6الدورية للوحدات كل 
الخبراء المختصين على مستوى كل وحدة تنفيذية.ً

ه. الموازنات المالية: 
م مع السيد/ وكيسسل التخطيسسط بسسوزارة12/10/2017إجتمع فريق المراجعة في تاريخ 

المالية التحادية بخصوص جاهزية السسوزارة لتمويسسل أهسسداف التنميسسة المسسستدامة علسسى
المكون المحلي والشراكات الجنبية، حيسسث أفسساد أن أهسسداف التنميسسة المسسستدامة يتسسم

-2015تمويلهسسا ضإسسمن مشسسروعات الخطسسة الخمسسسية  م وليوجسسد لسسديهم أي2019 
مشسسروعات تحسست مسسسمى التنميسسة المسسستدامة بتكسساليف منفصسسلة سسسواء كسسانت علسسى

المكون المحلي أو الشراكات الجنبية.ً

و. الجهاز المركزي للحصاء:
لا للمادة أ/ لا لقانون الجهاز المركزي للحصاء (إستناد  إن المرسوم الجمهسسوري9إستناد

م إختصاصسسات وزارة مجلسسس السسوزراء) أن مسسن مهسسام الجهسساز المركسسزي2015لسسسنة 
9
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للحصسساءأن يقسسوم بسسإجراء التعسسدادات القوميسسة والمسسسوحات النوعيسسة وإدارة قواعسسد
البيانات الحصائية وإتاحتها لجهزة الدولة المختلفة) 

لا لهسسداف ومهسسام الجهسساز المركسسزي للحصسساء المنشسسورة بمسسوقعه اللكسستروني وإسسستناد
Http://cbsً.govً.sd رة  السستي نصسست علسسى (المشسساركة فسسي وضإسسع النظسسم3  الفق

لا على المسسستوى الحصائية لتتبع في تنفيذ خطة التنمية القتصادية والجتماعية إحصائي
 التي نصت علسسى5الجزئي والكلي وإعداد المعلومات على مستوى تنفيذها) والفقرة 

وضإع القواعد والتوجيهات الفنية العامة التي تساعد أجهسزة الدولسة وكافسة القطاعسات
القتصادية الخرى ومساعدتها في إنشاء وحدات إحصائية ورفع كفاءة العاملين فيها)،

ن كافسة المسوارد6والفقرة  ى (تجميسع البيانسات الحصسائية الجاريسة ع  التي نصسست عل
وإستخداماتها لمختلف أوجه نشاط المجتمع في أوقاتها المناسسسبة وتجهيزهسسا وتحليلهسسا

ونشرها وإعداد ووضإع التقديرات الخاصة بتطوير مختلف المؤشرات الحصائية).ً 
تسسبين للمراجعسسة مسسن خللا الجتمسساع مسسع منسسسق الجهسساز المركسسزي للحصسساء بتاريسسخ

م التي:16/10/2017
لسسم يقسسم الجهسساز بتحسسديث المؤشسسرات وخطسسوط السسساس الخاصسسة بأهسسداف التنميسسة.1ً

م2008المسسستدامة وإنمسسا يتسسم العتمسساد علسسى البيانسسات الخاصسسة بالتعسسداد للعسسام 
م ومسسسح ميزانيسسة السسسر2014والمسسسح العنقسسودي متعسسدد المؤشسسرات للعسسام 

م.2014ًالفقيرة للعام 
–سس 2014لم يقم بنشر كتيبات الحصاء للعسسوام .2ً  2015- م وأفسسادوا بأنهسسا قيسسد2016 

الطباعة.ً 
لا إلسسى ثلثسسة238وجود عدد .3ً  مؤشر للقياس حيث تم تصنيف هسسذه المؤشسسرات إحصسسائي

فئات:
) لها منهجية وبيانات ويمكن حساب مؤشراتها كسسالتعليم، الصسسحة، الفقسسر،1أ.ً   الفئة (

والوفايات .ً.ً.ًألخ.ً
) مؤشرات لها منهجيسسة معرفيسسة مسسن ناحيسسة الحسسساب ولكسسن ليسسس لسسديها2ب.ً الفئة (

مصدر بيانات مثل: المخسسدرات العنسسف ضإسد المسسراة، الفسسساد، وفيايسات الحسسوادث
والعنف الجسدي.ً

) مؤشرات ليس لها منهجيات معرفة وليس لها مصادر بيانات.ً 3ج.ً الفئة (

م) لتطسسوير النظسسام الحصسسائي بالشسسراكة مسسع2016-2012تبنى الجهسساز إسسستراتيجية (
صندوق برنامج المم المتحدة النمائي ومن أهم أهدافه إنشاء وحسسدات إحصسسائية فسسي
كسسل الوحسسدات والقطاعسسات والسسوزارات بإنتسساج وإسسستخدام البيانسسات الحصسسائية إل أنسسه

)7تكشف للمراجعة من خللا الجتماع إن عدد الوحسسدات المكونسسة بالقطاعسسات هسسي (
م مسسن قبسسل بنسسك2016وحدات فقط وتم تقييسسم هسسذه السسستراتيجية فسسي نهايسسة العسسام 

التنمية الفريقي ومن أهسسم توصسسياته إعسسادة وعمسسل دورة أخسسرى للسسستراتيجية وزيسسادة
التنسيق مع الوحدات الحصائية.ً
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ـةالعنصر الرابع ـداف التنمـي : إعداد الخطط التفصيلية لتنفيذ أـه
المستدامة للتأكد من إعداد الخـطـط التفـصـيلية لتنفـيـذ أـهـداف

التنمية المستدامة.
إطلع فريق المراجعة على الخطط القطاعية لبعض الوزارات منها:

وزارة الرعاية الجتماعية.ً.1ً
وزارة التربية والتعليم.ً.2ً
وزارة البيئة والموارد الطبييعة والتخطيط العمراني.ً.3ً
وزارة الزراعة.ً.4ً

وقد تبين للمراجعة ترجمة الهداف إلى مشروعات وإدماجها ضإمن الخطط التشغيلية
السنوية بل درجت بعض الوزارات كسسوزارة الرعايسسة والضسسمان الجتمسساعي فسسي عمسسل
دراسات وتحديد المشروعات السستي تحتسساج إلسى تمويسسل خسارجي وهسسذا نمسسوزج توصسسي
المراجعة بتعميمه على كل الوزارات والوحدات التنفيذية للسترشسساد بسسه، إل أن هسسذه
الخطط والمشروعات لم تنتهي بعد ولزالت الوحدات التنفيذيسسة تعمسسل علسسى حسسساب

الكلفة لكل مشروع.ً 

: تصميم ووضع النظمة لقـيـاس مراقـبـة تنفـيـذ أـهـدافالعنصر الخامس
التنمية المستدامة

حسب إفادة مسؤولا ملف التنمية بسسالمجلس القسسومي للسسسكان بسسأنه لسسم يتسسم تصسسميم
نظام حتى الن ووضإع أنظمة للرقابة وذلك لعدم حسم موضإوع المؤشرات مع الجهاز

المركزي للحصاء.ً

: وضع خطوط أـسـاس لبـيـان الوـضـع عـنـد بداـيـة عملـيـةالعنصر السادس
التنفيذ لمختلف المؤشإرات التي سيتم في ضوئها الحـكـم عـلـى التـقـدم

المحرز.

من خللا إجتماع فريق المراجعة بالمين العام للمجلس القسسومي للسسسكان ومسسسؤولا
ملف التنمية أفادوا بسسأن المجلسسس فسسي هسسذه المرحلسسة يعتمسسد علسسى خطسسوط السسساس

 ونتائسسج المسسسح المسسزدوج للعسسام2015الواردة في تقرير اللفية النمائية المنتهية في 
م، ولم يتم تحديث هذه البيانات حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.ً  2014

 مؤشر إل أن هنسساكا بعسسض الهسسداف ليسسس لهسسا مؤشسسرات قيسساس240وتم تقديم عدد 
خاصة بها مثل المخدرات، الفساد، تلوث الهواء، العنف ضإسسد المسسرأة، صسسحة اليافعسسات

(المراهقات) والحمل غير المشروع .ً 

: وضع إجراءات للمراقبة وتقارير النجاز المتعلقة بتنفيذالعنصر السابع
أهداف التنمية المستدامة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنية
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حسب إفادة المين العام للمجلس القومي للسسسكان بسسأنه تسسم رفسسع مسسسودة لمجلسسس
السسوزراء والبرلمسسان للمصسسادقة عليهسسا بخصسسوص إجسسراءات الرقابسسة والمتابعسسة ووضإسسع

النظمة والمسائلة.ً

لا: النتائج خامس
تأخير تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى تاريسخ توقيسع التفاقيسة فسي سسبتمبر.1ً

لا على تنفيذ الهسسداف خللا الفسسترة المحسسددة25م (2015 شهر) مما قد يؤثر سلب
للتفاق.ً

تأخير تشكيل اللية الوطنية للشرف على تنفيذ أهداف التنمية المسسستدامة، حيسسث تسسم.2ً
) أشهر من تاريخ توقيع التفاقية.8ًم أي بعد (2016تشكيلها في أبريل 

ل توجد لكل من اللية الوطنية والمجلس القومي للسسسكان وبرامسسج واضإسسحة ومكتوبسسة.3ً
وفق جداولا زمنية لتنفيذ المهام والختصاصات الخاصسسة بكسسل منهسسم السستي وردت

م، حيث عقدت اللية فقط عدد (2016) لسنة 117في القرار الجمهوري رقم (
) شهر من تكوينها.ً 19) إجتماعات تفاكرية خللا فترة (4

لم يتم تشكيل آلية وطنية على مستوى الوليات للشراف على تنفيذ أهسسداف التنميسسة.4ً
المستدامة.ً

لم يتم تحديث المؤشرات وخطوط الساس الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، حيث.5ً
م والمسسح العنقسسودي2008لزالا يتم العتمساد علسى البيانسات الخاصسة بالتعسسداد 

م، حيث لم يقسسم الجهسساز2014لغراض محدودة والمسح الخاص بالسر الفقيرة 
م حتى2016، 2015، 2014المركزي للحصاء بنشر الكتب الحصائية للعوام 

تاريخه.ً
وجود نقص حاد فسسي البيانسسات الخاصسسة بمؤشسسرات بعسسض الهسسداف بالجهسساز المركسسزي.6ً

للحصاء، حيث لتوجسسد مصسسادر بيانسسات لبعسسض الهسسداف علسسى الرغسسم مسسن وجسسود
منهجية لحسسسابها مثسسالا ذلسسك المخسسدرات، الفسسساد، العنسسف ضإسسد المسسرأة ووفيسسات

الحوادث المرورية، والبعض الخر ليس له منهجيات ول مصادر بيانات.ً
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تقرير عن جاهزية الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

التمويل: لتوجد أي ترتيبسسات بسسوزارة الماليسسة التحاديسسة لتمويسسل تنفيسسذ أهسسداف التنميسسة.7ً
المستدلمة حسب إفادة وكيل التخطيط بالوزارة في إجتماعه بفريسسق المراجعسسة

م، حيث يتم تمويل أهداف التنمية المستدامة ضإمن برنامج10/10/2017بتاريخ 
م، وأن المالية لم تتسلم2019-2015التنمية المدرج في خطة الدولة الخمسية 

قي مشروعات خاصة بالتنمية المستدامة بصورة منفصسسلة بتكسساليف تنفيسسذ سسسواء أ
كان على المكون المحلي أو الشراكات الجنبية.ً 

لا: التوصيات سادس
تفعيل دور اللية وكسسل الجهسسزة التنفيذيسسة للقيسسام بسسدورها تجسساه تنفيسسذ أهسسداف التنميسسة.1ً

المستدامة وإحراز تقدم فيها حسب الفترة الزمنية المحددة في التفاقية.ً
على اللية الوطنية الشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمجلس القسسومي.2ً

للسكان وضإع خطط وبرامج عمل واضإحة للشراف علسسى تنفيسسذ أهسسداف التنميسسة
المستدامة.ً

إصدار قرار من رئيس اللية الوطنية بتشسسكيل آليسسات وطنيسسة علسسى مسسستوى الوليسسات.3ً
للشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.ً

توفير وتحديث المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المسسستدامة وذلسسك مسسن خللا قيسسام.4ً
اللية الوطنية بدورها في هذا الشأن بالتعاون مع الجهاز المركزي للحصسساء وهسسو

المسؤلا الولا عن إنتاج هذه البيانات والوزارات والقطاعات التنفيذية.ً 
تطوير الجهساز المركسزي للحصساء بحيسث يلسبي كسل البيانسات المطلوبسة وفسي السوقت.5ً

المناسب.ً 
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