
منهاج الحوكمة لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة

تدريب المدربين على تطوير القدرات 

شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية،

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة
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Public Servants’ Mindsets to Implement the 2030 
Agenda for Sustainable Development

16الهدف : أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

،سلوك، وكفاءاتمفاهيم: كلمات دالة

: الهدف

تسعى مجموعة أدوات التدريب إلى توفير مجموعة من المنهجيات واألدوات التي قد تسهم في إحداث
ياق خطة موظفي الدولة من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سوذهنيات تغيير في بيئة وثقافة 

: ابطةوتقارب مجموعة أدوات التدريب تغيير الذهنيات في القطاع العام نتيجة لثالثة عوامل متر. 2030
عبر قوانين وانظمة وسياسات جديدة للموارد على المستوى التنظيمي ( 1)تغيير تحولي في الذهنيات 

؛ و 2030عبر نشرثقافة جديدة مستوحاة من مبادئ خطة العام على المستوى المؤسسي ( 2)البشرية؛ 
.من خالل المعتقدات والقيم والكفاءات والمهاراتعلى المستوى الفردي( 3)

: عند انتهاء الدورة بنجاح، سوف يتمكن المتدربون من

؛ وحاجة موظفي الدولة إلى تغيير في الذهنيات والسلوكيات 2030إلمام بالمبادئ األساسية لخطة -
.لتسريع عجلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

.2030اكتساب أفكار حول القيَم والذهنيات والكفاءات والمهارات الجديدة الالزمة لتحقيق خطة -

يير في زيادة الوعي بالتغييرات المطلوبة على المستوى الفردي والتنظيمي والمؤسسي لتحقيق تغ-
.  الذهنيات بشكل فعَال

مة حول كيفية إحداث التغيير على مختلف مستويات الحكو( والمهارات)اكتساب المعرفة العملية -ت 
(.الفردية والتنظيمية)

.االستفادة من خارطة طريق مطّورة وخطة عمل لتطبيق المعرفة ذات الصلة-

منهاج الحوكمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

تدريب المدربين على تطوير القدرات

في المؤسسات العامة لتحقيقالذهنياتتغيير 

2030خطة التنمية المستدامة لعام 

فيديو مجموعة األدوات متاح على شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة

https://unpan.un.org/index.php/capacity-development/curriculum-on-governance-for-the-SDGs
https://unpan.un.org/node/594
https://unpan.un.org/index.php/sdg16/library/videos


المقررات

إجلمناستخدامهايمكنالتيالتاليةوالجلساتالوحداتمناألدواتمجموعةتتألف

.وطنيااوإقليمياسواءالقدراتلتنميةتدريبيةدورةتنفيذ

التدربيةالدورةوتقديمالترحيب

ميةالتنأهدافلتحقيقضرورياأمراالذهنياتفيالتغييريعتبرلماذا.1

المستدامة؟
تمهيد1.1

العامةدوراإلدارةتغيير1-2

الذهنياتاستكشاف.2
متعاونةذهنية2.1

الذهنياتاستكشاف.3
بالتعَلمراغبةذهنية3.1

الذهنياتاستكشاف.4
القيادةذهنية4.1

الذهنياتتغيير4.2

الذهنياتتغيير.5
والمناوراتاالستراتيجية5.1

لدورى؟بالنسبةهذايعنيماذا-العملخطة5.2

تغيير الذهنيات في المؤسسات العامة لتحقيق 

2030خطة التنمية المستدامة لعام 

https://unpan.un.org/node/594


Public Servants’ Mindsets to Implement the 2030 
Agenda for Sustainable Development

16الهدف:الصلةذاتالمستدامةالتنميةأهداف
اتوذهنيمؤسسات،آليات،شفافية،فساد،مساءلة،العمل،واخالقياتمبادئ:دالةكلمات

16الهدفالمساءلة،

:الهدف
ساتالمؤسفيالفعَالةالفسادومكافحةالنزاهةمنكلانالتدريبأدواتمجموعةتعتبر

والمجتمعالناستمكّنالتي،الحكومةشفافية(1):مترابطةعوامللثالثةنتائجالعامة
المؤسساتدورتعزيزخاللمنتحسينهايمكنالتي،المساءلة(2)محاسبتها،منالمدني

فيكينياتمدورالهمالذينالدولةلموظفيتتيححيثللذهنياتتحوليتغيير(3)والرقابية،
دورة،الوتهدف.العملوأخالقياتمبادئبمعاييرالتقيدمنالفساد،ومكافحةالحوكمةدعم
ئبمبادالدولةموظفيعندالوعيتعزيزإلىالتدريب،أدواتمجموعةإلىتستندالتي

ياديينكقوتمكينمالقرار،وصنعاالخالقيالسلوكفيالذهنياتوتحُولالعملواخالقيات
.العملفيالنزاهةترسيخنحوتُحولأحداثفيالتغييروصناع

:منالمتدربونسيتمكّنبنجاح،الدورةانتهاءمع
القدراتيفالثغراتوتحديدالمستدامة،التنميةإلهدافالموائمةالقييملتلكتقييماإجراء-

.والفرص
التركيزعمالفساد،ومكافحةالعملفيالنزاهةلتطبيقعملِيةوآلياتبمفاهيمالوعيرفع-

والعملياتواألدواتالوطنيةوالمؤسساتوالقوانينالدوليةوالمعاييراألطرعلى
.غوبةمرسلوكياتإلىالرسميةالقواعدلترجمةالسلوكيةاالفكارعنفضالالتنظيمية،

لعملاواخالقياتمبادئاستراتيجيةتحديدفيالرئيسيينالمصلحةأصحابمشاركة-
.والنزاهة

لموظفياليوميالعملفيالصلةذاتالمعرفةلدمجعملوخطةطريقخارطةتطوير-
.الدولة

الشفافية والمساءلة ومبادئ واخالقيات العمل في المؤسسات العامة

منهاج الحوكمة لتحقيق هداف التنمية المستدامة

تدريب المدربين على تطوير القدرات

فيديو مجموعة األدوات متاح على شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة

https://unpan.un.org/node/591
https://unpan.un.org/index.php/capacity-development/curriculum-on-governance-for-the-SDGs
https://unpan.un.org/index.php/sdg16/library/videos


المقررات
أوميإقليتدريبإلجراءاستخدامهايمكنالتيالتاليةوالجلساتالوحداتمناألدواتمجموعةتتألف

:وطني

العامالشأنفيوالنزاهةالعملواخالقياتمبادئركائز.1
الفساد؟منخالعالمسيبدوكيف:الجليدكسرتمرين1.1

العامالشانفيوالنزاهةالعملواخلقياتمبادئأساسيات1.2

والمساءلةالشفافية1.3

الفسادوتقييمفهم1.4

والسياساتالمؤسساتوفيالعامالشانفيوالنزاهةالعملواخالقياتمبادئ.2
الفسادومكافحةللنزاهةالدوليةاألطر2.1

المساءلةمؤسسات2.2

االجتماعيةالمساءلةآليات2.3

النزاهةقوانين2.4

المصالحتضاربإدارةكيفبة2.5

الفسادعنالتبليغقواعد2.6

والنزاهةالعملواخالقياتمبادئلتعزيزالمؤسسةفيالتنظيميالتغيير.3
النزاهةتطبيقعلىالموظفينإدارة3.1

المنظمةفيوالنزاهةالعملواخالقياتمبادئثقافةخلق3.2

العامةالمشترياتمجالفيالنزاهةضمان3.3

للفرداألخالقيالسلوك.4
األخالقيةالقيادة4.1

المؤسسةفيالشائعةبتلكالشخصيةالقيمومقاربةتقييم:تمرين4.2

سلوكيةافكار4.3

المطلوبالسلوكيالتغييرتعزيزكيفية:تمرين4.4

الموظفينحوافز4.5

والتوجيهوالتدريبالقدراتتنمية4.6

أنالشفيوالنزاهةالعملواخالقياتمبادئلتعزيزعمل،وخطةطريقاستراتيجية،خارطةوضع.5

العام

الشفافية والمساءلة ومبادئ واخلقيات العمل في المؤسسات العامة

https://unpan.un.org/node/591


17.14.1و 16أهداف التنمية المستدامة : أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
اتساق السياسات: كلمات دالة

:  الهدف
ة من الهدف الرئيسي هو دعم الدول األعضاء في األمم المتحدة لتطوير قدرات الحوكمة والترتيبات المؤسسي

، وتركز مجموعة األدوات على قدرة المؤسسات العامة إلطالق وقيادة التخطيط المدمج. اجل اتساق السياسات
وتهدف . صنع السياسات، إتخاذ القرار،التنفيذ،الرصد والتقييم، ومواءمة الميزانيات على المستوى الحكومي

مجموعة األدوات إلى دعم بناء قدرات الحكومات والمجتمع سويا من خالل التمعن في الدور األساسي الذي 
لحكومة استراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك أدوار ومسؤوليات مختلف مؤسسات ااية تلعبه 

دوات كما تتناول مجموعة األ. والجهات الفاعلة غير الحكومية المعنية، وكيفية التنسيق مع بعضهم البعض
.الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية الالزمة لتعزيز تلك المؤسسات

: مع انتهاء الدورة بنجاح، سيتمكّن المتدربون من
.2030فهم أهمية الترتيبات المؤسسية التساق السياسات في تنفيذ خطة -
، اكتساب األدوات واالساليب المتاحة الستخدامها وتمكين المتدربون من تحديد، وجمع المعلومات الكمية-

.ذ والمراجعةوالنظر في المقايضات وتضافرأهداف التنمية المستدامة في صنع السياسات واتخاذ القرار والتنفي
تماسك إجراء تقييم لالحتياجات المؤسسية من اجل تحديد الثغرات الرئيسية التي يجب سدها لتحسين ال-

.المؤسسي على الصعيد الوطني
تكوين افكار عن مختلف المكونات االساسية والمؤشرات لتماسك السياسات كمدخل في تحسين نهج-

.النهج المتكامل/الحكومة
راءات وضع استراتيجية وخارطة طريق للتغيير المؤسسي في عملية دعم اتساق السياسات وتنفيذ اإلج-

.الداعمة للتماسك المؤسسي

تعزيز الترتيبات المؤسسية وقدرات الحوكمة 

من أجل اتساق السياسات

منهاج الحوكمة لتحقيق هداف التنمية المستدامة

تدريب المدربين على تطوير القدرات

فيديو مجموعة األدوات متاح على شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة

https://unpan.un.org/node/600
https://unpan.un.org/index.php/capacity-development/curriculum-on-governance-for-the-SDGs
https://unpan.un.org/index.php/sdg16/library/videos


المقرارات

2030خطةتنفيذبغيةالمؤسسيةالترتيبات.1

(متسقةسياسات)السياساتإتساقاجلمنالمؤسساتجهوزيةتحديد.2

وغيرهاالوطنيةالتنميةخطط:المستدامةالتنميةأهدافلتنفيذالتخطيط.3

المستدامةالتنميةاهدافلتحقيقالتنظيميةالجودةوأدواتاألداءعلىالقائمةالميزانية.4

(متسقةسياسات)السياساتاتساقأجلمنواإلداريةالسياسيةالثقافةتغيير.5

المستدامةالتنميةأهدافسياسةدورةفيالمصلحةأصحابمشاركة.6

(االسبق)التقييمبعدمامرحلةاإلبالغ،الرصد،الصحيح؟المسارعلىالسياساتتماسكهل.7

والدوليالوطنيإلىالمحليالتعاونمن:االبعادمتعددةوالحوكمةالسياساتتماسك.8

تعزيز الترتيبات المؤسساتية وقدرات الحوكمة 

من أجل تماسك السياسات

https://unpan.un.org/node/600


Public Servants’ Mindsets to Implement the 2030 
Agenda for Sustainable Development

16,11،17المستدامةالتنميةأهداف:الصلةذاتالمستدامةالتنميةأهداف
16الهدفالمحلي،إلىالوطنيمنمؤسسات،:دالةكلمات

:الهدف

وطنيةوالالمحليةالحكوماتبينالتنسيقتعزيزتحدياتحولالتدريبألدواتالتعّلممخرجاتصممت

الحواجزكتلكسرإلىاألدواتمجموعةتسعىحيث.المستدامةالتنميةأهدافلتحقيقالمؤسساتوفعَالية

.المحليةالحكومةدورعلىالضوءتسليطمعاكبر،بفاعليةالمستدامةالتنميةأهدافلتحقيق

:منالمتدربونسيتمكّنبنجاح،الدورةانتهاءمع

بهدف،للجميعوشاملةللمساءلةوخاضعةفعَالةمؤسساتلبناءالفعَالةالحوكمةبمبادئالوعيرفع-

.2030لعامالمستدامةالتنميةخطةفيتجسدتكماوالكوكبالناسبينمشتركةرؤيةتحقيق

طالتخطيمعالوطنيالتخطيطومواءمةالعاموديالتنسيقلتعزيزبأكملهاالحكومةلنهجمعمقفهم-

.المستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيالمحرزالتقدملتسريعالمحلي

ةفعالمشاركةضماناجلمنوالمحليالوطنيللتخطيطبأكملهالمجتمعنهجترويجكيفيةمعرفة-

.احدأيإهمالوعدمالعامةالحوكمةفيالمصلحةألصحاب

.المحليلصعيداعلىالمستدامةالتنميةاهدافتنفيذلتسريعومختلفةمبتكرةتمويلآلياتوتطبيقتحديد-

علىتدامةالمسالتنميةاهدافتنفيذوتسريعوتقييملرصدطريقوخارطةللحوكمةاستراتيجيةتطوير-

.المحليالمستوى

حوكمة عامة فعاَلة على الصعيدين الوطني والمحلي 

لتحقيق أهداف التمية المستدامة 

منهاج الحوكمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تدريب المدربين على تطوير القدرات

فيديو مجموعة األدوات متاح على شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة

https://unpan.un.org/node/582
https://unpan.un.org/index.php/capacity-development/curriculum-on-governance-for-the-SDGs
https://unpan.un.org/index.php/sdg16/library/videos


المقرارات
:طنيوأوإقليميتدريبإلجراءاستخدامهايمكنالتيالتاليةالوحداتمنالتدريبأدواتمجموعةتتألف

ذاتيوتقييمالدورةتقديم.1

المستدامةالتنميةهدافلتحقيقالمؤسساتفعاليةتعزيز.2
الفعَالةالمؤسساتمتطلباتفهم–فعَالةمؤسسات2.1

والعامودياألفقيالتنسيق-المؤسساتيةالترتيبات2.2

األزماتعلىوالتغلبالتعاونتعزيز-بأكملهاالحكومةنهج2.3
المتعددينالمصلحةأصحابإشراك–بأكملهالمجتمعنهج2.4

مةالمستداالتنميةأهدافتوطيناستراتيجية-المستدامةالتنميةأهدافتوطينإلىالحاجة2.5

المستدامةالتنميةأهدافتوطين.3
للتوطينوالعالميةاإلقليميةاالتجاهات1.3

السياساتاتساقأجلمنالعاموديالتكامل2.3

السياساتصياغةأجلمنالتشاورعملية3.3

الوطنيدونإلىالوطنيالمستوىمنالتوطين3.4

المحليالىالوطنيالتخطيطمن3.5

الصحيةللطوارئفعالةإدارةأجلمنالمحليةإلىالوطنيةالحوكمةمن3.6

المبتكرالتمويل-القدراتوبناءالمواردتخصيص3.7

التقاريروإعدادوالتقييمالرصد.4
والتقييمالرصد4.1

المستدامةالتنميةأهدافتقاريرعنإعداد4.2

التغييرلتسريععملخطة.5
والفرصالحواجزتحديد5.1

المشروعإنجازتغيير5.2

حوكمة عامة فعاَلة على الصعيدين الوطني والمحلي 

لتحقيق أهداف التمية المستدامة 

https://unpan.un.org/node/582


Public Servants’ Mindsets to Implement the 2030 
Agenda for Sustainable Development

16، 10أهداف التنمية المستدامة : أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة

ات عامة إبتكار، فئات ضعيفة، إندماج اجتماعي، إشراك أصحاب المصلحة المتعددين، تقديم خدم: كلمات دالة

مبتكرة، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والحكومة الرقمية

: الهدف

إجتماعيا تهدف مجموعة أدوات التدريب إلى بناء القدرات لتعزيز االبتكار الحكومي إلندماج الفئات الضعيفة

ة تمكين كما يسلط الضوء على أهمي. من خالل تقديم اساليب واستراتيجيات وخبرات على المستوى الوطني

.الفئات الضعيفة وإشراكها في تصميم السياسات وتنفيذها ورصدها، إلعتبارهم عوامل للتغيير

: مع انتهاء الدورة بنجاح، سيتمكّن المتدربون من

ه الضعف فهم احتياجاتهم والعمل على تشجيع االبتكار الحكومي كعامل أساسي في التصدي بفعالية ألوج-

.والمطالب الدينامية والمتطورة والمعتمدة على السياق للفئات الضعيفة

كار الحكومي منظمة ما في تعزيز االبت/تقييم وتحليل التقدم، والوضع القائم، والتحديات التي تواجهها بلد-

.من أجل اإلدماج االجتماعي للفئات الضعيفة من خالل التقييم الذاتي وتبادل المعرفة والمناقشات

ومي من أجل تحديد وتطبيق مختلف االساليب واالستراتيجيات والممارسات المبتكرة لتعزيز االبتكار الحك-

منظمة/اإلندماج االجتماعي على أساس السياق واالحتياجات المحددة لكل بلد

مكين فهم معمق واكتساب أدوات لضمان أن تكون الفئات الضعيفة عامل للتغيير من خالل المشاركة والت-

.وتشجيع الذهنية الشمولية لتعزيز اإلندماج االجتماعي

اإلبتكار الحكومي إلندماج الفئات الضعيفة إجتماعيا

منهاج الحوكمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تدريب المدربين على تطوير القدرات

فيديو مجموعة األدوات متاح على شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة

https://unpan.un.org/node/585
https://unpan.un.org/index.php/capacity-development/curriculum-on-governance-for-the-SDGs
https://unpan.un.org/index.php/sdg16/library/videos


المقررات

االبتكارومتطلباتالتشريعيةواألطرالسياسات؟"الهشاشة"تعريفهوما

عامةونظرةالتدريبيةالدورةتقديم.1

2030خطةتحقيقفياحدأهمالوعدمالهشاشة.2

والبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةوالفرصالتحدياتسياقاتفيالضعف.3

الحكومةواحتياجاتالتشريعاتواالطرالسياسات.4

والحوكمةبالعملالقرارإلتخاذمتعددةاوجه:للضعفالجذريةاألسبابمعالجة

الضعيفةوالفئاتالضعفتحديد.5

وتشاركيةشاملةحوكمةنحو-الحوكمةفياالبتكار.6

االجتماعيإلدماجانظموتمكينالعامةالخدماتابتكار

إليهاالضعيفةالفئاتووصولالعامةالخدماتتقديمابتكار.7

الضعيفةللفئاتاالجتماعياإلدماجلتعزيزالحديثةوالتكنولوجياتالرقميةالحكومة.8

العامةالصحيةطوارئفيالضعيفةالفئاتإدماجضمان.9

الضعيفةالفئاتتمكينعلىقادراجتماعيمحيطنظامخلقكيفية.10

االجتماعياإلدماجوتعزيزالمشاركةتمكين:القدراتتنمية

االجتماعياإلدماجأجلمنالحكومياالبتكارقدراتتطوير11.1

االبتكارمجالفيالحكومةمشاريعوتصميمالمصلحةأصحابإشراكفيالتخطيطأساليب11.2

العملوخطةاالبتكاريمشروعكطِور.12

أثرهورصدومراقبةالحكومياالبتكارتنفيذ

االجتماعياإلدماجأجلمنوالشراكاتالتمويل.13

التنفيذعمليةفيالمبذولةالجهودوتقييمرصد:المحرزالتقدمقياس.14

التاليةوالخطواتالمستفادةالدروس.15

االبتكار الحكومي إلندماج  الفئات المهمشة إجتماعيا

https://unpan.un.org/node/585


Public Servants’ Mindsets to Implement the 2030 
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16و15و14و13و11و9أهداف التنمية المستدامة : أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
القدرة االبتكار،التكنولوجيات الحدودية، الحد من مخاطر الكوارث، و،إدارة واعية بالمخاطر: كلمات رئيسية
على الصمود 

:الهدف
جيا تسعى مجموعة أدوات التدريب هذه إلى بناء القدرات الوطنية لقيادة االبتكارات واستخدام تكنولو

الحد من أخطار الكوارث المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الرئيسية في الحكومة من أجل دفع عجلة
اجات ويصّب التركيز بوجه خاص على ابتكارات الخدمة العامة التي تلبي احتي. والقدرة على الصمود

السياق البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة، بما في ذلك أساليب تكييفها وتوسيع نطاقها لمواءمتها مع
.  الوطني

وتهدف المواد المقدمة واألنشطة التي تشكل جزءا من مجموعة أدوات التدريب إلى استكشاف آليات 
سعى إلى الوصول إلى التكنولوجيا الناشئة واعتمادها واستيعابها وتمويلها وصيانتها في صيغ عملية ت

.تعزيز قدرات القطاع العام على وضع سياسات واعية بالمخاطر والقدرة على الصمود

والتكنولوجيا المبتكرة إدارة واعية بالمخاطر

للحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود

منهاج الحوكمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تدريب المدربين على تطوير القدرات

فيديو مجموعة األدوات متاح على شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة

https://unpan.un.org/node/588
https://unpan.un.org/index.php/capacity-development/curriculum-on-governance-for-the-SDGs
https://unpan.un.org/index.php/sdg16/library/videos


:منالمتدربونسيتمكّنبنجاح،الدورةانتهاءمع

:يليلماسياساتواهميةالىبالحاجةااللمام-

علىوالقدرةالكوارثخطارأمنللحدالمبتكرةوالتكنولوجيابالمخاطرواعيةأدارةتعزيز.1
.الصمود

ةالتنميوالكوارثمخاطرمنالحداجلمنالعامةحوكمةأطرووضعالتكنولوجيةالفجواتسد.2
.خاصةأوضاعاتعيشالتيالبلدانفيالمستدامة

:يفالوطنيالمستوىعلىوالتحدياتالقائمةوالحالةالمحرزللتقدموتحليلتقييم-

علىالقدرةأجلمنالعامةالخدمةابتكارإلىوالسعيرقميةحكوميةحلولاعتمادتعزيز.3
.الصمود

لىعوالقدرةالكوارثخطارأمنللحدالمبتكرةالحدوديةالتكنولوجيااستيعابنطاقتوسيع.4
.والمناقشاتالمعرفةتبادل؛االقرانمنوالتعلمالذاتي،التقييمخاللمنالصمود

منمبتكرةالوالممارساتواالستراتيجياتاالساليبمختلفتطبيقكيفيةومناقشةتحديد
:أجل

وولوجيا؛التكنونقلوالتمويلعامةبرامجخاللمنالتكنولوجيامجالفياالبتكاراتمناالستفادة.5

يماسوالالحدودية،التكنولوجياخاللمنالمعززةالمؤسساتصمودمجالفيالمحرزالتقدمقياس.6
منالحدلمجافيالتكنولوجيةالفجواتلسدالعامةللحوكمةأطرإنشاءكيفيةحولمفاهيمتطبيقفي

كيفيةبمعرفةمجهزةتكونأن؛الهشاشةمنتعانيالتيالدولفيالصمودعلىوالقدرةالكوارثأخطار
حديدوتالصمود؛أجلمنالعامةالخدماتمجالفياالبتكارلتعزيزالرقميةالحكوميةالحلولتنفيذ

أخطارمنحدللالحدوديةالتقنياتاستخداموتوسيعالحكوميلالبتكارالطريقوخارطةاالستراتيجيات
.الصمودعلىوالقدرةالكوارث

إدارة واعية بالمخاطر والتكنولوجيا المبتكرة 

للحد من أخطار الكوارث والقدرة على الصمود

فيديو مجموعة األدوات متاح على شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة

https://unpan.un.org/node/588
https://unpan.un.org/index.php/sdg16/library/videos


المقرارات

ميإقليتدريبإلجراءاستخدامهايمكنالتيالتاليةوالدوراتالوحداتمناألدواتمجموعةتتألف

:وطنيأو

الكوارثأخطارمنالحدأجلمنالعامةالحوكمةفيواالبتكاروالتكنولوجياالعلوم.1

الصمودعلىوالقدرة
التدريبيةالدورةوتقديمالترحيب1.0

الصمودعلىوالقدرةالكوارثأخطارمنالحدأجلمنبالمخاطرالواعيةاإلدارة1.1

بالمخاطرالواعيةاإلدارةأجلمنواالبتكاروالتكنولوجياالعلوم1.2

منلحدافيالمبتكرةالتكنولوجياتاستخداملتعزيزوالوطنيةواإلقليميةالعالميةالجهود1.3

الكوارثأخطار

العامةالصحةطوارئفيالمبتكرةوالتكنولوجيابالمخاطرالواعيةاإلدارة1.4

طارأخمنالحدأجلمنالناشئةواالبتكاراتللتكنولوجياوالمخططالعمليالتطبيق.2

الكوارث
قدراتنابالنهوضووصولنامدىتوسيع2.1

ونكتسبهااألشياءنصنعكيفتغيير2.2

البعضبعضهامعوالتكنولوجياواألشياءالناسوصل2.3

المعلوماتوعرضالبياناتتحليلتحسين2.4

المواردمنكمورداالنسان2.5

الكوارثأخطارمنالحدأجلمنالناشئةواالبتكاراتالتكنولوجياتاستخدام
التكنولوجياحلولوتمويلتنفيذ3.1
الكوارثطارأخمنللحدالمبتكرةالتقنياتتنفيذتواجهالتيوالتحدياتالتكنولوجيةالفجوات3.2

التنفيذجهودوتقييمرصد:المحرزالتقدمقياس3.3

لتدريبية،االدورةقبلماتقييمواستبياناالختبار،وبعدقبلالذاتيالتقييم:عملخطةوضع.4

المتابعةإلجراءاتالعملتخطيطوممارسة

اإلدارة الواعية بالمخاطر والتكنولوجيا المبتكرة 

للحد من أخطار الكوارث والقدرة على الصمود

https://unpan.un.org/node/588
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17، 16، 15، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1: أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
االبتكار، الحكومة الرقمية : كلمات دالة

:الهدف
لى تتضمن مجموعة أدوات التدريب رزمة من المواد التدريبية الشاملة تسعى إلى تعزيز قدرات مسؤولي الحكومة ع

تبني االبتكار في تحقيق اهداف التنمية المستدامة
: مع انتهاء الدورة بنجاح، سيتمكّن المتدربون من

وأهدافها السبعة 2030تقييم كيفية دعم المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام -
.عشر

.مسح للخدمات العامة في سياق خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة-
ي إجراء عملية إستشرافية حول كيف سيكون تقديم الخدمات العامة الشاملة والفعالة والمستجيبة والمرنة ف-

.المستقبل
( 1: امةتحديات وفرص االبتكار، وفجوات وفاعلية القدرات إزاء األبعاد المختلفة لتقديم الخدمات العالوقوف على-

.مستجابة للناس( 5إمكانية الوصول و ( 4القدرة على تحمل التكاليف، ( 3الجودة، ( 2االستجابة، 
اون وضع خارطة طريق وخطة عمل لتحديد أولويات االبتكار؛ ما هي المؤسسات التي ستفعل ماذا وكيف؛ إطار التع-

.نةفي مجال تخطيط خط األساس والعمل؛ أمثلة ودراسات حالة لتقديم خدمات شاملة وفعالة وسريعة االستجابة ومر
.ادراك ألهمية أطر التقييم وكيفية استخدامها-
.التفكير في النظم التطبيقية وتحليل أصحاب المصلحة لتعزيز االبتكار في تقديم الخدمات-
كار، والتفكير للنهوض باالبتكار، مثل مختبرات االبتتتماشى والسياقات الذاتيةاستكشاف وتطبيق منهجيات جديدة -

التعليقات/الفعلودالتصميمي، وآليات رد

االبتكار والحكومة الرقمية لتقديم الخدمات العامة 

منهاج الحوكمة لتحقيق هداف التنمية المستدامة

تدريب المدربين على تطوير القدرات

فيديو مجموعة األدوات متاح على شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة

https://unpan.un.org/node/597/
https://unpan.un.org/index.php/capacity-development/curriculum-on-governance-for-the-SDGs
https://unpan.un.org/index.php/sdg16/library/videos


المقررات

األساسيةوالمفاهيمالمقدمة
الوطنيةالتنميةوخططالمستدامةالتنميةوأهداف2030خطة.1

والرصدالعمل،خطةالرؤية،وضعالتشخيص،.2
واألولوياتالتحديات–الوطنيةالتنميةخطة.3

الخدماتلتقديموالقيادةاالبتكار.4

التمكينيةالبيئةتقييم
وتنميةا،والتكنولوجيالقانوني،واإلطاروالحوكمة،واالستراتيجية،القيادة،:العامةالخدمةأبعاد.5

العاملةالقوى
وجماعيةصغيرةومجموعاتفردية،جلسات–الذاتيالتقييم.6

العامةالخدماتتقديمفياالبتكارعلىللقدرةجديدفهمبناء.7

العملوتخطيطالتشخيصوتقنياتأدوات
النجاحوعواملالرئيسيةاألداءمؤشراتإنشاءكيفية-الطريقخارطةورسمالعملخطة.8

والمسؤولياتواألدوارالحاسمة
التنميةعمليةفيالمرونةعناوليةالتفكير،نماذجتصميماالبتكار،مختبرات–االبتكارتمكين.9

السياسةونمذجة
تيجياالستراواإلطارالمصلحة،أصحابوتحليلالنظم،فيالتفكير–التحليليةاألدوات.10

بالتنفيذاألفكارربط
العملخطةمسارمكونات.11

المفيدالقياسالمساءلة،العامة،القيمة.12
والتقييموالتفكيرالتقاريرالجماعية.13

االبتكار والحكومة الرقمية لتقديم الخدمات العامة 

https://unpan.un.org/node/597/


منهاج الحوكمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية متاح على صفحة 

unpan.un.orgشبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة على الموقع 

https://unpan.un.org/index.php/capacity-development/curriculum-on-governance-for-the-SDGs
https://unpan.un.org/index.php/capacity-development/curriculum-on-governance-for-the-SDGs


شكًرا 

:  ألي استفسارات، يرجى االتصال ب
unpan@unpan.un.org

متاح على شبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة
(UNPAN) at: http://unpan.un.org

mailto:unpan@un.org
https://unpan.un.org/index.php/home
https://publicadministration.un.org/en/

