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MDGsاألهداف اإلنمائية لأللفية 



MDGsاألهداف اإلنمائية لأللفية 

2006حزيران /في مؤتمر المتابعة في يونيو 

هدف ،التزمت حكومة منغوليا بنفسها استعمال

نية التطوير في منغوليا من اجل إقامة آلية وط

لة دعم لعملية مراقبة دائمة للديموقراطية كوسي
بما يشمل  .وإصالح إلى ما هو ابعد من ذلك

(DGIs)مؤشرات الحكم الديمقراطي 

9ما هو الهدف التنموي رقم 



ما أهداف التنمية المستدامة
األهداف العالمية



ما أهداف التنمية المستدامة
األهداف العالمية



ما هي أهداف التنمية المستدامة

واالمن لن يتسنى تحقيق التنمية المستدامة في العالم دون تكريس السالم
.دوالمساواة والعدالة واحترام حقوق االنسان وسيادة القانون والحكم الرشي

اد الشوون الخارجية في قمة اعتمكلمة باسم رئيس الجمهورية، ألقاها السيد طيب البكوش وزير 
أهداف التنمية المستدامة



16الهدف التنموي المستدام رقم 

الغايات/المقاصد

مكانالحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل•

وتعذيبهمإنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال•

العدالةتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى•

ميع ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على ج•
المستويات

توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية•

2030توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام •

جميع القدرات علىتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء•
المستويات، وال سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة

تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة•



16الهدف التنموي المستدام رقم 

الغايات/المقاصد

تعزيز الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة، و•

استرداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة 
2030المنظمة، بحلول عام 

الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما•

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع •
المستويات

قاً كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية، وف•
للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية



تتعزيز المشاركة وتعاون كافة الجها-

البناء المؤسسي-

هاستعادة ثقة المواطن واالستماع الي-



لفسادتمرين االستعراض التفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا

:دروس مستفادة
تراكم الخبرات الفنية

أهمية نشر تقارير النتائج
(5+2)توسيع نطاق االستعراض لألقسام األخرى 

ةاألرضية للعمل على توفير مؤشرات التنمية المستدام



الوزارات والمؤسسات 

العامة 

الهيئة الوطنية لمكافحة 

الفساد

تقرير لجنة تقصي الحقائق

أمثلة بحاجة إلى تعزيز واالعتماد عليها في التوجهات المستقبلية



مصادر البيانات

استخدام 

البيانات

تفحص البيانا
التحقق من 

البيانات

رسم السياسات

اتخاذ 

القرارات

معاييرتعريفات

التجربة تنتج 

المقياس الوطني



شكرا،،،


