
 
 
 
Í þessari aðgerðaáætlun er gerð grein fyrir framkvæmd stefnu alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands tímabilið 2019-20. Greint er frá markmiðum, væntanlegum 
niðurstöðum og aðgerðum.1 Aðgerðaáætlunin er nokkuð yfirgripsmikil, en þó ekki tæmandi. Í henni má finna yfirlit yfir starf í tvíhliða samstarfsríkjum Íslands, stuðning 
við áherslustofnanir og mannúðarstarf auk þess sem stutt verður við félagasamtök til þess að vinna að  markmiðum Íslands. Aðgerðir ná til fátækra og óstöðugra ríkja. 
Uppfærð aðgerðaáætlun fyrir tímabilið 2021-2022 verður kynnt á árinu 2020 ásamt skýrslu um árangur af framkvæmdinni 2017-2019. Yfirmarkmið Íslands er að draga 
úr fátækt og hungri og stuðla að almennri velferð á grundvelli mannréttinda, kynjajafnréttis og sjálfbærrar þróunar og vinnur Ísland að því í gegnum tvö skilgreind 
þróunarmarkmið á sviði uppbyggingar félagslegra innviða og starfa í þágu friðar, og verndun jarðarinnar og sjálfbærrar nýtingar náttúruauðlinda. Því til viðbótar eru sett 
fram markmið og árangursvísar hvað varðar sérstakar áherslur í starfinu. 
 
 
Íslensk stjórnvöld veita i auknum mæli stuðning til fjölþjóðastofnana í formi kjarnaframlaga, sem renna fyrirsjáanlega og án skilyrða til starfseminnar. Veiting slíkra 
framlaga er í takt við bestu starfsvenjur í fjölþjóðlegri samvinnu. Þær áherslustofnanir sem íslensk stjórnvöld veita kjarnaframlög til starfa á fjölbreyttum sviðum 
þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoðar, s.s. á sviði kynjajafnréttis, vatns- og hreinlætismála, heilbrigðisþjónustu og fæðuöryggis: Alþjóðabankinn, CERF, OCHA, 
UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNRWA, UN Women og WFP. Vísar fyrir framlög til þessara stofnana eru árangur og úttektir á viðkomandi stofnana og samtaka, og eru 
árangursupplýsingar fengnar úr verkefnaskjölum og ársskýrslum. Veiting kjarnaframlaga til þessara fjölþjóðastofnana falla undir markmið þróunarsamvinnu Íslands og 
eru kynnt sem þverlæg í aðgerðaáætluninni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Árangursvísar verða endurskoðaðir og uppfærðir er heildrænt árangursstjórnunarkerfi verður innleitt á tímabilinu. 

YFIRMARKMIÐ 

Draga úr fátækt og hungri og stuðla að almennri 
velferð á grundvelli mannréttinda, kynjajafnréttis 

og sjálfbærrar þróunar 

Aðgerðaáætlun 2019-2020 

Fylgiskjal I 



4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÞM 1: Uppbygging félagslegra 
innviða og störf í þágu friðar:  

Efla grunnþjónustu og styrkja stofnanir 
til að bæta lífskjör og auka tækifæri 

þeirra sem búa við fátækt og ójöfnuð 

1.1 Kynjajafnrétti og valdefling 
kvenna 

1.3 Bætt grunnheilbrigðisþjónusta 
og lækkuð tíðni mæðra- og 

barnadauða 

1.4 Bætt aðgengi að heilnæmu 
vatni og hreinlætisaðstöðu 

1.5 Skjót endurreisn, aukinn 
viðnámsþróttur og sterkari 

innviðir samfélaga 

1.2 Jafn aðgangur allra að góðri 
menntun  

4 

1.1.1 
Aukið jafnrétti 
kynjanna og 
valdefling 
kvenna 

1.1.2 
Aukið jafnrétti 
kynjanna og 

valdefling kvenna 
í óstöðugum 
ríkjum, aukin 

þátttaka kvenna í 
friðarupp-
byggingu 

1.1.3 
Bætt heilbrigð-
isþjónusta og 
fyrirbyggjandi 
aðgerðir vegna 

kynfæralim-
lestinga kvenna 

og stúlkna 

1.2.1 
Minna 

brottfall 
nemenda og 
aukin gæði 

menntunar í 
samstarfslön

dum 

5.1, 5.2 og 5.3 4.1. 4.4, 4a og 4c 3.1, 3.2 og 3.7 6.1 og 6.2 16.3, 16.5, 
16.6 og 16.10 

1.3.1 
Bætt 

heilbrigðisþjón-
usta með 
áherslu á 

mæðra- og 
barnavernd og 

frjósemis-
heilbrigði  

1.4.1 
Bætt aðgengi að 
heilnæmu vatni 
og salernisað-

stöðu í 
samstarfslöndu
m, fátækum og 

óstöðugum 
ríkjum 

1.5.2 
Aukin 

samhæfing og 
skilvirkni 

mannúðar-
aðstoðar 

1.5.1 
Fyrirsjáanleg 

og skjót 
mannúðar-

aðstoð 

1.5.4 
Aukið öryggi og 

endurreisn 
samfélaga, bætt 
geta stofnana 

og samfélaga til 
að styðja við 
mannréttindi, 
frið og lýðræði   

1.5.3 
Bætt geta 

yfirvalda við að 
veita 

grunnþjónustu 
og aukið 

gagnsæi hins 
opinbera 

1.3.2 
Bætt 

heilbrigðis-
þjónusta í 

óstöðugum 
ríkjum 

1.2.2 
Bætt aðgengi 
að menntun  

UN Women 
í Afganistan  

UN Women  

Jafnréttis-
skólinn  

UFGE, 
Jafnréttis-
sjóður WB  

Samstarfs-
verkefni 

UNICEF og 
UNFPA  

Grunn-
menntun í 
Úganda  

Skóla-
máltíðir í 
Úganda 

Heilbrigðis-
þjónusta í 

Malaví 

UNICEF í 
Palestínu 

UN Women 
í Palestínu  

UNFPA 
Sýrlandi 

Vatn og 
hreinlæti í 
Úganda 

Grunn-
menntun í 

Malaví 

Ramma-
samningar 
við félaga- 

samtök 

Héraðs-
stjórnir í 
Úganda 

Flóttamanna 
og viðtöku-
samfélög í 
Úganda 

WFP í 
Mósambík 

OCHA Útsendir sér-
fræðingar til 
alþjóðastofn. 

Héraðs-
stjórnir í 
Malaví 

Vatn og 
hreinlæti í 

Malaví 
UNICEF 

 

Fjölskyldu-
áætlanir í 
Malaví UN Women 

í Mósambík 
Vatnsverk-

efni 
UNICEF í 

Mósambík 

UN Women 
í Jórdaníu 

UNICEF, 
UNRWA, 

WB 

M
AR

KM
IÐ

 
ÞRÓUNARMARKMIÐ 

NI
ÐU

RS
TA

ÐA
 

AÐ
G

ER
Ð

IR
 

UNFPA 
Sýrlandi 

1.2.3 
Bætt 

menntun í 
óstöðugum 

ríkjum  

UNRWA 

WB 

Skóla-
máltíðir í 
Malaví 

UNICEF 
 

UNRWA 

WB 

UNICEF 

WB 

CERF 

UNCHR 

UNRWA 

WFP 

ICRC 

WHO 

Alþjóða 
björgunar-

sveitin 

OCHA 

CERF 

UNCHR 

UNRWA 

WFP 

ICRC 

WHO 

INTOSAI 

ITC 

WTO 

Svæða-
samstarf í 
Vestur-
Afríku  

WCLAC  

PMRS 

Félaga-
samtök 

OHCHR 

UNESCO 

UNESCO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 
Aukin 

þekking og 
geta stað-
bundinna 

stofnana til 
landgræðslu 
og -verndar 

Ráðgjafa-
listi 

jarðhita-
sérfræðinga 

Jarðhita-
skólinn 

Valdefling 
 kvenna á 

sviði 
sjálfbærrar 

orku  

ESMAP Stuðningur 
við nýjan 
sjóð WB 
um plast-
mengun í 

hafi 

SEforALL 

Svæðaverk-
efni í vestur-

Afríku 

Sjávarútvegs
-skólinn 

Land-
græðslu-
skólinn 

Green 
climate 
fund 

Women 
Delegates 

Fund 
PROBLUE 

LDCF 

Svæðaverk-
efni í 

Vestur-
Afríku 

ESMAP 
Ráðgjafalisti 
sjávarútvegs- 

fræðinga Svæða-
samstarf í 
Austur-
Afríku 

UNEP 

AÐ
G

ER
Ð

IR
 

FAO

UNEP 

IFAD 

ÞM 2: Verndun jarðarinnar og sjálfbær 
nýting náttúruauðlinda:  

Auka viðnámsþrótt samfélaga og örva 
hagvöxt á grundvelli jafnaðar og sjálfbærrar 

auðlindanýtingar auk þess sem gripið verði til 
aðgerða vegna loftslagsbreytinga 

2.1 Aukin nýting jarðhita og annarra 
endurnýjanlegra orkugjafa 

2.Verndun og sjálfbær nýting  
hafs og vatna 

2.3 Endurheimt landgæða og 
takmörkun landeyðingar  

2.4 Aukin mótvægis- og 
aðlögunarhæfni samfélaga vegna 

áhrifa loftslagsbreytinga  

4 

2.1.1 
Aukin þekking 
og geta til að 
nýta jarðhita 

14.1, 14.2 og 14.7 
14b, 14c 

2.4.1 
Bætt aðlögun 

að og mótvægi 
gegn áhrifum 

loftslags-
breytinga 

7.2 15.3 13a

2.2.2 
Dregið úr 

plast-
mengun í 

hafi 4 

2.1.2 
Aukin þekking 
og geta til að 

nýta 
endurnýjanlega 

orku 
 

2.2.1 
Bætt stjórnun 
og sjálfbær 

nýting 
sjávarauðlinda, 
og bætt lífskjör 
í fiskimanna-
samfélögum 

2.4.2 
Aukið hlutverk 

kvenna við 
ákvarðanatöku 

á alþjóða-
vettvangi í 
loftslags-
málum 

4 

2.5.2 
Atvinnusköpun 

fyrir konur, 
ungmenni og 

viðkvæma 
hópa 

 

IFAD

M
AR

KM
IÐ

 

FAO 

ÞRÓUNARMARKMIÐ 
NI

ÐU
RS

TA
ÐA

 

2.5 Sjálfbær hagvöxtur og 
mannsæmandi atvinnutækifæri 

fyrir alla 

4 

2.5.1 
Efnahagsleg 

tækifæri, 
nýsköpun og 

bætt 
framleiðni 

 

Samstarfs-
sjóður við 
atvinnulífið 

um HM  

Frjáls fél-
agasamtök  Efnahags-

leg vald-
efling 

kvenna  í 
Malaví  

Konur í 
virðiskeðju 
fiskveiða í 
Vestur-
Afríku  

8.1, 8.2, 8.5 
og 8a  



Sérstök viðfangsefni 

Viðfangsefni Markmið Aðgerðir/Vísar 

Mannréttindi  

 Gerð stefnumiða um mannréttindamiðaða þróunarsamvinnu  
 Í verkefnum sem Ísland veitir framlög til er gætt að samþættingu mannréttinda 
 Ísland beitir sér sérstaklega á sviði mannréttinda 
 Ísland talar fyrir mannréttindum á alþjóðavettvangi 

Stefnumiðum um mannréttindamiðaða þróunarsamvinnu lokið; hlutfall verkefna sem 
samþætta mannréttindi samkvæmt mannréttindastiku; fjöldi sértækra aðgerða/verkefna 
þar sem mannréttindi eru meginmarkmið og grunnur verkefnasniðs og væntanlegs 
árangurs; mannréttindanálgun beitt í málsvarastarfi Íslands. 

Jafnréttismál 

 Í verkefnum sem Ísland veitir framlög til er gætt að samþættingu kynjajafnréttismála 
 Uppfærð stefnumið um jafnrétti kynjanna í þróunarsamvinnu 
 Framkvæmdaáætlun fyrir jafnréttismál  
 Uppfærð áætlun um framkvæmd 1325 

Hlutfall verkefna sem hafi slíka samþættingu að leiðarljósi samkvæmt 
kynjajafnréttisstiku DAC; stefnumið um jafnrétti kynjanna; framkvæmdaáætlun lokið; 
áætlun um framkvæmd 1325. 

Umhverfis- og loftslagsmál 
 Gerð stefnumiða um umhverfis- og loftslagsmál í þróunarsamvinnu  
 Framkvæmdaáætlun fyrir umhverfis- og loftslagsmál  
 Í verkefnum sem Ísland veitir framlög til er gætt að samþættingu umhverfis- og loftslagsmála 

Stefnumiðum um umhverfis- og loftslagsmál lokið; framkvæmdaáætlun lokið; hlutfall 
verkefna sem hafi slíka samþættingu að leiðarljósi samkvæmt umhverfis- og 
loftslagsstikum DAC. 

Viðskiptamál 

 Ísland beitir sér á alþjóðasviðinu í tollamálum og viðskiptum til að rétta hlut fátækustu 
þróunarríkjanna í alþjóðaviðskiptum 

 Þróunarríki sem EFTA á í fríverslunarviðræðum við í gegnum samstarfssjóð EFTA-ríkjanna njóta 
stuðnings 

 Efnahagsleg valdefling kvenna í gegnum viðskipti 

Námskeið á sviði viðskiptamála; framlög til She Trades verkefni 
Alþjóðaviðskiptamiðstöðvarinnar (ITC); stuðningur við stofnanir sem hafa efnahagslega 
valdeflingu kvenna á sviði viðskipta að markmiði; íslensk stjórnvöld beiti sér fyrir 
jafnréttismálum í umræðu um viðskiptamál á vettvangi WTO;  íslensk stjórnvöld beiti 
sér fyrir því að ákvæði er varða jafnrétti kynjanna verði sett inn í fríverslunarsamninga 
EFTA. 

Atvinnulífið   Aukinn stuðningur íslensks atvinnulífs við sjálfbæra þróun og uppbyggingu í þróunarríkjum s.s. 
með sérþekkingu og fjármögnun.  

Unnið úr tillögum vinnuhóps varðandi þátttöku aðila íslensks atvinnulífs í sjálfbærri 
þróun og uppbyggingu í þróunarlöndum með það að markmiði að auka stuðning þeirra 
og aðkomu, s.s. með sérþekkingu og fjármögnun; aðgerðir til að auka aðkomu aðila 
íslensks atvinnulífs að uppbyggingu í þróunarríkjum; samstarfssjóður fyrir atvinnulífið 
stofnsettur; samstarf félagasamtaka og aðila atvinnulífs; fjármagn frá atvinnulífi sem 
rennur til þróunarlanda í gegnum samstarfsverkefni. 

Félagasamtök 

 Eflt borgaralegt samfélag í þróunarríkjum sem berst gegn fátækt í ólíkum birtingarmyndum hennar  
 Aukin geta borgarasamfélagsins til að efla mannréttindi með áherslu á þá hópa sem standa höllum 

fæti 
 Samstarf og stuðningur við verkefni sem vinna að framgangi ólíkra markmiða Íslands í alþjóðlegri 

þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð, í samræmi við sameiginlegar áherslur félagasamtaka og 
íslenskra stjórnvalda 

Uppfærð stefnumið og úthlutunarreglur; styrkveitingar í gegnum aðalskrifstofu 
utanríkisráðuneytisins til félagasamtaka; rammasamningar á sviði mannúðaraðstoðar; 
styrkir til félagasamtaka í samstarfs-  og áherslulöndum Íslands;  
fræðsla fyrir íslensk félagasamtök; náin samvinna með félagasamtökum og virkt eftirlit 
með framkvæmd verkefna sem njóta stuðnings ráðuneytisins. 

Framtíðarfyrirkomulag HSÞ 

 Stofnanafyrirkomulagi Jarðhita-, Sjávarútvegs-, Landgræðslu- og Jafnréttisskólans á Íslandi komið 
á til framtíðar 

 Jarðhita-, Sjávarútvegs-, Landgræðslu- og Jafnréttisskólinn beiti árangursstjórnun í sínu starfi 
 Markvisst eftirlit með Jarðhita-, Sjávarútvegs-, Landgræðslu- og Jafnréttisskólanum 

Greiningu á mögulegu samstarfsfyrirkomulagi skólanna við alþjóðastofnun lokið og 
gengið frá samningum eins og niðurstöður gefa tilefni til; verkefnaskjal/ 
samstarfsáætlun til fimm ára um þjálfunarsamstarf og fjármögnun; árangursstjórnun 
innleidd hjá öllum skólanna. 

Kynningarmál og fræðsla 
 Framkvæmdaáætlun fyrir kynningarmál og fræðslu  
 Almenningur fær greinargóðar upplýsingar um málaflokkinn og þau verkefni sem Ísland styður  
 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna verði samtvinnuð öllu kynningarstarfi 

Gerð og framkvæmd kynningaráætlunar; árleg könnun á afstöðu almennings til 
þróunarsamvinnu; framlag til Norrænu afríkustofnunarinnar (NAI); upplýsingagjöf 
innanlands og erlendis nær til alls þróunarsamstarfs Íslands og er tímanleg. 

Gagnsæi og samhæfing 
 Öll framlög utanríkisráðuneytisins til þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoðar eru birt almenningi 

skv. IATI staðli 
 Ísland tekur virkan þátt í alþjóðlegu samhæfingarstarfi í þróunarsamvinnu 

Hlutfall heildarframlaga til þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoðar sem birt eru skv. 
IATI staðli; tímanleg birting upplýsinga; Ísland taki þátt í GPEDC mati; vinna við 
samhæfingu stefnumiða hefjist; Ísland taki virkan þátt á vettvangi DAC, í 
fjölþjóðasamstarfi og í samráði aðila þróunarsamvinnu í tvíhliða samstarfslöndum og 
meðal gjafalanda. 

Úttektir og árangur 
 Árangur  í þróunarsamvinnu metinn og lærdómur dreginn af því mati og miðlað til  starfsmanna og 

almennings 
 Mótun og innleiðing árangursstjórnunarkerfis fyrir þróunarsamvinnu Íslands 

Framkvæmd stefnumiða í úttektarmálum og áætlun þar að lútandi; 
árangursstjórnunarkerfi innleitt. 


