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 التنمية املستدامة أهدافمراجعة جاهزية احلكومة األردنية لتنفيذ 

 

 الرسالة الرئيسة

ها السياسي إلتزامتنفيذ ل لدى احلكومة األردنية جاهزية معقولةأظهرت نتائج املراجعة وجود 

حيث عملت على إعداد اإلطار التنظيمي واملؤسسي ؛  0202املتعلق بتطبيق أهداف التنمية املستدامة 

لتحقيق ذلك مبشاركة ممثلني عن كافة أصحاب املصلحة املعنيني، إىل جانب توزيع مسؤوليات 

لذلك واقرانها  تنفيذ تلك األهداف على املستوى الوزاري و إعتماد اخلطط االسرتاتيجية الالزمة

بتوفر نسبة جيدة من البيانات االحصائية الضرورية لتنفيذ مؤشرات هذه األهداف، كما ان 

احلكومة  يف صدد االنتهاء من إعداد نظام الرصد واملراقبة الوطين ملتابعة التقدم احملرز يف تنفيذ 

ان احلكومة  هذكرير ن اجلدمو للجميع. ًاأهداف التنمية املستدامة يف األردن حبيث يكون متاح

ضمن املواعيد احملددة؛ حيث مت زمة وتزويدها لالمم املتحدة الاألردنية ملتزمة بإعداد التقارير ال

 .0202ل عام والطوعي اال الوطين تسليم التقرير

 

همها بعدم االستقرار األمين أمن قبل احلكومة حتديات متعددة يتمثل  لتزاميف املقابل يواجه هذا اإل

رة إىل جانب نقص املخصصات املالية لتنفيذ هذه االهداف خاصة اووالسياسي يف دول املنطقة اجمل

موال أ من  ًاكبريًا جزء  استنزف ذيال كبرية من الالجئني السوريني ًاعدادأبعد استقبال األردن 

تفعيل اجلهود الدولية يف  يتطلب من احلكومة األردنيةز  هذه التحديات اولتجالعامة. و  زينةاخل

بذل املزيد من اجلهود يف تنسيق آلية  و ،تأمني االموال الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة

إىل جانب  ،هدافهذه االوتأمني النقص يف البيانات لقياس مؤشرات  ،هداف هذه األقياس تنفيذ 

ن اووتفعيل وسائل التع اهداف معينة حتديد مسؤوليات التنفيذ  بني اجلهات اليت تتشارك يف تنفيذ

وتوسيع نسبة  ،يبات املساءلة املتعلقة بذلكت، إضافة إىل توضيح تر بني مجيع اجلهات املعنية

 .كوميةمشاركة أصحاب املصلحة مبتابعة تنفيذ التنمية املستدامة من قبل اجلهات احل
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 :مقدمة .0

يف العقود األخرية خاصة التهديدات البيئية  يف ظل التحديات والتهديدات اليت تواجه دول العامل

مم املتحدة بتبين خطة املتمثلة يف التغري املناخي وندرة املياه وفقدان التنوع احليوي قامت األ

وتدعو . لويات التنمية العامليةاويف إطار حتديد  (0206-0202) الفرتة خاللللتنمية املستدامة 

 وتشدد والعادلة، الشاملة املستدامة التنمية حنو متكامٍل نهٍج اتباعخطة التنمية املستدامة إىل 

 مع واملتابعة، والتنفيذ التخطيط عملية ضمن الوطنية اجلهود يف احلكومات دور على اخلطة

 مبادئ أهم كإحدى الشراكات على حتث كما املختلفة، التنموية القطاعات تكامل ضمان

 .والباحثني والربملانيني اخلاص والقطاع املدني اجملتمع مع الشراكة ذلك يف مبا التنفيذ

 

: التنمية االقتصادية واإلدماج  املتمثلة يفللتنمية  االبعاد الثالثة التنمية املستدامة أهداف تشملو

االجتماعي واالستدامة البيئية مدعومة باحلكم الرشيد ، وتتمثل العناصر الرئيسة اليت تدعم 

 هذه تضمنت وقديف : الناس، الكوكب، الشراكة، السالم، االزدهار.  تنمية املستدامةال أهداف

 سواء، حد على والنامية املتقدمة البلدان مجيع على تسري مؤشر 002و غاية 061و هدفًا 02 اخلطة

 للتنمية الثالثة االبعاد بني التوازن لتحقيق تسعى للتجزئة قابلة غري وغايات أهدف وهي

 املستدامة.

 ورقابة برصد يتعلق فيما واحملاسبة املالية للرقابة العليا األجهزة به تقوم الذي الدور شكل وقد

الجتماع  الرئيسيني املوضوعني من موضوع جوهر شكل املستدامة التنمية أهداف حتقيق

 على املؤمتر أكد حيث ، 0206 عامأبوظيب  مدينة يف انعقد الذي والعشرين الثاني اإلنكوساي

 املالية الرقابة لعمليات واحملاسبة املالية للرقابة العليا األجهزة توليه الذي الكبري االهتمام

 :التالية األربعة املناهج حتديد خالل من املستدامة التنمية أهداف تنفيذ حول والتدقيق

 التنمية أهداف بتحقيق يتعلق فيما الوطنية احلكومات هزيةاوج استعداد مدى رصد 

 املستدامة،

 املستدامة، التنمية أهدافب يتعلق فيما األداء على الرقابة بعمليات القيام 

 وخاضعة وشفافة فعالة مؤسسات بناء على ينص الذي 06 اهلدف حتقيق يف املساهمة 

 للمساءلة،

 الشفافية يف منوذجي بدور واحملاسبة املالية للرقابة العليا األجهزة اضطالع إمكانيات 

 .مهامها تنفيذ يف واملساءلة
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مهمة وضرورية بالنسبة لألردن لتحقيق التطور  ًاأهداف 0202التنمية املستدامة  أهداف عتربوت

واالزدهار يف كافة القطاعات االقتصادية؛ حيث انها تساعد احلكومة يف وضع اخلطط 

مع األخذ بعني االعتبار التحديات  هدافلتحقيق تلك األالالزمة االسرتاتيجية وبرامج العمل 

ة اليت تواجه األردن خاصة عدم االستقرار السياسي واألمين يف املنطقة احمليطة اخلارجية والداخلي

وهلذا فقد مت   تشكيل  إىل جانب نقص التمويل لتنفيذ برامج وانشطة خطة التنمية املستدامة.

من قبل احلكومة األردنية  تحضرييةة االجراءات العديوان احملاسبة ملراجمدققي فريق عمل من 

 التنمية املستدامة. أهدافتنفيذ ل

 

 املراجعة: منهجية

 املراجعة: أهداف .0

ها الطوعي بتطبيق إلتزاممراجعة استعداد وجاهزية احلكومة األردنية يف تنفيذ اهلدف الرئيس: 

 .0202 التنمية املستدامة لألمم املتحدة أهداف

 الفرعية: هدافاأل 

لتخطيط لتنفيذ لمن مدى كفاية ومشولية االجراءات املتخذة من قبل احلكومة التحقق  •

 .التنمية املستدامة بشكل عام أهداف

لتخطيط لتنفيذ اهلدف السادس املتعلق لوتقييم االجراءات املتخذة من قبل احلكومة مراجعة    •

  خبدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

االجراءات اليت ستعتمدها احلكومة يف اجياد آلية لقياس ومراقبة تنفيذ  وحتليل مراجعة   •

 .التنمية املستدامة أهداف

 : نطاق املراجعة

 يتمثل نطاق املراجعة  باالجراءات املتخذة من قبل احلكومة يف اجملاالت التالية: 

 السياسي واملسؤولية الوطنية املرتتبة عليها مبا  لتزاماالجراءات والقرارات املتخذه خبصوص اإل

 يتماشى مع التنمية املستدامة.

  التنمية املستدامة وتشجيع احلوار مع  أهداف نشر الوعي بأهمية يفاالجراءات اليت مت اختاذها

 .األطراف ذات العالقة خاصة االطراف غري احلكومية

  االجراءات املتخذة فيما يتعلق بتوزيع املسؤليات والواجبات املتعلقة بتنفيذ التنمية املستدامة

اي مستويات أخرى ذات عالقة، إىل جانب االجراءات املتخذه يف التوزيع  اوعلى املستوى الوزاري 

 .هدافاأللتنفيذ هذه  األمثل للموارد املالية واملادية والبشرية ، وتأسيس ترتيبات املساءلة
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  التنمية املستدامة تتضمن    أهدافاالجراءات والقرارات املتخذه بإعداد اخلطط الالزمة لتنفيذ

والغايات بشكل  هدافحتديد أدوار خمتلف األطراف ذات العالقة ، وحتديد كيفية تنفيذ األ

 متسق ومتكامل. 

  التنمية املستدامة. فأهدااالجراءات املتعلقة بتصميم وتأسيس أنظمة لقياس ومراقبة تنفيذ 

  اهلدف السادس املتعلق خبدمات مياه الشرب االجراءات املتخذة من قبل احلكومة يف تنفيذ

 والصرف الصحي.

 

 :املراجعة نتائج 

سيتم عرض نتائج املراجعة العامة جلاهزية احلكومة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة على جزئني؛ 

مراجعة جاهزية احلكومة بشكل عام، واجلزء الثاني يتعلق  ل يتعلق بعرض نتائج واستنتاجاتواال

 اهداف التنمية املستدامة. نم سبعرض نتائج واستنتاجات مراجعة جاهزية تنفيذ اهلدف الساد

 

 :ذ اهداف التنمية املستدامةيللحكومة لتنفالسياسي  لتزاماإل اًل:او

 جلاهزية احلكومة  املراجعة العامة: 

 النتائج :

ن الدولي هي الوزارة املسؤولة عن التنظيم والتنسيق واإلشراف على اوالتخطيط والتع تعترب وزارة

التنمية املستدامة يف األردن، حيث يرتأس وزير التخطيط اللجنة  أهدافاألعمال املتعلقة بتنفيذ 

املتعلقة   أعمال املراجعةأظهرت قد  و. الوطنية العليا للتنمية املستدامة ووزير البيئة يكون نائبًا له

 ما يلي:  لتزامبهذه اإل

 التوقيع  خالل من 0202التنمية املستدامة  أهدافالسياسي لألردن بتنفيذ  لتزاماإل يتمثل

قرار اجلمعية العامة هليئة االمم  امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني على جاللة قبل من

 املتحدة الذي مت التوقيع عليه من قبل قادة معظم الدول.

  ضمن  هدافهذه األالتنمية املستدامة من خالل تضمني  أهدافاألردن ملتزم بتطبيق

 .0202( للحكومات األردنية املتعاقبة ورؤية األردن 0202-0222األجندة الوطنية ) أهداف

 ميثل األلفية أهداف بداية منذ 0220 عام يف املستدامة للتنمية العليا الوطنية اللجنة إنشاء 

 .الدولية اتهاإلتزام بتنفيذ األردنية احلكومة إلتزام

 يف اللوجيسيت الدعم وتقديم ملتابعة التخطيط وزارة يف املستدامة التنمية قسم استحداث 

 .اجملال هذا

 

 0202 عام حبلول املستدامة التنمية أهداف لتنفيذ طريق خارطة عمل مت. 
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  من  0202املعنية بتنفيذ أجندة اآللية اليت اتبعتها وزارة التخطيط يف إعالم مجيع االطراف

عدد  إشراكفيها  مت 0206 عام آذار شهر يف وطنية رةاومش لةخالل عقد ورشة عمل ومح

 اخلاص، القطاع العام، القطاع)  القطاعات خمتلف عن ممثلنيكبري من أصحاب املصلحة 

من عدد االكادمييني، الربملانيني، وحبضور  الشباب،مؤسسات اجملتمع املدني، النساء، 

 .0202 خطة لتنفيذ السبيل لتمهيد( املؤسسات الدولية

 للتنمية  ان الدولي بصفته رئيس اللجنة الوطنية العلياوالتخطيط والتع وزير إلتزام

 بالتقارير املتحدة االمم وتزويد والندوات االجتماعات حبضور املستدامة يف األردن 

 . الالزمة واملعلومات

 

 :االستنتاجات 

 بتطبيق املتعلق السياسي إلتزامها لتنفيذ معقولة جاهزية األردنية احلكومة لدى يوجد 

 لتحقيق واملؤسسي التنظيمي اإلطار إعداد على عملت حيث 0202 املستدامة التنمية أهداف

 املعنيني، املصلحة أصحاب كافة عن ممثلني مبشاركة ذلك

 

 :املراجعة املتعلقة باهلدف السادس 

 : النتائج

  التنمية  أهدافتنفيذ اجلزئية اخلاصة بقطاع املياه ضمن وزارة املياه والري بتبلغ مت

عقدتها وزارة التخطيط واليت  ة اليتتوعويالورشة المشاركة الوزارة ب املستدامة من خالل

 التنمية املستدامة. هدافألبناء عليها مت حتديد املسؤولية الوطنية بتنفيذ االطراف املعنية 

 أهداف( ومت ربطها ب0206-0202اتيجية الوطنية لقطاع املياه للسنوات )مت إعداد االسرت 

 التنمية املستدامة.

  اجلهات املعنية بقطاع املياه حيث يرأس  كافةمن  0202مت تشكيل جلنة وطنية للمياه عام

هذه اللجنة امني عام وزارة املياه وتضم ممثلني عن سلطة املياه، سلطة وادي األردن، وزارة 

وزارة التخطيط، وزارة الصحة ودائرة االحصاءات العامة، ومن مهام هذه اللجنة  ،الزراعة

 التنمية املستدامة للهدف السادس.مني البيانات الضرورية ملؤشرات قياس األداء اخلاصة بأت

 مت اختيار األردن ( من قبل منظمةGEMIالتابعة لأل )كدولة ريادية لتنفيذ  مم املتحدة

بناًء على الورقة  سطويف منطقة الشرق اال التنمية املستدامة أهدافاهلدف السادس من 

قطاع املياه يف األردن (حيث تضمنت واقع Concept Paperاليت مت اعدادها من قبل وزارة املياه )

 واملشاكل اليت تواجهه ومدى توفر البيانات الالزمة لتنفيذ هذا اهلدف.
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  االستنتاجات

  التنمية املستدامة اليت  أهدافوحدة تنظيمية معنية مبتابعة تنفيذ  اوال يوجد قسم خاص

حد أإضافة هذه املهمة إىل  او تشارك وزارة املياه يف تنفيذها مع اجلهات احلكومية األخرى

 .االقسام املوجودة

  مت تكليف جلنة فنية ملتابعة تنفيذ اهلدف السادس املتعلق باملياه مع اللجنة الوطنية العليا

شخاص معينني ومرتبط مبدى أن هذا التكليف يعتمد على االحظ يللتنمية املستدامة، و

على مدى استمرارية تنفيذ اهلدف السادس يف حال ترك  مما يؤثر وجودهم يف وزارة املياه

 .والري يف وزارة املياهواقعهم هؤالء املوظفني مل

 

 اصحاب مع احلوار وتشجيع املستدامة التنمية أهدافب املتعلقة العامة التوعية نشرثانيًا: 

 املصلحة:

 

 : املراجعة العامة جلاهزية احلكومة 

 : النتائج

 من العاملية راتاواملش يف املستويات مجيع على بكثافة 0202 و 0200 عامي بني األردن شارك 

 شارك ، 0206 آذار يف وطنية استشارة إجراء متو. 0202 عام بعد ما أعمال التنمية جلدول أجل

 وممثلني ، والقطاع اخلاص احلكوميةغري  واملنظمات احلكومة نع ممثل 022تقريًبا  فيها

 احلكومة قدمت ، و0202 التنمية املستدامة خطة تنفيذ مرحلةتحديد ل والشباب النساء عن

 أهدافلتنفيذ  الوطنية امللكية إلنشاء بها اخلاصة الطريق خارطة رةاواملش خالل هذه

 التنمية املستدامة.

 مستوى لرفع عمل خطة عدادإل املتحدة لألمم التابع االتصال فريق مع العمل حاليًا يتم 

 األردني. اجملتمع لدى 0202 املستدامة التنمية أجندةب التوعية

 التنمية  أهدافيف تنفيذ  عداد اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحةالعمل جاري على إ

 .التخطيط  من قبل  وزارة املستدامة

 ( ورش عمل توعوية عن تنفيذ 6تنفيذ )كان االكرب حضورا من  التنمية املستدامة أهداف

 .ًامشارك 022بينها الشباب حيث وصل العدد إىل 

  متثلت الوسائل اليت اعتمدت عليها وزارة التخطيط يف نشر التوعية العامة مبا هو آت: ورش

 العمل، اإلعالم ، مواقع التواصل االجتماعي، اإلذاعة والتلفزيون، الربوشورات.
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 ( شخص يف عملية املش0222إشراك )التنمية املستدامة أهدافاملتعلقة بتنفيذ  الوطنية رةاو 

 شبكات خالل من رةاوبتلك املش فعلي بشكل شخص( 02222) من أكثر شارك حني يف

 .االجتماعي التواصل

 

 االستنتاجات:

 رفع مستوى التوعية لدى اجملتمع األردني بتنفيذ ب املتعلقةعمل الخطة  التأخر يف إعداد

حاملا يتم االنتهاء من خطة ستتضح  أسس هذه اخلطة أن  التنمية املستدامة، حيث  أهداف

التنفيذ اليت تعمل عليها حاليا وزارة التخطيط مبساعدة من فريق االجندة من املؤسسات 

 الدولية وحتديدا مع االسكوا.

  ، هنالك حاجة لبذل مزيد من اجلهود يف زيادة محالت التوعية املتعلقة بالتنمية املستدامة

 خبصوص اخنفاض عدد ورش التوعية العامة املنفذة من قبل احلكومةإذ أن ما مت مالحظته 

 ورش توعية خالل عامني ونصف. 6 حيث مت تنفيذ( SDGs) تنفيذ

 التنمية  أهدافت توعية للعموم عن تنفيذ اخنفاض مساهمة اصحاب املصلحة بتنفيذ محال

 املستدامة.

  الوزراءحتى رئاسة  اوال يوجد رابط توعوي على املوقع اإللكرتوني اخلاص بوزارة التخطيط 

التنمية املستدامة ومنهجية تطبيق األردن هلذه  أهدافيقدم معلومات عامة للعموم عن 

 .هدافاأل

  إعداد التقرير دعن عن حالة التنمية املستدامة يف األردن املصلحةمل يتم أخذ رأي أصحاب 

 .لواال الطوعي الوطين

 

 :املراجعة املتعلقة باهلدف السادس 

 : النتائج

 املياه بتنفيذ محالت توعوية عن اهلدف  قطاعمل تقم وزارة املياه والري واجلهات ذات العالقة ب

التنمية املستدامة واملتعلق بتأمني مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي  أهدافالسادس من 

للمواطنني، وذلك بسبب ان وزارة التخطيط تقوم عند تنفيذها لورش العمل بالتوعية لكافة 

 . على حدى وليس كل هدف  هدافاأل

 و اجلمعية العلمية امللكية  مت اشراك اصحاب مصلحة من االكادميني يف اجلامعة األردنية

للمشاركة يف الدراسة املتعلقة بكيفية حساب ( )كممثل عن املنظمات غري احلكومية

 . املطلوبة حصائيةالا املؤشرات اخلاصة باهلدف السادس إىل جانب حتديد املسوح
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 عن للجمهور عامةال علوماتامل وتوفري التوعية يتعلق بنشر رابطموقع الوزارة  على وجدي ال 

 .السادس اهلدف إطار يفمن قبل وزارة املياه  املنفذة واملهام األنشطة

 :االستنتاجات

   اخلاص مبوضوع الضروري باهلدف السادس من أهداف التنمية املستدامة اخنفاض الوعي

يف األردن  املعنيني بقطاع املياه املصلحة صحاب مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لدى ا

 .بذلك ورش عمل متخصصة  تنفيذبسبب عدم  قيام وزارة املياه والري ب

 عامة معلومات يقدم املياه بوزارة اخلاص اإللكرتوني املوقع على توعوي رابط يوجد ال 

 .السادس اهلدف ضمن ومهام أعمال من تنفيذه مت ما عن للعموم

 

  رة الوطنية اواصحاب املصلحة املعنيني بقطاع املياه يف عملية املش اشراك وجود حاجة لزيادة

 يف متابعة تنفيذ االعمال والربامج املتعلقة باهلدف السادس.

 

، إىل جانةب حتديةد املصةادر    SDGsتوزيع املسؤوليات على الوزارات واجلهات املعنيةة بتنفيةذ   : ثالثا

، إضافة إىل حتديد ترتيبات املساءلة املتعلقة بتنفيذ هدافمبختلف أنواعها لتنفيذ هذه األ

SDGs. 

 جلاهزية احلكومة العامة املراجعة: 

 : النتائج

  حيث  وزارة التخطيط من قبل التنمية املستدامة  أهدافخارطة الطريق لتنفيذ  مت إعداد 

اللجنة ، واعتمدت على الرتتيبات املؤسسية القائمة لتنفيذها برئاسة ًا( حمور00تضمنت )

 .الوطنية العليا للتنمية املستدامة

 ( جمموعة عمل تتبع للجنة الوطنية العليا للتنمية املستدامة يتمثل اهلدف من 18تشكيل )

انشاءها بالتخطيط الالزم لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة والتنسيق بني مجيع األطراف 

تنفيذ تلك األهداف مع مجيع  إىل جانب متابعةيع مسؤوليات التنفيذ بينها زاملعنية وتو

 أصحاب املصحلة املعنيني .

 أهداف لتنفيذ  0202األردن برؤية اخلاص التنفيذي التنموي الربنامج على االعتماد 

 على جهة( 000) ستعمل و تنمويًا قطاعا( 06) الربنامج ويغطي األردن، يف املستدامة التنمية

 ورمسية مستقلة حكومية مؤسسات او وزارات كانت سواء مشروع( 0062) خالل من تنفيذه

 . القطاعات هذه أهداف لتحقيق خاص قطاع او أهلية او
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 الدولة موازنة إعداد يف املرجعية للحكومة التنفيذي التنموي الربنامج خمرجات اعتبار ، 

 املساعدات على احلصول يف املرجع ويعترب الربنامج هذا حنو اخلارجي التمويل وتوجيه

 .اخلارجية

 حتقيق كلفة حساب امكانية SDGs وقد رياضية مناذج على سيناريوهات استخدام خالل من 

 .الوزارة يف املتوفر SAM ومنوذج واملخرجات املدخالت نظام باستخدام يكون

 :االستنتاجات

  لغالبيةوجود صعوبة يف احلكم على مدى إلتزام  اجلهات املعنية بتنفيذ ما هو مطلوب منها 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة خاصة لألهداف واملؤشرات اليت ال يوجد صلة واضحة 

 . للحكومة ومباشرة مع أهداف الربنامج التنموي التنفيذي

  يف املقابل ال والتنمية املستدامة على مستوى الوزارات  هدافألمت توزيع املسؤوليات التنفيذية

التنمية املستدامة على مستوى احملافظات  أهدافيوجد توضيح عن توزيع مسؤوليات تنفيذ 

 .كونها من أصحاب املصلحة املعنيني يف التنفيذ والبلديات

   حتديد مسؤوليات التنفيذ املشرتكة بني اجلهات  كيفية عنأكثر  توضيح حاجة إىل  وجود

 .  هدافعدد من األ اواحلكومية اليت تشرتك يف تنفيذ هدف 

  التنمية املستدامة على طول الفرتة الزمنية  أهدافلتنفيذ املالية  الكلفة تعدد منهجيات تقدير

 .هدافلدى احلكومة عن حجم التمويل الالزم لتنفيذ تلك األتقدير شامل  أدى إىل عدم وجود

  اصة مبساءلة األطراف املعنية بتنفيذ اخلجراءات اال تفعيلاخنفاضSDGs   املطبق  نأحيث

اخلطة تابعة الربنامج التنموي التنفيذي للحكومة )لة املتعلق مبءسلوب املساأ هو  حاليًا

علمًا أنه يوجد يف اإلطار التنفيذي للتنمية املستدامة جلان  من قبل رئاسة الوزراء (الوطنية

اصة بها ملساءلة مجيع اخلجراءات يتم اعتماد االمسؤولة عن متابعة التنفيذ ومن املفرتض ان 

تسهيل عملية متابعة تنفيذ  من اجلستدامة يف األردن التنمية امل هدافأاألطراف املعنية بتنفيذ 

 .هدافتلك األ

 

 اهلدف السادساملراجعة املتعلقة ب: 

 النتائج:

 شكيل جلنة فنية ملتابعة تنفيذ مت تSDGs  يف وزارة املياه فيما يتعلق باهلدف السادس ومكونة

من  موظفني اثننيمستشار وزير املياه ورئيسًا هلا وعضوية كل من  من أمني عام وزارة املياه

 مديرية الدراسات والتخطيط.
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  مسؤولة عن التخطيط للمبادرات املتعلقة باهلدف السادس بهدف مت تشكيل جلنة وطنية

املساعدة يف تنسيق اجلهود املبذولة لتنفيذ هذا اهلدف ، وتتكون عضوية اللجنة من وزارة 

 وممثلني عن اجملتمع املدني. البيئة ووزارة الزراعة ووزارة التخطيط

 تقدير الكلفة حيث يتم فيها إعداد خطة تشغيلة لتنفيذ اسرتاتيجية قطاع املياه  يتم حاليَا

شاريع واملبادرات اليت حتقق اهلدف السادس، حيث ان الكلفة املالية املقدرة املاملالية لتنفيذ 

دينار سنويا للفرتة املتبقية  مليون( 400وكلفة ما يقارب ) 0202( مليار دينار حتى عام 4.5)

 .0202وصواًل إىل عام 

 :االستنتاجات

  جندة التنمية املستدامة أال يوجد يف وزارة املياه والري قسم معين بالتنسيق ومتابعة تنفيذ

 اهلدف السادس.باصة اخل

  واملسؤوليات والصالحيات بني وزارة املياه وسلطة املياه هام املوجود بعض التداخالت يف

وضوح يف التشريعات اللعدم  نتيجة وسلطة وادي األردن وشركات املياه اململوكة للحكومة 

 القطاعية املتعلقة بها.

 والري وجود تداخل يف بعض املهام واملسؤوليات  بني مديريات وزارة املياه. 

 

تتضمن حتديد أدوار خمتلف أصحاب املصلحة إىل  SDGsإعداد اخلطط الالزمة لتنفيذ رابعًا: 

 باتساق وتكاملية. هدافجانب تعريف كيفية تنفيذ هذه األ

 العامة جلاهزية احلكومة املراجعة: 

 : النتائج

 توافق إجراء مت (Mapping )التنفيذي التنموي والربنامج 0202 األردن رؤية من كل بني ما 

 منها اهلدف كان حيث الفرعية العمل جمموعات قبل من الوطنية االسرتاتيجية واخلطط

 التنمية أهداف مع والنواقص والثغرات والتقاطعات والتوافق التالقي درجة حتديد

 .املستدامة

  لتنفيذ أهداف   0202رؤية األردناخلاص باالعتماد على الربنامج التنموي التنفيذي

-0201ل )و؛ االمراحلعلى ثالث  سيتم تنفيذهوالربنامج  ،التنمية املستدامة يف األردن

. ويغطي الربنامج التنموي التنفيذي (0200-0202خري )( واأل0202-0200)الثاني (، 0206

( مشروع 0062( جهة على تنفيذه من خالل )000ستعمل )حيث ( قطاعا تنمويًا 06ل )واال

قطاع خاص لتحقيق  اوأهلية  اومؤسسات حكومية مستقلة ورمسية  اوسواء كانت وزارات 

 هذه القطاعات.  أهداف
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  لقياس أداء تنفيذ مشاريع الربنامج التنموي التنفيذي وعلى ثالثة  ًا( مؤشر221) اعتمادمت

هي  0202واعتبار سنة  الفرعية هدافو األ القطاعية هدافالوطنية، األ هدافمستويات: األ

 .جلميع تلك املؤشرات األساسسنة 

 ( 0206-0201ل )ومت حتديد الكلفة املالية لتنفيذ مشاريع الربنامج التنموي التنفيذي اال

 إىل جانب حتديد مصدر التمويل واجلهة املسؤلة عن ( دينار أردني 13,285,253,000بة )

 .التنفيذ

 التنمية أهدافو الوطنية لوياتواال تتضمن الوزاري املستوى على اسرتاتيجية( 00) إعداد مت 

 على تكييفها بهدف ومؤشرات وغايات أهداف اختيار مت: احمللي املستوى وعلى .املستدامة

 التعميم ثم ومن النجاح مدى قياس اجل من احملافظات تنمية خطة ضمن احمللي املستوى

 .احملافظات باقي على

 ( 01سكرتارية اللجنة الوطنية العليا هي اجلهة املسؤولة عن التنسيق بني جمموعات العمل )

 ونظام الرصد واملتابعة الوطين.

 

 :االستنتاجات

  رؤية األردن ومؤشرات  أهدافاليت مت تنفيذها ما بني  نتائج املوائمةبشكل واضح مل تظهر

ل ويف الربنامج التنموي التنفيذي اال 0202املستدامة التنمية ومؤشرات  أهدافو 0202

 أهدافها الدولي املتعلق بإلتزاموهو الربنامج املعتمد لدى احلكومة لتنفيذ  (0201-0206)

 أهدافبتنفيذ  لتزامحيث أن ذلك جيعل من الصعوبة متابعة نسبة اإل؛ التنمية املستدامة 

ومؤشرات التنمية  أهدافخطة متعلقة بخاصة مع عدم وجود  التنمية املستدامة الحقًا

 املستدامة.

 من ضمن املصادر اليت مت كانت  0202أجندة التنمية املستدامة  أن مل يتم اإلشارة إىل

االعتماد عليها إلعداد الربنامج التنموي التنفيذي، حيث متثلت تلك املصادر يف رؤية 

وسياسات الفرصة السكانية  املختلفةالتنموية واالسرتاتيجيات القطاعية  0202األردن 

     لويات حسب املستجدات.وومؤشراتها واال

 التقاطعات مع للتعامل احلكومة اختذتها اليت اخلطوات االسرتاتيجيات بعض عدم توضيح 

 تنسيق اجل من من جهة أكثراليت يشرتك بتنفيذها  املستدامة التنمية أهداف بني ما

 العقبات ختطيمن أجل ف باتساق وتكاملية ااألهدتنفيذ هذه و اجلهاتتلك  بني ما ناوالتع

 .التنفيذ مرحلة عند

  االسرتاتيجيات الوطنية اليت بعض التنمية املستدامة يف  أهدافإىل بشكل خمتصر  اإلشارة

االسرتاتيجات عدد من تلك تشغيلية لالطط اخلإعداد   تأخرها  إىل جانب دمت إعدا
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األمر الذي ومؤشرات التنمية املستدامة  أهدافبها ومؤشراتها أهدافوحتديد درجة ارتباط 

يف هذا  الوزارات بتنفيذ ما هو مطلوب منها إلتزاميشكل صعوبة يف متابعة وتقييم قد 

 .اجملال

 

 اهلدف السادساملراجعة املتعلقة ب: 

 النتائج: 

 ( متضمنة سياسات قطاع املياه 0206-0202مت إعداد االسرتاتيجية الوطنية للمياه ) ومت

 التنمية املستدامة. أهدافربطها ب

  فيما  0202االعتماد على الربنامج التنموي التنفيذي )خطة احلكومة( لتنفيذ رؤية األردن

 يتعلق باملشاريع والربامج املتعلقة بقطاع املياه يف االردن.

 ( يتم حاليًا إعداد خطة تشغيليةAction Plan ) من قبل وزارة املياه والري لتنفيذ

 أهدافمتضمنة مؤشرات اهلدف السادس من  (0206-0202االسرتاتيجية الوطنية للمياه )

قيمة سنة  حتديد إىل جانب مبياه الشرب والصرف الصحي قالتنمية املستدامة املتعل

 لتلك املؤشرات. األساس

 

 :االستنتاجات

 التنمية املستدامة  أهدافربط بني غايات ومؤشرات اهلدف السادس من عدم وضوح ال

ل والتنموي التنفيذي االالربنامج ومؤشرات قطاع املياه والصرف الصحي ضمن  أهدافو

اجلهات املعنية بقطاع املياه  إلتزاممما يظهر وجود صعوبة واضحة يف متابعة  (0201-0206)

 .0202تنمية املستدامة البتنفيذ ما هو مطلوب منها ضمن أجندة 

  ال يوجد ما يظهر اختاذ اجراءات تتعلق بتحديد واضح للمسؤوليات املناطة بكل جهة من

اجلهات املعنية بقطاع املياه والصرف الصحي خاصة عند وجود مسؤوليات مشرتكة بني 

تلك اجلهات مع العلم بوجود تداخالت يف صالحيات ومهام هذه اجلهات من الناحية 

إىل تزايد ضعف التنسيق والتنفيذ الحقًا ي قد يشري التشريعية والتنظيمية االمر الذ

 .للمشاريع والربامج املتعلقة بقطاع املياه والصرف الصحي 
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 وغايات التنمية املستدامة. أهدافتصميم وتأسيس أنظمة لقياس ومراقبة خامسًا: 

 العامة جلاهزية احلكومة املراجعة: 

 : النتائج

  ن اول من قبل وزارة التخطيط والتعواالالطوعي الوطين إعداد التقرير  0202يف عام مت

 أهدافالدولي حيث مت فيه توضيح االجراءات اليت نفذتها احلكومة األردنية  لتنفيذ 

 التنمية املستدامة.

 على  روبيومبساعدة فنية من االحتاد االو اليًاح ن الدولياووزارة التخطيط والتع عملت

، وسيكون متاحًا وغايات التنمية املستدامة  أهدافتصميم وتأسيس أنظمة لقياس ومراقبة 

 .الكرتونيا للجميع

 تنفيذ ملتابعة املؤسسي اإلطار حتديد مت SDGs التالي النحو وعلى: 

 تنفيذ عن املباشر املسؤول هي املستدامة للتنمية العليا الوطنية اللجنة SDGs يف 

 . الوزراء رئيس برئاسة العليا التوجيهية للجنة تتبع االردن

 العمل فرق مهام وتنسق تشرف تنسيقية جلنة هلا يتبع العليا الوطنية اللجنة 

 .(01البالغ عددها ) القطاعية

 واملتابعة الرصد نظاممتابعة  عن مسؤولة تكون لجنةال سكرتارية . 

 املستدامة التنمية مؤشرات ملتابعةاالحصاءات العامة  دائرة يف داخلية فنية جلنة تشكيل مّت 

 .مع اللجنة الوطنية العليا للتنمية املستدامة

 عدم ختفيض) العاشر باهلدف بشكل كامل تقريبًا األردن يف املنطبقة غري هدافاأل متثلت 

 (.احمليطات يف احلياة) عشر الرابع واهلدف بيانات توفر عدم بسبب( اةاواملس

 ال اليت املؤشرات بيانات يف النقص لتأمني العامة االحصاءات دائرة لدى عمل خطة وضع مت 

 . املالية املخصصات توفر مدى على اخلطة هذه تنفيذ ويعتمد بيانات هلا يتوفر

 ( 20بلغت نسبة توفر بيانات إمجالي مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف األردن ما يقارب )%

 :(0)رقم اجلدول  وحسب ما يظهره 
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 (0اجلدول رقم )

 نسبة توفر مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف األردن

 النسبة املئوية % عدد املؤشرات املتوفرة العدد الكلي للمؤشرات اهلدف

 06.2 0 00 لواهلدف اال

 20.1 6 02 الثانياهلدف 

 10.0 02 06 الثالثاهلدف 

 12.1 02 00 الرابعاهلدف 

 20.1 6 02 اخلامساهلدف 

 60.6 2 00 السادساهلدف 

 66.2 2 6 السابعاهلدف 

 02.0 6 02 الثامناهلدف 

 3.0 0 00 التاسعاهلدف 

 2 2 00 العاشراهلدف 

 20.0 3 02 احلادي عشراهلدف 

 26.0 6 00 الثاني عشراهلدف 

 22.0 2 2 الثالث عشراهلدف 

 02 0 02 الرابع عشراهلدف 

 20.2 02 02 اخلامس عشراهلدف 

 2.0 0 00 السادس عشراهلدف 

 06 2 02 السابع عشراهلدف 

 20.1 020 020 اجملموع

 

 :االستنتاجات

 لتنفيذ أهداف وغايات التنمية املستدامة  يف األردن  التأخر يف إعداد نظام الرصد واملتابعة

 .يف هذا اجملال  ما مت تنفيذه خالل الفرتة املاضية  نتج عنه عدم إظهار

  اعتماد احلكومة على النظام اخلاص مبتابعة وتقييم اجنازات املشاريع الواردة ضمن

ومؤشرات التنمية  أهدافباشر بيظهر وجود ربط مالذي ال  الربنامج التنموي التنفيذي

 أهدافيف تنفيذ احملرز  قدم؛ وبالتالي هذا النظام ال يعكس بشكل مباشر مدى التاملستدامة

 التنمية املستدامة.

   اخنفاض عدد اجتماعات اللجنة الوطنية العليا للتنمية املستدامة حيث بلغ عدد

ال ، كما أنه اجتماعني فقطولغاية تارخيه  0206منذ عام اجتماعاتها خالل الفرتة املاضية 

 جتتمع عند الضرورة فقط.إمنا يوجد جدول حمدد لدورية اجتماعات هذه اللجنة و
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 القطاعية املعنية بتنفيذ ومتابعة الربنامج التنموي  ال يوجد برنامج حمدد لعمل الفرق

ل حيث مت ترك حرية حتديد آلية االجتماعات وتقسيم العمل لفرق العمل والتنفيذي اال

 .نفسها القطاعية

 املعايري مع يتماشى مبا املؤشرات حلساب املستخدمة املنهجيات تنسيق وجود حاجة إىل 

 . الدولية

  البيانات لتوفري كبرية بعينات احصائية مسوح لتنفيذعدم وجود خمصصات مالية كافية 

 .املؤشرات لبعض يةاألساس

 واملنهجيات والتصنيفات باملعايري للبيانات املنتجة املختلفة بعض اجلهات إلتزام عدم 

 .املعتمدة الدولية القياس ووحدات

 اهلدف السادس: املراجعة املتعلقة ب 

 :النتائج

  تأمني البيانات اخلاصة مبؤشرات يدخل ضمن مهام جلنة املياه الوطنية اليت مت تشكيلها

اهلدف السادس من الوزارات واجلهات املعنية، حيث مت إعداد منهجية العمل اخلاصة بها إىل 

 .جانب حتديد تعريف واضح للمؤشرات 

 فيما يتعلق  يني()منظمات غري حكومية، أكادمي مت تفعيل الشراكة مع أصحاب املصلحة

دها حاليا لتنفيذ اسرتاتيجية قطاع املياه إضافة إىل ابتقييم اخلطة التشغيلية اليت يتم اعد

 تقييم املؤشرات املتعلقة باهلدف السادس.

 إعداد تقارير سنوية ملتابعة تنفيذ سري العمل لبعض املؤشرات والبعض اآلخر سيتم  تميس

 إعداد تقارير متابعة تنفيذ كل سنتني تقريبًا.

 

 االستنتاجات:

 ود نقص يف البيانات املتوفرة لبعض املؤشرات اخلاصة باهلدف السادس وهذا ممكن ان وج

 استمر وجود هذا النقص.يؤثر على عملية تنفيذ اهلدف السادس الحقا اذا 

   استمرار وجود نقص يف املخصصات املالية لتنفيذ املسوح االحصائية لتامني النقص يف

 بيانات بعض املؤشرات.
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التنمية املستدامة(  أهدافحتديد قاعدة أساس )الواقع الفعلي للمؤشرات عند بداية تنفيذ سادسًا: 

 ملختلف أنواع املؤشرات.

 جلاهزية احلكومةالعامة  املراجعة: 

 : النتائج

  خمتلفة لكل مؤشر معتمدة على مصدر البيانات )مسح، تعداد، دراسة(،  األساسستكون سنة

 .لبعض األهداف األساسسنة  يه 0206 سنةكون تولكن على األغلب س

 املستوى من كمؤشرات مصنفًا املستدامة التنمية أهداف مؤشرات نصف من أكثر زال ما 

 .الثالث واملستوى الثاني

 الفنية الالزمة لدائرة اخلربات لتقديم الدولية املؤسسات من الفنية ساعدةامل مت طلب 

 للبيانات املنتجة احلكومية املؤسسات مع حاليًا التنسيق يتم حبيث العامة االحصاءات

 دائرة خالل من رمسي بشكل تصدر وأن وتوحيدها بها العامة االحصاءات دائرة لتزويد

 .العامة االحصاءات

 

 االستنتاجات:

  أكثر من نصف مؤشرات اهداف التنمية املستدامة يف األرن تصنف ضمن املستوى الثاني

(Tire II( واملستوى الثالث )Tire III مما يعين عدم وجود بيانات متوفرة هلا وبالتالي ال يوجد )

   حتديد لقيمة سنة األساس هلذه املؤشرات.

  بتوفر املخصصات املالية   املستدامة التنمية أهداف  مؤشرات يف املتبقي تأمني النقصارتباط

تلك  تنفيذ  األمر الذي قد يشري إىل تأخر تأمني بيانات هذه املؤشرات وبالتالي يؤثر على

 . بشكل فعال هدافاأل

 للنظام االحصائي الوطين وتبنى أدوار جديدة يف مجع  القدرات وتعزيز وجود حاجة لبناء

 .البيانات وضمان اجلودة املتوخاة من قبل مجيع األطراف املعنية 

 

 اهلدف السادس:املراجعة املتعلقة ب

 النتائج:

  هذا اهلدف، وبلغت قيمة مؤشرات هلذا اهلدف  األساسان تكون سنة  0202مت اعتماد سنة 

 :(0رقم )حسب ما هو موضح يف اجلدول  األساسلسنة 
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 (0اجلدول رقم )

 قيمة سنة األساس ملؤشرات اهلدف السادس يف األردن

 األساسقيمة سنة  اسم املؤشر رقم املؤشر 

6.1.1 
 خدمات يستخدمون الذين السكان نسبة

 آمنة بطريقة املدارة الشرب مياه

12.0% 

6.2.1 

 خدمات يستخدمون الذين السكان نسبة

 يف مبا ، بأمان املدارة الصحي الصرف

 والصابون باملاء اليدين غسل مرفق ذلك

32% 

6.3.1 
 يف بأمان املعاجلة الصرف مياه نسبة

 الصحي الصرف مياه معاجلة حمطات

60.1% 

6.3.2 
املتواجدة يف املياه مع  املياه أجسام نسبة

 نوعية جيدة من املياه احمليطة.

10% 

6.4.1 
 مرور مع املياه استخدام كفاءة يف التغري

  الوقت

0% 

6.4.2 
 العذبة املياه سحب: املائي اإلجهاد مستوى

 املتاحة العذبة املياه موارد من كنسبة

000% 

 %60 املائية املوارد إلدارة املتكامل التنفيذ درجة 6.5.1

6.5.2 
االحواض املائية احلدودية مع  نسبة

 املياه .ن جمال اوترتيبات تشغلية للتع

00% 

6.6.1 
 ذات اإليكولوجية النظم مدى يف التغيري

 الوقت مرور مع باملياه الصلة

02% 

6.A.1 

 الرمسية اإلمنائية املساعدات حجم

 واليت الصحي والصرف باملياه املرتبطة

 من املنسقة اإلنفاق خطة من جزءًا تشكل

 احلكومة جانب

32% 

6.B.1 

 ذات احمللية اإلدارية الوحدات نسبة

 والتشغيلية الثابتة واإلجراءات السياسات

 املياه إدارة يف احمللية اجملتمعات ملشاركة

 الصحي والصرف

00.2% 
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 : االستنتاجات

  لبعض مؤشرات اهلدف السادس وذلك بسبب عدم توفر  األساسعدم حتديد قيمة سنة

  .البيانات الالزمة لتلك املؤشرات

  واجلهات املزودة للبيانات واملعلومات املتعلقة باهلدف السادسضعف التنسيق بني وزارة املياه. 
 

التنمية املستدامة بإشراك مجيع  أهدافترتيبات املراقبة واإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ سابعًا: 

 .األطراف ذات العالقة

 العامة جلاهزية احلكومة املراجعة: 

 : النتائج

 تنفيذ ملتابعة املؤسسي اإلطار حتديد مت SDGs العليا الوطنية اللجنة: التالي النحو وعلى 

 التوجيهية للجنة تتبع االردن يف SDGs تنفيذ عن املباشر املسؤول هي املستدامة للتنمية

 وتنسق تشرف تنسيقية جلنة هلا يتبع العليا الوطنية واللجنة. الوزراء رئيس برئاسة العليا

 عن مسؤولة تكون اللجنة سكرتارية ويوجد (،01)القطاعية البالغ عددها  العمل فرق مهام

 . واملتابعة الرصد متابعة نظام

 ( هي املسؤولة عن متابعة تنفيذ 01فرق العمل )التنمية املستدامة مع اجلهات  أهداف

 احلكومية املعنية وأصحاب املصلحة.

  ة القيادة لوح إنشاء نظام وطين للرصد وتصميماحلكومة ستعتمد(Dashboard ) ملتابعة

ومؤشرات التنمية املستدامة ويكون متاح للجميع على املوقع  أهدافاالجنازات املتحققة يف 

 ن الدولي.اواإللكرتوني لوزارة التخطيط والتع

  التنمية املستدامة يف األردن  أهدافسيتم إعداد تقارير اجناز سنوية بالتقدم احملرز يف تنفيذ

 .هدافهذه األ منع سنوات مبا مت تنفيذه اد تقارير وطنية كل أربإىل جانب إعد

 االستنتاجات:

  جلهات املعنية ا(  و01ساءلة بني فرق العمل الةةةةةةةةةةةة )امل ترتيباتإىل توضيح وتوثيق وجود حاجة

مبا هو خمطط واملراقبة على  لتزامفيما يتعلق مبدى اإل التنمية املستدامة أهدافبتنفيذ 

 . األعمال املنفذة

 دورية إصدار التقارير من قبل اللجان الفنية املتواجدة يف الوزارات والدوائر  عدم وضوح

 .هدافاحلكومية إىل جانب اإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه األ

  وجود حاجة إىل تفعيل مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني يف مراقبة التقدم احملرز يف تنفيذ

  التنمية املستدامة يف األردن. أهداف

 ( التأخر يف إعداد النظام  الوطين للرصد و تصميم لوحة القيادةDashboardلغاية اآلن ). 
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 اهلدف السادس:املراجعة املتعلقة ب 

 النتائج:

  عن اإلبالغ اللجنة الفنية املعنية بتنفيذ اهلدف السادس يف وزارة املياه والري هي اجلهة املعنية

 اهلدف.هذا عن التقدم احملرز يف تنفيذ 

 تقارير دورية سنوية لبعض املؤشرات املتعلقة باهلدف السادس وتقارير كل سنتني  داسيتم إعد

 ثالث سنوات حسب طبيعة املؤشرات اخلاصة بها. او

 

 االستنتاجات:

  للتنمية العليا  عدد االجتماعات بني وزارة املياه وفرق العمل التابعة للجنة الوطنيةاخنفاض

ينعكس سلبيا على مدى التنسيق  قد مر الذياملاضيتني األاملستدامة خالل السنتني 

 واملتابعة على ما مت إجنازه من اعمال ضمن اهلدف السادس.

 التوصيات:

  التنمية  أهدافالتوصيات املتعلقة باملراجعة العامة جلاهزية احلكومة األردنية لتنفيذ

 املستدامة:

  أهدافومؤشرات الربنامج التنموي التنفيذي و أهدافضرورة توضيح الربط املباشر بني 

 لتزامومؤشرات التنمية املستدامة من اجل تسهيل عملية الرصد واملراقبة يف تنفيذ اإل

 التنمية املستدامة. أهدافالسياسي للحكومة بتنفيذ 

  على والقيم املستهدفة ملؤشراتها التنمية املستدامة  أهدافالعمل على توضيح توزيع تنفيذ

 الفرتة الزمنية لتنفيذ تلك األهداف.طول 

 من  أكثرتشارك يف تنفيذها تاليت  هدافبالتحديداملباشر ملسؤوليات التنفيذ لأل لتزاماإل

 جهة ووضع آلية فاعلة للتنسيق ومتابعة التنفيذ بني تلك اجلهات.

  همية ربط اخلطط االسرتاتيجية للوزارات والدوائر احلكومية باهداف أالتأكيد على

 التنمية املستدامة إىل جانب إعداد خطط تشغيلية هلا.

  التنمية  هدافاجراءات وترتيبات املساءلة املتعلقة باالعمال التنفيذية ألوضع العمل على

 املستدامة لدى كافة اجلهات املعنية.

 التنمية املستدامة على مستوى احملافظات  هدافمراعاة توضيح املسؤوليات التنفيذية أل

 والبلديات .

 دعم الالزم لتوفري املخصصات املالية لتنفيذ أهداف التنمية لتفعيل اجلهود الدولية لتأمني ا

 املستدامة يف األردن.
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  تفعيل مهام فرق العمل التابعة للجنة الوطنية العليا للتنمية املستدامة يف التنسيق ومتابعة

 اجلهات احلكومية بتنفيذ ما هو مطلوب منها. إلتزام

  التنمية  أهدافلتوعية العامة باالعمل املتعلقة بنشر العمل على االسراع يف إعداد خطة

املستدامة وزيادة عدد ورش العمل والفئات املستهدفة إىل جانب التوسع يف إشراك اصحاب 

 املستدامة. التنمية أهدافاحلكومة بتنفيذ  إلتزاماملصلحة يف متابعة 

  هلا  اليت ال يتوفرالتأكيد على أهمية اجياد احللول املناسبة لتأمني النقص يف املؤشرات

 بيانات لغاية اآلن.

  مراعاة االسراع يف إعداد نظام املراقبة والرصد الوطين املتعلق باظهار التقدم احملرز يف تنفيذ

( على املوقع اإللكرتوني Dashboardاهداف التنمية املستدامة يف األردن إىل جانب تفعيل )

 لوزارة التخطيط.

 

 : التوصيات املتعلقة باملراجعة املتعلقة باهلدف السادس 

 يف اهليكل التنظيمي لوزارة املياه والري لتنفيذ  التأكيد على اهمية وجود بنية تنظيمية

 اهداف التنمية املستدامة خاصة اهلدف السادس.

  مباشر ملسؤوليات التنفيذ  املشرتكة بني اجلهات املعنية ضرورة ان يكون هنالك حتديد

 بقطاع املياه.

  مراعاة إعداد ترتيبات للمساءلة واالبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ اهلدف السادس من قبل

 مجيع اجلهات املعنية بقطاع املياه.

 فة يف اجملتمع العمل على نشر التوعية املتعلقة باملياه والصرف الصحي لدى الفئات املستهد

 وزارة املياه بتنفيذ ما هو مطلوب منها. إلتزاماألردني وزيادة إشراك اصحاب املصلحة يف مراقبة 

  التاكيد على أهمية توفري البيانات ملؤشرات اهلدف السادس اليت ال يتوفر هلا بيانات لغاية

 .اآلن

 ارة املياه والري والفريق الفين التابع للجنة الوطنية العليا زن والتنسيق بني واوتفعيل التع

 للتنمية املستدامة.


