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2030 - 2016أهداف الخنميت املسخدامت 



جىشيع أهداف الخنميت املسخدامت

هدف فرعي و  169هدف تنموي عام تنبثق منها  17
معيار لقياس التقدم في تحقيق األهداف 240

التنمية الشاملة 
ووسائل التنفيذ

البيئية األهداف
األهداف 
االقتصادية

األهداف 
االجتماعية

القضاء على : 1هدف

الفقر

القضاء التام : 2هدف

على الجوع

الصحة الجيدة : 3هدف

والرفاه

التعليم الجيد:  4هدف

المساواة بين  5:هدف

الجنسين

المياه النظيفة : 6هدف

والنظافة الصحية

طاقة نظيفة : 7هدف

وبأسعار معقولة

العمل الالئق : 8هدف

ونمو االقتصاد

الصناعة : 9هدف

واالبتكار والهياكل 

األساسية

الحد من :  10هدف

أوجه عدم المساواة

مدن : 11هدف

ومجتمعات محلية 

مستدامة

االستهالك : 12هدف 

واالنتاج المسؤوالن

العمل : 13هدف

المناخي

الحياة تحت : 14هدف

الماء

الحياة في البر: 15هدف

السالم والعدل : 16هدف

والمؤسسات القوية

عقد : 17هدف

الشراكات لحقيق 

األهداف
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توزيع أهداف التنمية المستدامة



القاهزة  -املجلس العزبي للطفىلت والخىمُت •
-الطفىله املبنزه 

القاهزة -الشبنت العزبُت للمىظماث ألاهلُت •
-املجخمع املدوي 

ب والبدىث • جىوس ( لىجز)مزلز املزأة العزبُت للخدٍر
-جمنين املزأة 

بىىك الفقزاء في العالم العزبي•
-الشمىل املالي 

الجامعت العزبُت املفخىخت•
-الخعلُم املفخىح والخعلُم عً بعد

و شركاؤى وثوفذها م
أ
جفود موظمة ثوموية دولية لدغم جهود الجومية البشرية من خالل دغم البرامج والمشاريع الجوموية المميزة  الجفود ا

أ
ات وظما

هلية
أ
مم المجحدة االهمائية ، والموظمات الدولية واإللليمية والهيائت الحكومية واال

أ
اال





هموذج مكجرح للشراكة الجوموية بين المؤسسات الشكيكة
(ربط  بووك الفكراء بالمؤسسات)     

املىخجاث

  الجهاث
املشارله

الهدف الخىمىي 

اليشاطاث



بىىك إلابداع ، 

الجامعه العزبُت 

املفخىخه املجلس 

العزبي للطفىله 

والخىمُت، الاجفىد، 

والشزماء خارج إطار 

نت ، املؤسساث الشٍز

جمىٍل الحظاهاث

ب على عمل  والخدٍر

الحظاهاث ىسُع مشزوع ج

الحظاهاث

الخخفُف مً خدة 1.

الفقز للعىصز 

اليسائي واملساهمه في 

ز جىمُت املزأة   حعٍز

الطفل، وجىفير فزص 

العمل، واملساواه بين 

الجيسين في الخمىٍل 

وجقىٍت الشزاماث، 

الجهاث 
املشارل

ة

 

اليشاطا

ث 

 

الهدف 

الخىمىي 

 

املىخجاث

بىىك إلابداع، 

الجامعت العزبُت 

املفخىخت، لىجز

ل ألاصغز اليسىي لخدقُق  الخمٍى

بُت  الشمىل املالي،وبزامج جدٍر
للمزأة والطفىلت املبنزة في 

ل ألاصغز الخمٍى

دراساث بهدف 

الىصىل لىخائج 

مدددة  ألوطاع املزأة 

فُت الٍز

النهىض بمسخىي  2.

املعزفت واملهاراث 

للمزأة و جمنُنها 

إقخصادًا

بىىك إلابداع، 

الجامعت العزبُت 

املفخىخت، لىجز

ل ألاصغز اليسىي لخدقُق  الخمٍى

بُت  الشمىل املالي،وبزامج جدٍر

للمزأة والطفىلت املبنزة في 

ل ألاصغز الخمٍى
وطع مقزراث 

أمادًمُت وبدىث 

املساهمت في خلق و . 3

وشز املعزفت 

والخخصص في 

مجاالث الخمىٍل 

ألاصغز والشمىل املالى  

 ،



بنىك إلابداع، وخدة 

الاجفند للخمىيل 

الاصغس

أو نسب )جددًد أهداف لميت 

لخمىيل مشسوعاث املسأة (  مدددة
والشباب املبخنسه  عبر فسوع بنىك 

إلابداع

مشسوع إجفند  

الخخسج من مشازيع )

مخناهيت الصغس الى 

(مشازيع صغيرة

إدماج الىىع 4.

دت الشباب  في  وشٍز

الخمىٍل ألاصغز 

ز إلابخهار  وحعٍز

وإلابداع  في 

املشزوعاث، خاصت 

املشزوعاث الصدًقت 

.للبِئت

الجهاث 
املشارل

ة 

 

اليشاطا

 ث

 

الهدف 
الخىمىي 

 

املىخجاث

 

بنىك إلابداع، الجامعت 

العسبيت املفخىخت، مسلص 

مىجس، لشسماء خازج 

إطاز املؤسساث 

.  الشسينت

دزاساث بهدف الىصىى 

لنخائج مدددة  ألوضاع 

املسأة السيفيت

دراساث بهدف 

الىصىل لىخائج 

مدددة  ألوطاع املزأة 

فُت الٍز

جىسُع املشارلت . 5

إلاقخصادًت للمزأة 

ز ودعم  فُه وحعٍز الٍز

املبادراث الزائدة في 

الخمىٍل ألاصغز 

والشمىل املالي، 

وجقىٍت الشزاماث مع 

الجهاث الخارجُه 

بنىك إلابداع، الجامعت 

العسبيت املفخىخه، مسلص 

.مىجس

دوزاث جدزيبيت  وجثقيفيت  

مسخمسه وشيازاث ميدانيت 

منخجاث مصسفيت 

لخمىيل الطاقت 

الشمسيت املخجدده في 

املناطق الطسفيت 

جطىٍز مهاراث املزأة 6.

، إلاقخصادًت 



الاجفند، الجامعت 

العسبيت املفخىخت، 

ومىجس. بنىك إلابداع

جىعيت ونشس ثقافت الشمىى املالي، والترويج 

لسياساجه وحشسيعاجه، وخلق زوابط العامليت 

والخىثيق لنمىذج آجفند في الخمىيل ألاصغس 

والشمىى املالي عبر املنخدًاث والخقازيس 

واملؤجمساث والنخب واملنشىزاث والشساماث الخدضير إلنشاء املسلص 

العالمي للشمىى املالي 
جىسُع مىخجاث . 7

وثقافت الشمىل املالي 

الجهاث 
املشارل

ة 

 

اليشاطا

 ث

 

الهدف 

الخىمىي 

 

املىخجاث

 

الشبنت العسبيت 

للمنظماث ألاهليت 

بنىك إلابداع، ومىجس

القيام بدزاست ووضع أهداف لميت 

مدددة لخمىيل مشسوعاث الطاقت 

في الدوى العسبيت عبر بنىك إلابداع 

منخجاث مصسفيت 

لخمىيل الطاقت 

الشمسيت املخجدده في 

املناطق الطسفيت 

جىفير إلاخخُاجاث . 8

الخىمىٍه للمهمشين 

في املىاطق الطزفُه

بنىك إلابداع، 

املؤسساث الشسينت 

خازج إطاز آجفند

جخصيص مل بنو لجائصة سنىيت 

جرهب لخمىيل إضافي جىسعي  غير 

مسترد  ألفضل مشسوع ممىى  إدخاى منخج للخأمين 

الصحي ألاصغس الىصىل بالخدماث 9.

، الصحُه للفقزاء



بنىك إلابداع، الجامعت 

العسبيت 

املفخىخت،الاجفند 

مىجس، وخدة الاجفند 

للخمىيل الاصغس

جخصيص مل بنو لجائصة سنىيت 

جرهب لخمىيل إضافي جىسعي  غير 

مسترد  ألفضل مشسوع ممىى 
جائصة إبداعيت لدشجيع 

املشسوعاث املبخنسه
حشجُع الابخهار 10.

وإلابداع

الجهاث 
املشارل

ة

 

اليشاطا

 ث

 

الهدف 
الخىمىي 

 
 املىخجاث



الجهىد الخنسيقيت واملشازماث في إطاز املؤسساث الشسينت

ز ألاداء جقٍز
وطع الىخائج 
مىطع الخىفُذ 

العملي

الخقُُم 
واملخابعت 
املؤسسُت

املساهمت 
في بىاء 
القدراث

إلجصاالث ا
والخيسُق

منننننننن أجنننننننل جنننننننناغ  •
الخطت املىضىعت 
ًنبغننننننننننني الخنسنننننننننننيق 
والخعنناون املسننخمس 
بنننين الجهننناث ذاث 
الصنننننله فننننني جنفينننننر 

الخطت

علنننننننننى املؤسسننننننننناث •
القيننام بنندوزها فنني 
خلنننننننننننننننننننننننننق فنننننننننننننننننننننننننس  
الخننننننننننننننندزيب وبنننننننننننننننناء 
القننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندزاث 

.املىضىعه

ضنننننننننننننننننسوزة وجنننننننننننننننننىد •
الينننننننننننننننننت للخنسنننننننننننننننننيق 

واملخابعت
.

علنننى منننل مؤسسنننت  •
مشنننننننننننننننازلت وضنننننننننننننننع 
نخنننننننننننننننائج الخطنننننننننننننننط 
مىضنننننننننننع الخنفينننننننننننر 
قبننننننننننننننننل إلاجخمنننننننننننننننناع 

.القادم 

علىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىل مؤسسىىىىىىىىىت عىىىىىىىىىزض •
ىىىىىىىىز أداإلاهىىىىىىىىا فىىىىىىىىي  إلاجخمىىىىىىىىاع  جقٍز
العىىىىاق القىىىىادق  علىىىىى أن ٌع ىىىىر 
ىىىىىىىىز عىىىىىىىىً هخىىىىىىىىائج عملُىىىىىىىىت  الخقٍز
جخفىىىىىىىىىىىىىىق وأهىىىىىىىىىىىىىىىداف الخىمُىىىىىىىىىىىىىىىت 
املسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخدامت والخطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت 
املىطىىىىىىعه وحسىىىىىخغل املىىىىىىارد 
ت بصىىىىىىىىىىىىرة  املالُىىىىىىىىىىىت والبشىىىىىىىىىىىٍز
فعالت وحعمل على إلاسخفادة 
مىىىىىىىىىىً الشىىىىىىىىىىزماء واملؤسسىىىىىىىىىىاث 

نت .الشٍز

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىز أًظىىىىىىىىىىىىىىىىىىا • شىىىىىىىىىىىىىىىىىىمل الخقٍز َو
مقترخاث املؤسساث  لخطت 
مزخلُىىىىىىىىىىىىىىىت ًدىىىىىىىىىىىىىىىدد شىىىىىىىىىىىىىىىعارها  
وبزهامجهىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىي الاجخمىىىىىىىىىىىىىىىىاع 

.القادق 



حعمي  وجطبيق جميع املنخجاث بالخعاون مع املؤسساث الشقيقت •

.ومنظماث املجخمع املدني بأفضل املمازساث

.خدمت عدد ألبر من الفئاث الفقيرة في العال  العسبي•

اسخخدام الخقنيت الحدًثت لالندشاز بشهل واسع•

.عدم الخعاون في اجباع خطت العمل املىضىعت•

.إلجمام املشازيعلخطىيس ا في عمليت املقاومت•

حعدداملؤسساث الشقيقت وجخصصاتها•

القدزة على الخعاون وإسخقطاب املىازد املاليت من الشسماء•

.الهادز البشسي ًمخلو الخبرة القىيت في مجاى الخنميت•

جنىع الخبراث واملنخجاث بين املؤسساث الشقيقت التي تهدف الى •
.الخنميت املسخدامت

خلق شساماث مع القطاع الخا •

العمل في ظل الاشماث•

.الخنسيق والخعاون بين املؤسساث الشقيقت•

.بطء في عمليت الخنفير•

.الخعسف على طبيعت العمل واملنخجاث التي جقدمها املؤسساث الشقيقت•

عدم ضمان جىفس الدع  الحهىمي•

الظعف
هقاط 

 القىة

 التهدًداثا الفزص



 على منخج 
ً
«  الحضاناث»النمىذج املقترح للشسالت الخنمىيت بين املؤسساث الشقيقت جطبيقا

في بنىك إلابداع 

14

حضانات 
األطفال

توفير بيئة 
آمنة للطفل

تعليم الطفل

توفير فرص 
عمل 

للمعلمات

تمكين 
أمهات 
األطفال

االدخار 
لألطفال 
واألمهات

فتح فرص 
للقطاع 
الخاص

:نموذج لمنتج الحضانات في بنك أجفند في السودان
ألف دوالر أمريكي 600حضانة وروضة بقروض بلغ مجموعها  262تمويل •

طفالا  4,404استوعبت الحضانات نحو •

معلمة 800وفرت فرص عمل لحوالي •

أتاحت لألمهات العمل وتحسين أوضاعهن المعيشية بعد االطمئنان على أطفالهن في بيئة آمنة •
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 لكم
وشكرا  


