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  مقدمة1 
 

أھداف  2015من شھر أیلول للعام  27بتاریخ  خالل اجتماع رفیع المستوى عقد لجمعیة العامة لألمم المتحدةتبنت ا
عالمنا: خطة التنمیة المستدامة تغییر باسم "وعرفت رسمیاً )، 2(الشكل  1ھدفاً  17والتي بلغ عددھا  لتنمیة المستدامةا

شارك و، 2سنوات أعقبت األھداف اإلنمائیة لأللفیة استمرت لمدة ثالثأحد نتائج عملیة  ذلك وقد كان". 2030لعام 
األبعاد لدمج أھداف التنمیة المستدامة تم صیاغة عن المجتمع المدني العالمي. وقد  ، فضالً  دولة عضو 193فیھا 

 .للجمیع في بیئة صحیة البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة للتنمیة من أجل التصدي للفقر والمساواة
 

ً أحرقد تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة، ول على الصعید العالميعملت التي  دولاألردن من أوائل الویعتبر   ز تقدما
خالل السنوات العشر األولى، وال سیما في مجال "القضاء على الفقر وصحة األم والطفل واألمراض الساریة  كبیراً 

 .3"المستدامةامل والبیئة والتعلیم االبتدائي الش
 

ضمنھا تصنیفھ من ضمن الدول من و،  بیئیةالتحدیات العدید من الیزال األردن یواجھ فما ذلك، وعلى الرغم من 
ً في ظل . 4العالمعلى مستوى المائیة بالمصادر  الفقیرة المتزاید التدفق ولألسف فإن التحدیات في ازدیاد خصوصا

جفاف اسم بمو المستقبلیة التنبؤات شیرحیث ت يالمناخ لتغیراألردن عرضة لمھددات اكما ویعتبر جئین اللعداد اال
التي تعاني من نقص الطاقة في منطقة الدول أحد ھو األردن باإلضافة إلى ذلك فإن . 5مطري قلیلأطول وھطول 

عرض لھ انبوب الغاز بسبب ما تفي المئة،  50بنسبة العام مستویات الدین  خصوصاً في ظل ارتفاعالشرق األوسط، 
من عملیات تخریب بعد الربیع العربي والذي اعتادت األردن االعتماد علیھ كمصدر طاقة رخیص نسبیاً، وقد دفع ذلك 

ملیارات  6في المئة، ما أضاف  80التي بلغت فجوة الطاقة لتعویض مصادر طاقة بدیلة  عن الحكومة األردنیة للبحث
 .20116منذ عام  العام طاقة إلى العجزتكالیف المن دوالر أمریكي أخرى 

 
مع وبالتعاون ) WANAوشمال أفریقیا (آسیا غرب فقد تم اعداد ھذا الدلیل من خالل مؤسسة  ،سبقاعتماداً على ما 

بالبیئة في األردن، وبناء الزخم رتبطة عملیة التنمیة المستدامة الم بھدف توضیح) FESإیبرت (-مؤسسة فریدریش
من خالل ك وذللى المستوى المؤسسي لکیفیة معالجة التحدیات المتعلقة باألھداف متداخلة القطاعات وتوفیر التوجیھ ع

 األردن ". في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة طرقمشروع "
وعلى الرغم من أن جمیع أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر ذات أھمیة متساویة، فقد استھدف ھذا المشروع ثالثة 

 لألردن، ألنھا تتحدث مباشرة عن التحدیات الملحة في التنمیة البیئیة، وھي: الھدف السادسھامة مكن اعتبارھا أھداف ی
 ضمان حصول الجمیع علىوالمتعلق ب المیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع، والسابعتوفیر ضمان والمرتبط ب

ت اتخاذ إجراءا والذي ینص على دف الثالث عشر، والھبتكلفة مقبولة خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة والمستدامة
 .وآثاره يالمناخالتغیر عاجلة لمكافحة 

 :وتتمثل األھداف العامة لھذه المذكرة التوجیھیة فیما یلي
وصف المعارف الحالیة (العالمیة) ألھداف التنمیة المستدامة الثالثة المختارة وثغراتھا والروابط المحتملة  •

 تدامة األخرى والشروط المسبقة للتنفیذ الفعال.بین أھداف التنمیة المس
تقییم حالة التنفیذ الحالیة ألھداف التنمیة المستدامة الثالثة في األردن، بما في ذلك الثغرات والتحدیات  •

 والفرص.
تقدیم توصیات وتوجیھات عملیة لصانعي القرار حول سبل سد الفجوات عند فإنھ سیتم ، ما تقدمبناء على  •

 .سات والممارسات في األردنبناء السیا
 

                                                
 en.jpg-list-content/uploads/2016/06/sdgs-http://unsdsn.org/wpمصدر الصورة:  1
، اعتمد أكبر تجمع لقادة العالم في التاریخ إعالن األمم المتحدة بشأن األلفیة، الذي ألزم أممھم 2000تمر قمة األلفیة الذي عقد في أیلول/ سبتمبر في مؤ 2

 (MDGs)لأللفیة  والتي أصبحت تعرف باسم األھداف اإلنمائیة بشراكة عالمیة جدیدة للحد من الفقر المدقع ووضع مجموعة من األھداف المحددة زمنیا،
3 “Jordan,” Sustainable Development Knowledge Platform, accessed October, 2017, 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/jordan 
4 “Jordan: Water is Life,” WHO, accessed August, 2017, http://www.who.int/heli/pilots/jordan/en/ 
5 Ministry of Environment and UNDP, Jordan’s Third National Communication on Climate Change (Amman: 
2014) Available from http://unfccc.int/resource/docs/natc/jornc3.pdf 
6 USAID, Jordan Country Development Cooperation Strategy 2013 - 2017, (USAID: Amman, 2015), 1 
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ع بحث واسعلى فصل المقدمة العامة ھذا. واستندت ھذه المقدمة ویلي یقدم الفصل الثاني أھداف التنمیة المستدامة 
النطاق في أدبیات المعلومات األساسیة وتحلیلھا من التقاریر الدولیة ومنصة معارف أھداف التنمیة المستدامة والتقاریر 

األھمیة العالمیة لتنفیذ كل من  ویناقش كل من الفصل الثالث والرابع والخامسظمات األمم المتحدة. التي أعدتھا من
یع أھداف التحلیل أن جم بین قدأھداف التنمیة المستدامة الثالثة وتفاعالتھا مع جمیع أھداف التنمیة المستدامة األخرى. و

أمرا أساسیا  -سواء كانت إیجابیة أو سلبیة-ھذه التفاعالت التنمیة المستدامة تتفاعل مع بعضھا البعض. ویشكل فھم 
لفتح اإلمكانیات الكاملة لتنفیذھا، فضال عن ضمان إحراز تقدم بطریقة مستدامة. وستختلف طبیعة ھذه التفاعالت تبعا 

یما یتعلق بكل فویرد وصف لھذه التفاعالت في الفصول المعنیة لخیارات السیاسات واالستراتیجیات المختارة لتنفیذھا. 
تتضمن المناقشة نتیجة لتحلیل إضافي للتفاعالت الرئیسیة بین أھداف التنمیة  الثالثة.من أھداف التنمیة المستدامة 

في حالة عدم توفر المعلومات من الدراسات القائمة، . ویركز الفصل السادس المستدامة استنادا إلى المعلومات المتاحة 
وصف لحالة تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة الثالثة المختارة، بما في ذلك التحدیات على الوضع في األردن. ویرد 

 والفرص ذات الصلة، استنادا إلى سلسلة من االجتماعات والمقابالت مع أصحاب الشأن والمصلحة بین آذار وأیلول
عمقا  أكثرفھم من أجل في الفصل السابع لبعض التوصیات المتعلقة بالسیاسات وتم أخذ الخالصة . 2017 للعام

من الخبرات السابقة والحالیة. ویضیف الفصل المستمدة ألھداف التنمیة المستدامة الثالثة في األردن، مع الدروس 
 .الثامن بعض االستنتاجات العامة عن أسالیب ونتائج المشروع
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 أھداف التنمیة المستدامة2 
 

. ویؤدي 7يالحیووفقدان التنوع  يتغیر المناخوتأثیرات التشمل ندرة المیاه حرجة یئیة یواجھ العالم الیوم تھدیدات ب
إلى التصدي  2030. وتھدف خطة التنمیة المستدامة لعام المھدداتسوء الحوكمة والصراع الیوم إلى زیادة تفاقم ھذه 

الجتماعي افي مواضیع الدمج  دوليال لتعاونتشاركي یضمن الھذه التحدیات باعتماد التنمیة المستدامة بوصفھا مبدأ 
مع یما بینھا، وفالدول االلتزام بتخفیض أوجھ عدم المساواة داخل ، كما ویتضمن والتنمیة االقتصادیة واالستدامة البیئیة

الطلب على أنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة، وفي نھایة المطاف "یطمح إلى السالم والحكم العادل ما یوضح 
: الناس والكوكب وھي ". ونتیجة لذلك، یدعو جدول األعمال إلى اتخاذ إجراءات في خمسة مواضیع رئیسیةوالعدالة

  8).1واالزدھار، والسالم والشراكات (الشكل 

 
 المستدامة التنمیة أھداف تدعم التي الخمسة الرئیسیة العناصر: 1 رقم الشكل

 
ً  169من تتكون ، التي 2030أجندة  تشكل أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر جزءا من حددت مقاصد نوعیة  ھدفا

. وحدد فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات أھداف التنمیة 2030وكمیة یراد بلوغھا بحلول عام 
. وتحمل األھداف طابعا عالمیا 9امتثال الحكوماتمتابعة المستدامة مجموعة من المؤشرات المصاحبة لألھداف، ل

یجعلھا قابلة للتطبیق على الصعید العالمي، مع مراعاة اختالف الحقائق والسیاسات واألولویات الوطنیة. إن الحاجة 
ً  دولإلى أن تعمل ال جزء ال یتجزأ من الفكرة المركزیة التي تتحدى االفتراض بأن "التنمیة  األھداف ھو لتحقیق معا

 .10عل"نمى بالفوالعالمي  يالشمال تطور النصفلجنوبي، في حین نصف الكرة األرضیة ا دولظاھرة ال تحدث إال في 
 

                                                
7 Jens Martens, “The 2030 Agenda – a new start towards global sustainability?”, in Spotlight on Sustainable 
Development, ed. Jens Martens et al. (Beirut: Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), 
Third World Network (TWN), Social Watch, Global Policy Forum (GPF) and Arab NGO Network for 
Development (ANND), 2016), 11 
8.“The United Nations Information Centre,” Accessed June, 2017, 
http://colombo.sites.unicnetwork.org/files/2015/09/SDG-pics.png 
9 Sustainable Development Solutions Network, Getting Started with the Sustainable Development Goals: A 
Guide for Stakeholders (2015), 6 
10 Jens Martens, “The 2030 Agenda – a new start towards global sustainability?”, 11 
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ركزت أھداف األلفیة ، حیث 2000عام  صیاغتھاتستند أھداف التنمیة المستدامة إلى األھداف اإلنمائیة لأللفیة التي تم 
علیم التإلى النصف بجمیع أبعاده، بما في ذلك الدخل المنخفض والجوع المزمن ونقص  طقععلى خفض الفقر الم

ً الدول ، فإن العدید من الكثیر من ذلك قیتحقوعلى الرغم من وغیرھا.  ، یةكافیا في مجال االستدامة البیئ لم تحرز تقدما
 .أھداف التنمیة المستدامة لمواصلة ھذه العملیةوعلیھ فقد تم صیاغة 

 
 : أھداف التنمیة المستدامة2 رقم الشكل
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 فة والصرف الصحيالھدف السادس: المیاه النظی3 
 

معدل النمو السكاني العالمي في القرن ب مقارنةاستخراج المیاه في جمیع أنحاء العالم تضاعف نمو على الرغم من 
لمیاه الشرب، مالئمة على مصادر غیر قادرین على الحصول ملیون شخص ما زالوا  700أكثر من إال أن ،  العشرین

. وتحتاج الشركات الكبیرة، بما في ذلك 11المرافق الصحیة المالئمةملیار شخص الحصول على  2.5وال یستطیع 
األنشطة الزراعیة الواسعة النطاق، إلى المزید من إمدادات المیاه لدعم النمو االقتصادي الوطني واحتیاجات التنمیة. 

لمیاه ات على قطاع االتي تعاني من ضغوطدول ثلثا سكان العالم في الامكانیة عیش  وتتوقع منظمة األغذیة والزراعة
إذا استمرت أنماط االستھالك الحالیة. وتحاول األمم المتحدة معالجة مشكلة الحصول على المیاه  2025بحلول عام 

 من أھداف التنمیة المستدامة. 6الھدف المتمثلة فی 2030والصرف الصحي من خالل خطة عام 
 

ذ ھذا أن تضع استراتیجیات لتنفیالدول جب على توفإنھ یقطاعات، متعددة القضیة إنمائیة تعتبر كالمیاه وحیث أن 
من خالل إعطاء األولویة لالحتیاجات المائیة لمختلف القطاعات. ونتیجة للمفاوضات المتعلقة بأھداف وغایاتھ الھدف 

لتشدید ا كما وتمحق من حقوق اإلنسان، ھي إمدادات المیاه والصرف الصحي االتفاق على أن تم فقد التنمیة المستدامة، 
لمجتمعات المحلیة في جمیع أنحاء العالم على مواردھا الطبیعیة، وإمكانیة حصول الجمیع على سیادة اعلى ضرورة 

 .المیاه العامة وخدمات الصرف الصحي
 

حقوق اإلنسان. بما یتوافق مع اللغة المستخدمة ب) 1من أھداف التنمیة المستدامة (الجدول السادس الھدف تم صیاغة 
إلى أن بعض الكلمات الرئیسیة المستھدفة مثل "زیادة كبیرة" أو "انخفاض كبیر"  12أشارت الدراساتفقد لك، ومع ذ

قد تكون طموحة جدا في بعض أنھا ، لیست محددة بما فیھ الكفایة، أو 6.4و  6.3 الفرعیین كما ھو الحال في الھدفین
 الواردة في الھدف 13سؤولیاتھا. كما أن كلمة "الكفاءة"مبااللتزام بما ال یساعد على مساءلة الحكومات مالحاالت، 

ات التأثیرالكفاءة من المنظور االجتماعي والبیئي، على الرغم من مفھوم وال تحدد بوضوح  غامضة جداً  6.4 الفرعي
 .لبیئة الطبیعیة واالجتماعیةل ةوغیر عادل ةغیر مستدامبطریقة  المیاه المباشرة لتخصیص وإمداد

 
التي تحددھا الشراكة العالمیة  السادس أیضا على تنفیذ استراتیجیة اإلدارة المتكاملة لموارد المیاهیركز الھدف 

"عملیة تعزز التنمیة المنسقة وإدارة المیاه واألراضي والموارد ذات الصلة، من أجل حیث تعرف على أنھا للمیاھ
عي بطریقة منصفة دون المساس باستدامة تحقیق أقصى قدر ممكن وما یترتب على ذلك من رفاه اقتصادي واجتما

اعتبارھا ب الحیویة". وحظیت ھذه المقاربة بتقدیر كبیر من قبل األمم المتحدة والشراكة العالمیة للمیاهالبیئیة النظم 
ى . ومع ذلك، یخشالبیئیةتجمع بین العدالة االجتماعیة والكفاءة االقتصادیة واالستدامة كونھا أفضل حل لإلدارة 

"مقاس واحد مناسب للجمیع" وأنھ قد یتجاھل المعرفة على طریقة أن المفھوم ھو استراتیجیة غامضة بككون المتش
ة تنفیذ أھداف التنمیمراحل ضمن  تتكاملالمعرفة المحلیة یجب أن ویجب التنویھ ھنا بأن . 14المحلیة والحقائق الثقافیة

 .صنع القرارعملیة لمیاه" لضمان إدراج أصحاب الحقوق في المستدامة كجزء من نھج "إدارة حقوق اإلنسان في إدارة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 “Sustainable Development Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation 
for all,” FAO, last modified 2017, http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-6/en/ 
12 Meera Karunananthan, “Whose rights to water will the 2030 Agenda promote?”, 58 
13 Water efficiency focuses on reducing water wastage by reducing the amount used where appropriate (like 
flushing toilets, watering landscapes etc). It also focuses on measuring the amount needed for a particular 
purpose and only supplying the needed amount hence reducing “water wastage” 
14 Meera Karunananthan, “Whose rights to water will the 2030 Agenda promote?”, 58 
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 : مقاصد ھدف التنمیة المستدامة السادس1 رقم لالجدو
6.1 

 
والمیسورة التكلفة بحلول عام اآلمنة تحقیق ھدف حصول الجمیع بشكل منصف على میاه الشرب 

2030. 
 

افة الصحیة ووضع نھایة للتغوط في تحقیق ھدف حصول الجمیع على خدمات الصرف الصحي والنظ 6.2
العراء، وإیالء اھتمام خاص الحتیاجات النساء والفتیات ومن یعیشون في ظل أوضاع ھشة بحلول 

 .2030عام 
تحسین نوعیة المیاه عن طریق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفایات والمواد الكیمیائیة الخطرة وتقلیل  6.3

ة میاه المجاري غیر المعالجة إلى النصف، وزیادة إعادة التدویر تسّربھا إلى أدنى حد، وخفض نسب
 .2030وإعادة االستخدام المأمونة بنسبة كبیرة على الصعید العالمي بحلول عام 

 
كبیر وضمان سحب المیاه العذبة وإمداداتھا على  بشكلزیادة كفاءة استخدام المیاه في جمیع القطاعات  6.4

شح المیاه، والحد بدرجة كبیرة من عدد األشخاص الذین یعانون من ندرة  نحو مستدام من أجل معالجة
 .2030المیاه بحلول عام 

 
حسب وتنفیذ اإلدارة المتكاملة لموارد المیاه على جمیع المستویات، بما في ذلك التعاون العابر للحدود  6.5

 .2030بحلول عام  الحاجة
 

المیاه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنھار المتصلة بالبیئیة حمایة وترمیم النظم  6.6
 .2020المیاه الجوفیة والبحیرات بحلول عام  خزونوم
 

في النشاطات  2030تعزیز التعاون الدولي ودعم برامج رفع القدرات للدول النامیة بحلول عام  أ.6
ت الحصاد المائي وتحلیة میاه والبرامج المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي وتتضمن كل من نشاطا

 البحر وكفاءة استخدام المیاه ومعالجة المیاه وتقنیات اعادة التدویر واالستخدام
 

 دعم وتعزیز مشاركة المجتمعات المحلیة في تحسین إدارة المیاه والصرف الصحي. ب.6
 
 

 الحاجة العالمیة لتطبیق ھدف التنمیة المستدامة السادس 3.1
 

أمر حاسم للقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة  ھو میاه الشرب المأمونة والمرافق الصحیة المالئمةالحصول على إن 
النظافة یؤثران على األمن معاییر . إال أن انعدام األمن المائي ونقص 15حق من حقوق اإلنسانكما أنھ  المستدامة

ن صعوبة ارات والبنى التحتیة. ویزید مبسبب ضعف صنع القروینتج ذلك الغذائي وسبل العیش والفرص التعلیمیة؛ 
والذین أجبروا على مغادرة منازلھم  -عام 18أكثر من نصفھم دون سن -ملیون الجئ  22.5ھذا التحدي وجود نحو 

الضغط للحصول على المیاه  وھو أحد المسببات الرئیسیة الزدیاد؛ 16المضیفةالدول والعیش في مخیمات لجوء أو في 
كل من المجتمعات المضیفة والالجئین. وتتحدث جمیع مقاصد الھدف السادس من أھداف التنمیة المأمونة والنظافة ل

 .المستدامة مباشرة عن تلك الحاجة
 

أدناه. فعلى  3ھناك العدید من الفوائد المباشرة وغیر المباشرة المرتبطة بتنفیذ الھدف السادس، تم إیجازھا في الشكل 
لجلب  -مسأحیانا بعد غروب الش-سیر الشابات والفتیات لمسافات طویلة  یةفي كیفسبیل المثال، من الضروري النظر 

المیاه سواء في مخیمات الالجئین أو في المجتمعات المضیفة، ما یعرضھن للخطر بشكل مباشر. ومن ثم فإن تحسین 
العنف  أفضل منفرص الحصول على المیاه والصرف الصحي والنظافة، یساعد في حمایة الشابات والفتیات بشكل 

 .الجنسي
                                                
15 “Human right to water and sanitation,” United Nations, accessed September, 2017, 
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf 
16 “Figures at a Glance,” UNHCR, accessed August, 2017, http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html. 
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عالوة على ذلك، یؤدي الوصول إلى المیاه والمرافق الصحیة دورا كبیرا في مجالي الصحة والتغذیة؛ نظرا ألن نوعیة 

 .الصحةمما یؤثر سلباً على األمراض التي تنقلھا المیاه االصابة بالمیاه السیئة تزید من خطر 
 

ارتباطا مباشرا أیضا باألمن الغذائي وسبل العیش. وتتمتع الزراعة  یرتبط الوصول إلى المیاه والمرافق الصحیة
ي مستدامة ف بطریقة میاهكمیات ضمان سحب خصوصاً في ظل المستدامة باإلمكانات الكبیرة لمعالجة ندرة المیاه، 

لذین شخاص اعدد األ على وبشكل مباشریقلل استخدام میاه الري بكفاءة أكبر، ، كما وان الزراعة على سبیل المثال
 .یعانون من ندرة المیاه

 
طفل بسبب أمراض اإلسھال المتصلة  1000ھناك أیضا صلة مباشرة للموضوع مع التوعیة ففي كل یوم، یموت نحو 

. وتعالج برامج المیاه 17الوقایة منھاویمكن أن تنتشر في المدارس وھي مھددات من الممكن بالمیاه والصرف الصحي، 
ة الصحیة في جمیع أنحاء العالم ذلك من خالل توفیر مرافق مراحیض أفضل وزیادة نقاط والصرف الصحي والنظاف

 الوصول إلى میاه الشرب في المدارس. إن الزیادة في مرافق المراحیض لكل مجتمع في المدارس تحسن بشكل مباشر
 .رفاه الطلبة من
 

 
 : فوائد تطبیق ھدف التنمیة المستدامة السادس3الشكل رقم 

 

 تداخالت ھدف التنمیة المستدامة السادس3.2 
 

حدید ت ھاممن الفإنھ لمساعدة الجھود الرامیة إلى تنفیذ الھدف السادس من أھداف التنمیة المستدامة بطریقة متكاملة، 
أوجھ الترابط والتآزر والمفاضلة بین مختلف األھداف ضمن أھداف التنمیة المستدامة نفسھا ومع أھداف التنمیة 

من أھداف التنمیة السادس الھدف غایات . وقد خلص التحلیل إلى أن جمیع 2030ة األخرى في خطة عام المستدام
المیاه والصرف الصحي والنظافة كفاءة من خالل زیادة وذلك   18بعض بشكل إیجابي.الالمستدامة تعزز بعضھا 

 مثال.رفاه اإلنسان على سبیل ال ینمما یؤدي الى تحس الصحیة، وتحسین نوعیة المیاه بشكل كبیر والحد من التلوث
 

                                                
17.“SDG 6: Clean Water and Sanitation,” United Nations, accessed August, 2017, 
http://in.one.un.org/page/sustainable-development-goals/sdg-6/ 
18 UN-Water, “Water and sanitation interlinkages across the 2030 Agenda for Sustainable Development,” 
(Geneva: UN-Water: 2016), 16-33 
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وفیما یتعلق بتفاعالت الھدف السادس من أھداف التنمیة المستدامة مع أھداف التنمیة المستدامة األخرى، أظھر موجز 
وجود ترابط دینامیكي وثنائي االتجاه بین مقاصد الھدف السادس من أھداف  2016تحلیلي لألمم المتحدة للمیاه عام 

تدامة أھداف التنمیة المسغایات أھداف التنمیة المستدامة األخرى. وال یمكن تحقیق العدید من وباقي تدامة التنمیة المس
. وعلى ھذا النحو، ینبغي أن تكون ھذه الروابط 19دون تحقیق المقاصد في إطار الھدف السادس، والعكس صحیح

. وتعتبر ھذه 2030نمیة المستدامة لخطة عام متصلة أیضا في ضوء األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة للت
، وتعتبر ھذه األبعاد الثالثة للتنمیة 2030األخیرة جزءا ال یتجزأ من الطبیعة "غیر القابلة للتجزئة" لخطة عام 

لحمض النووي. ولذلك فإن أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر لھا ل ى الثالثفروعالالمستدامة "متشابكة"، مثل 
 .، وتضم جمیع األبعاد الثالثة ضمن أھدافھاعلى األقل األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامةأحد طالق واضحة في نقطة ان

 
فإنھ یتم تحلیل التفاعالت بین جمیع أھداف التنمیة المستدامة وھدف التنمیة المستدامة السادس مع أھدافھا الفردیة لذلك، 

ھذه التفاعالت إما تحت ثالثة مواضیع، أو وتقع . 20م المتحدةمألموجز المیاه الصادر عن ابشكل دقیق ضمن 
 .)4 رقم موضوعین أو موضوع واحد فقط (الشكل

 
 األبعاد الثالثة، حیثضمن ك أربع روابط متداخلة مع الھدف السادس من أھداف التنمیة المستدامة التي تندرج لوھنا

)، والحصول على الطاقة (الھدف 2لى الجوع (الھدف تبین كیف یؤثر الھدف السادس تأثیرا مباشرا على القضاء ع
كیفیة تفاعل ھذه األھداف  2). ویوضح الجدول 11الھدف )، والمجتمعات المستدامة (8)، والنمو االقتصادي (الھدف 7

 .الرئیسیة مع الھدف السادس

 
بعاد الثالثة إلطار عمل ضمن األالسادس : جمیع الروابط بین أھداف التنمیة المستدامة وبین الھدف 4الشكل رقم 

 لجنة األمم المتحدة المعنیة بالموارد المائیة

                                                
 نفس المصدر. 19
 نفس المصدر. 20
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 التفاعالت الرئیسیة لھدف التنمیة المستدامة السادس مع أھداف التنمیة المستدامة األخرى 2: رقمالجدول 
 األھداف التفاعالت الرئیسیة

إعادة تدویر المیاه بصورة مستدامة واستخدام المیاه  عملیات ستؤدي زیادة
 ومرن ومستدام مما سیساھمقطاع زراعي قادر على التكیف توفیر لى بكفاءة إ

زیادة األمن الغذائي. كما تلعب نوعیة المیاه دورا في زیادة اإلنتاجیة في 
    . 21األمن الغذائي یضمنالزراعیة، مما 

یتطلب ضمان إمدادات المیاه مثل استخراج المیاه الجوفیة كمیات عالیة من 
ن التبرید الحراري واستخراج الموارد یحتاجان إلى كمیات الطاقة، في حین أ

كبیرة من المیاه. وفي معظم الحاالت، فإن زیادة كفاءة استخدام الطاقة ستدعم 
بشكل مباشر أھداف المیاه. ومع ذلك، فإن زیادة البنیة التحتیة الكبیرة إلنتاج 

 .22د المیاهالطاقة مثل الطاقة الكھرومائیة یمكن أن تزید الضغط على موار
  

تكفل المالیین من الوظائف المتصلة بالمیاه توفیر المیاه یومیا لالستخدام 
المنزلي، ومعالجة میاه الصرف الصحي، وبالتالي الحفاظ على األمن الغذائي 
عن طریق الري ألغراض الزراعة. ولذلك، فإن الھدف من تحقیق األمن المائي 

میة المیاه والصرف الصحي وتوفیر یشمل خلق وظائف ذات مغزى تتعلق بتن
الخدمات. ویرتبط االنتقال نحو تحقیق اإلدارة السلیمة للمیاه ارتباطا مباشرا 

 .23بالنمو االقتصادي المستدام
 

ویمكن أیضا ربط األمن المائي بالتجارة االقتصادیة، والتي تشمل إمكانات نمو 
 .اولھاھائلة في تجارة المیاه االفتراضیة وإنتاج األغذیة وتد

  

تكمن الفكرة في المدن المستدامة في خلق مجتمع یمكن أن یكون مركزا لألفكار 
واالبتكار والعلوم واإلنتاجیة. ومع ذلك، فإن التوسع الحضري السریع یمارس 
ضغوطا على إمدادات المیاه والصرف الصحي والبیئة المعیشیة والصحة 

یا بتحسین إدارة المیاه وتحقیق العامة. ویمكن التغلب على ھذه التحدیات جزئ
مقاصد الھدف السادس التي تساعد على تحسین استخدام الموارد، وعلى الحد 

 .24من الفقر

  

 
یبین المثال الوارد في المربع أدناه الترابط بین الھدف السادس وبین الھدف الثاني من أھداف التنمیة المستدامة من 

 .خالل الزراعة المستدامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Adapted from UN-Water, “Water and sanitation interlinkages across the 2030 Agenda for Sustainable 
Development,” 16-33. 

 المصدر.نفس  22
23 Adapted from World Water Week, “Thematic Scope: Water for sustainable development” available from 
http://www.worldwaterweek.org/wp-content/uploads/2015/11/Thematic-Scope-2016.pdf 
24 Adapted from "Cities - United Nations Sustainable Development Action 2015." United Nations. Accessed 
August 24, 2017. http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/. 
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 25في األردنوالمرنة مثال على الزراعة المستدامة  -غابات صحارى مشروع 
 

 یحةالستفادة من الموارد الشحالدوحة بھدف االحل البیئي الجدید الذي تم تجریبھ في األصل في صحارى یعد مشروع 
 .الصحراویةالبیئیة إلنتاج الغذاء في النظم  للمیاه

 
ضمن منشأة تبلغ مساحتھا ثالثة  2017ي األردن (العقبة) في أیلول للعام وتم افتتاح محطة إطالق مشروع صحارى ف

ھكتارات ویستخدم فیھا مصادر الطاقة الشمسیة والمیاه المالحة والمناطق الصحراویة الجافة، وثاني أكسید الكربون 
ي تستخدم ردة بالمیاه المالحة التإلنتاج الغذاء والمیاه العذبة والطاقة النظیفة. وتحتوي المنشأة على البیوت المحمیة المب

المیاه المالحة لتوفیر ظروف ممتازة إلنتاج خضراوات عالیة الجودة مثل الخیار والبندورة. وتوفر األلواح 
الكھروضوئیة الطاقة للمنشآت الكھربائیة في المنشأة. وتساھم المناطق الموجودة في الھواء الطلق في زیادة الغلة من 

مع تخزین ثاني أكسید الكربون في الغطاء النباتي لألراضي المتدھورة. وتوفر وحدة تحلیة المیاه  المحاصیل المختلفة،
آالف لتر من المیاه العذبة یومیا من المیاه الالزمة للبیوت المحمیة والنباتات المزروعة في الخارج.  10ما یقارب من 

 من الخضراوات. ألف كیلوغرام 130ویمكن أن یصل اإلنتاج السنوي المحتمل إلى 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                
25 Adapted from "Jordan." Sahara Forest Project. Accessed August 24, 2017. 
https://www.saharaforestproject.com/jordan/. 
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 ھدف التنمیة المستدامة السابع: طاقة نظیفة وبتكلفة میسورة4 
 

 1.7سیبلغ  2010و  1990تشیر التقدیرات بأن عدد األشخاص الذین سیحصلون على الكھرباء في الفترة بین عامي 
ملیار شخص ما زالوا  2.9یرات إلى أن نحو تشیر التقدكما وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، زاد. ملیار نسمة بحسب 

 كھرباء. یعیشون من دونملیار شخص  1.1غیر قادرین على الحصول على خدمات "الطاقة الحدیثة" وأن أكثر من 

لوقت بسبب تزاید عدد سكان العالم. وفي ااالزدیاد ستمر في یوبالتالي، فإن الطلب على الطاقة بأسعار معقولة سوف 26
في المئة من انبعاثات غازات  60قطاع الطاقة ھو المساھم الرئیسي في تغیر المناخ، حیث ینتج نحو  ال یزالفنفسھ، 

 تولیدوشجعت الجھود العالمیة في ھذا الصدد على إنتاج الطاقة النظیفة ما أدى إلى   27الدفیئة في جمیع أنحاء العالم.
 . 201128عتبارا من عام في المئة من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ا 20أكثر من 

 
التحدي الذي یواجھ التنمیة المستدامة في إیجاد سبل لحل الحاجة إلى إنتاج الطاقة الحدیثة مع تقلیل األثر یكمن لذلك 

المحتمل على قاعدة الموارد الطبیعیة في العالم وعلى تغیر المناخ. وھذا ھو السبب في أن جمیع المقاصد الخمسة من 
 ) لھا نفس القدر من األھمیة وینبغي تحقیقھا معا.3ھداف التنمیة المستدامة (الجدول الھدف السابع من أ

 
 : مقاصد ھدف التنمیة المستدامة السابع3الجدول رقم 

7.1 
 

 .2030بحلول عام بتكلفة میسورة ضمان حصول الجمیع على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة 
 
 

 .2030مجموع مصادر الطاقة العالمیة بحلول عام من لمتجددة تحقیق زیادة كبیرة في حصة الطاقة ا 7.2
 

 .2030كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام للتحسین مضاعفة المعدل العالمي  7.3
 

7a  تعزیز التعاون الدولي من أجل تیسیر الوصول إلى بحوث وتكنولوجیا الطاقة النظیفة، بما في ذلك تلك
كفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجیا الوقود األحفوري المتقدمة واألنظف، المتعلّقة بالطاقة المتجددة، وال

 .2030وتشجیع االستثمار في البنى التحتیة للطاقة وتكنولوجیا الطاقة النظیفة، بحلول عام 
 

7b  توسیع نطاق البُنى التحتیة وتحسین مستوى التكنولوجیا من أجل تقدیم خدمات الطاقة الحدیثة والمستدامة
نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، والبلدان النامیة الدول جمیع في البلدان النامیة، وبخاصة في أقل لل

 .2030، بحلول عام هغیر الساحلیة، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منھا على حد
 

 
 الحاجة العالمیة لتطبیق ھدف التنمیة المستدامة السابع4.1 

 
لجمیع أھداف التنمیة المستدامة األخرى وتغیر ومحوري لعدة قطاعات، وھي أمر أساسي تعد الطاقة موضوعا شامال 

لدول االبنیة التحتیة ورفع مستوى التكنولوجیا لتوفیر الطاقة النظیفة في جمیع زیادة المناخ ورفاه اإلنسان. ولذلك فإن 
 البیئة.والمحافظة على أمر حاسم لتشجیع النمو ھو النامیة 

 
 
 
 

                                                
26 “Sustainable Development Goal 7 - Post 2015 Sustainable Development Agenda,” Sustainable Energy for 
All, accessed June, 2017, http://www.se4all.org/sdg7. 

 نفس المصدر. 27
28 “Goal 7: Affordable And Clean Energy,” United Nations Development Programme, accessed July, 2017, 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-
energy.html. 
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 وصول للطاقة والتنمیة االجتماعیةال4.1.1 
 

یدة المدى بعتأثیرات یترتب على سھولة الوصول إلى طاقة مستدامة وبأسعار مقبولة أو عدم القدرة على الوصول الیھا
 رفاه اإلنسان والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة. تؤثر على

 
حدیثة بصورة كافیة وموثوق بھا. كما أن معظم األنشطة االقتصادیة مستحیلة دون الحصول على خدمات الطاقة ال

یمكن والنامیة، الدول إنتاج خدمات الطاقة المتجددة والحدیثة یمكن أن یخلق مصادر دخل جدیدة للمناطق الریفیة في 
یمكن أن یؤدي إنتاج و العامة، مخصصات الخدماتمما یؤدي الى تطویر وتعزیز القاعدة الضریبیة لھ أن یحسن 

. ویشكل الوصول إلى الطاقة شرطا أساسیا 29رص عمل جدیدة وبالتالي زیادة مستویات المعیشةالطاقة إلى خلق ف
 .30أیضا لتقدیم خدمات مثل التعلیم والصحة

 
ن خالل مویساعد ضمان الوصول الكافي إلى الطاقة في مكافحة الفقر، وھو ما یشار إلیھ باسم "التغلب على الفقر 

خدمات الطاقة، وھم أكثر عرضة للبقاء في ھذا  وصوالً إلىي فقر ھم األقل الطاقة". فاألشخاص الذین یعیشون ف
وعلیھ فإن ایصال الطاقة لفترة زمنیة قصیرة ال یمكن اعتباره كخدمة تزوید للطاقة، الطاقة. إن لم یتم تزویدھم بالوضع 

ة ویمكن ا أو أن تكون األسعار مقبولكما انھ ال یمكن اعتبار المجتمع متصالً بشبكة الطاقة ان لم یكن األفراد متصلین بھ
. وترتبط مشاریع الطاقة المتجددة المجتمعیة الصغیرة على وجھ الخصوص وعلى نحو 31 تحملھا من قبل االفراد

 .32النامیةالدول مباشر بخفض الفقر في 
 

یوضح أن زیادة  33"0162أما فیما یتعلق بالتأثیر على رفاه اإلنسان، فإن تقریر "تسلیط الضوء على التنمیة المستدامة 
). فاستھالك الطاقة الذي 6استخدام الطاقة لھ عالقة إیجابیة مباشرة مع رفاه اإلنسان، ولكن حتى عتبة معینة (الشكل 

كیلوواط ساعة للفرد في الیوم الواحد ال یضیف مستویات معیشة أعلى. ما یعني أن مواطني الوالیات  250یزید عن 
ن ضعف كمیة الطاقة التي یستھلكھا المواطنون األوروبیون، ولكن دون زیادة كبیرة في المتحدة یستھلكون ما یقرب م

 وىمست . لذلك، من المثیر لالھتمام مقارنة ھذه العتبة العلیا مع عتبة القاع المقبولة دولیا لتحدید34نوعیة حیاتھم
 "الحصول على الطاقة الحدیثة" (انظر اإلطار أدناه).

 
 

 
 

 

 

                                                
29.OECD, Linking Renewable Energy to Rural Development, (OECD: France), available from 
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Renewable-rural-energy-summary.pdf 
30 Isabella Alloisio et al, SDG 7 as an enabling factor for sustainable development: the role of technology 
innovation in the electricity sector, (ICSD: 2017) available from http://ic-sd.org/wp-
content/uploads/sites/4/2017/01/AlloisioUpdate.pdf 

األمم  ةما تعتبر المؤشرات المستخدمة للحصول على الطاقة عدد األشخاص/ األسر المعیشیة الذین یستخدمون الطاقة ویستخدمونھا بانتظام. انظر لجنعادة  31
 Statistical Yearbook for Asia and the Pacific,” (2015), from“المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة آلسیا والمحیط الھادئ، متاح على: 

http://www.unescap.org/sites/default/files/SDGs_07_SYB2015.pdf. 
32 Julia Terrapon-Pfaff, Carmen Dienst, Julian König and Willington Ortiz, “A cross-sectional review: Impacts 
and sustainability of small-scale renewable energy projects in developing countries,” Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, vol 40 (December 2014): 1-10  
33 Spotlight on Sustainable Development 2016, Report by the Reflection Group on the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, available from 
https://neu.globalpolicy.org/sites/default/files/contentpix/spotlight/pdfs/Agenda2030_engl_160708_WEB.pdf 
34 Niclas Hallstrom, “Energy at a crossroad”, in Spotlight on Sustainable Development, ed. Niclas Hallstrom et 
al. (Beirut: Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Third World Network (TWN), Social 
Watch, Global Policy Forum (GPF) and Arab NGO Network for Development (ANND), 2016), 61. 
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 35العالقة بین استخدام الطاقة ورفاه اإلنسان:  5 رقم الشكل

 
  36إعادة النظر في "الوصول إلى الطاقة الحدیثة"

من  المعتمدویستند التعریف الحالي للوصول إلى "الطاقة الحدیثة" الذي تستخدمھ الوكالة الدولیة للطاقة واألمم المتحدة 
لكل كیلوواط  250اعة لألسر الحضریة وحوالي سلكل كیلوواط  500قبل البنك الدولي إلى حد أدنى سنوي قدره 

لكل كیلوواط  100-50ساعة لألسر الریفیة. وعلى ھذا النحو، فإن التعریف الدولي للطاقة الحدیثة یعني الوصول إلى 
ساعة للشخص الواحد في السنة. على الرغم من أن ھذا قد یبدو معقوال بالنسبة للمناطق التي ال تتوفر فیھا إمكانیة 

 3ول على الكھرباء، فإن ھذا ما سیستخدمھ المواطنون األمریكیون العادیون في أقل من ثالثة أیام. وھذا یعادل الحص
العالمي الستھالك الطاقة، وال یكفي سوى لتشغیل عدد قلیل من المصابیح الكھربائیة لبضع في المائة من المتوسط 

اف التنمیة المستدامة للمساعدة في رفع مستوى الحد األدنى یمكن استخدام الھدف السابع من أھدوساعات في الیوم. 
) یمكن 5فالزیادة في منحنى االرتباط الستخدام الطاقة ورفاھیة اإلنسان (الشكل  -من "الوصول إلى الطاقة الحدیثة" 

یة یة االقتصاداف التنمیة المستدامة لإلدماج االجتماعي، والتنمدمن أجل تلبیة المبادئ العامة ألھ -أن تعطي مؤشرا 
 واالستدامة البیئیة.

 
  ھدف التنمیة المستدامة السابع واتفاقیة باریس4.1.2 

 
 تصبح سوف مدنال بعض بأن الدولي البنك ویتنبأ ي،المناخ تغیرال بتأثیرات العالمي الصعید على السكان شعور یزداد
 قد ما عل،بالف الشحیحة المیاه موارد على طالضغ ویتزاید الزراعة جدوى وستنخفض والحیاة، لالستمراریة قابلة غیر
 .37الصراعات وخطر الھجرة من یزید

 

                                                
35 Niclas Hallstrom, “Energy at a crossroad”, 61. 
36 Todd Moss, “SDG Seven: Update the ‘Modern’ in Universal Modern Energy Access,” Centre for Global 
Development, 4 April, 2015, https://www.cgdev.org/blog/sdg-goal-seven-update-modern-universal-modern-
energy-access. 
37 “Climate Change – Overview,” World Bank, accessed August, 2017, 
http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview 
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ین تلین دوتینقطة تحول ھامة لكل من برنامجي التنمیة المستدامة وتغیر المناخ. وتم إبرام اتفاقی 2015عام ویعتبر 
بموجب  ادرالص مناخ، واتفاق باریس: اعتماد أھداف التنمیة المستدامة واعتماد اتفاق دولي جدید بشأن الوھما ینترئیسی

 ).UNFCCCاتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ (
تغیر الفي تعزیز االستجابة العالمیة لخطر  من الخطوات الھامة 2016توقیع اتفاق باریس في تشرین األول یعتبر 
لمحافظة اإلى الدول أنحاء العالم. ویدعو االتفاق  ، والجھود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفیئة في جمیعيالمناخ
درجتین مئویتین في ھذا القرن، ویطلب منھا وضع أھداف طموحة من خالل  ما دوندرجات الحرارة العالمیة على 

 .واإلبالغ عن انبعاثات الغازات وجھود التنفیذ 38طرح مساھمات محددة وطنیا
 

اعترفت  2030خطة عام إال أن باریس وأھداف التنمیة المستدامة، اتفاق  ارتباط بینوعلى الرغم من عدم وجود 
كما وجاءت من أھداف التنمیة المستدامة  13 رقم صراحة بالحاجة إلى االستجابة العالمیة لتغیر المناخ من خالل الھدف

تغیر البین العالقة وعلیھ فإن  المتجددة.الطاقة  المتعلق باستخدام 7أھداف اخرى للمساھمة في ذلك ومن ضمنھا الھدف 
كما وان دمج  ،الحد من تأثیرات التغیر المناخي المناخي والطاقة ثنائیة حیث أن زیادة استخدام الطاقة البدیلة یساھم في

تشار الطاقة زیادة انبشكل إیجابي في سیساھم في السیاسات الوطنیة  يتغیر المناخال التي من شأنھا الحد من تدابیرال
ع میتماشى ن جمیع مقاصد الھدف السابع من أھداف التنمیة المستدامة إكفاءة استخدام الطاقة. المتجددة وتدابیر 

ً إجراءات تغیر المناخ في إطار اتفاق باریس والمساھمات الم فإنھ یوجد ھنالك وعلیھ  ،)(39INDCs حددة وطنیا
ثار تحقیق اتفاق باریس والتخفیف من آمع وربطھ الھدف السابع من أھداف التنمیة المستدامة متعددة لتحقیق ات یإمكان

 تغیر المناخ.
 

میع أھداف التقدم المحرز في ج تتباطئ وتیرهالمحتمل أن فإنھ من لم یتم التصدي للتغیر المناخي، وبشكل عام فإنھ إن 
لمستدامة ا. ولذلك، فإن التقدم في تنفیذ مقاصد الھدف السابع للتنمیة اعكس اتجاھھومن الممكن التنمیة المستدامة بل 

 .اتفاق باریس مما یتوافق مع ما جاء فيویخفف من تغیر المناخ  یقلل بشكل مباشر من انبعاث غازات الدفیئة
 

 تداخالت الھدف السابع4.2 
 

إلحداث ثورة في جمیع أھداف التنمیة المستدامة األخرى، ویمكن اعتبار  ات الرئیسیةمحركمن الثورة الطاقة تعتبر 
ً  ھداف التنمیة المستدامة عامالً الھدف السابع من أ ر من أھداف الھدف الثالث عشوخصوصاً فیما یتعلق بللتنفیذ،  تمكینیا
 والتكیف معھ. يتغیر المناختأثیرات الالتخفیف من والمرتبط بإجراءات التنمیة المستدامة 

 
 46امة تتفاعل إیجابیا مع وقد خلص المجلس الدولي للعلوم إلى أن مقاصد الھدف السابع من أھداف التنمیة المستد

مقاصد  10، وتتفاعل بشكل محاید مع  40متبادلة)ومقصدا آخر من مقاصد أھداف التنمیة المستدامة (مع نتائج مفیدة 
أخرى من مقاصد أھداف التنمیة المستدامة، وبشكل سلبي مع مقصدین آخرین من مقاصد أھداف التنمیة المستدامة 

وأھداف أخرى. واستند ھذا  والسادسأدناه التفاعالت الرئیسیة بین الھدف السابع  4(بالمقایضة)*. ویوضح الجدول 
في  التوازن، مع ضمان 2030بالھدف العام لخطة عام  المرتبطالمتبادلة وحجم األثر الصلة القویة واالختیار إلى 

 .41األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة
 

تباطا بالھدف السابع من أھداف التنمیة المستدامة. ویرتبط إنجاز مقاصد یشكل الھدف الثالث عشر أكثر األھاف ار
شر بإكمال مقاصد الھدف الثالث ع -وخاصة فیما یتعلق بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة-الھدف السابع ارتباطا مباشرا 

 أدناه. 4والجدول  5من أھداف التنمیة المستدامة. انظر المزید في الفصل 
                                                

) من أجل تخفیض UNFCCCھي مصطلح یستخدم في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ ( (NDCs)المحددة وطنیا  المساھمات 38
مم المتحدة انبعاثات غازات الدفیئة. وبمجرد التصدیق على اتفاق باریس، سیصبح مؤتمر التنمیة الوطني أول أھداف غازات الدفیئة في إطار اتفاقیة األ

 .طاریة بشأن تغیر المناخ والتي تطبق بالتساوي على كل من البلدان المتقدمة والنامیةاإل
39 Eliza Northrop, Hana Biru and Sylvia Lima, Examining The Alignment Between The Intended Nationally 
Determined Contributions And Sustainable Development Goals, (World Resource Institute, 2016) available 
from https://www.wri.org/sites/default/files/WRI_INDCs_v5.pdf. 
40 D.J. Griggs, M. Nilsson, A. Stevance and D. McCollum, “A Guide to SDG Interactions: From Science to 
Implementation,” (Paris: International Council for Science, 2017) 14. 
41 D.J. Griggs, M. Nilsson, A. Stevance and D. McCollum, “A Guide to SDG Interactions: From Science to 
Implementation,” 14 
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 42 : تداخالت الھدف السابع مع أھداف التنمیة المستدامة األخرى4الجدول رقم 
 األھداف  التداخالت الرئیسیة

إن ضمان حصول فقراء العالم على خدمات طاقة یمكن االعتماد علیھا بأسعار معقولة 
لطاقة سیتم تولید اتحقیق ھدف القضاء على الفقر. أن یساھم في یمكن بصورة مباشرة 

یمكن سما م. في المستقبلاالبتكارات التكنولوجیة تطور مع مربحة  المتجددة بطریقة
فة، الطاقة النظیمن خالل وسائل المجتمعات المحلیة الفقیرة من الحصول على الكھرباء 

 .-اعتمادا على سیاسة الطاقة-في بعض الحاالت وقد تسمح بإدرار الدخل 
 

ددة. مصادر الطاقة المتج احدىتبارھا تكتسب الطاقة الحیویة أھمیتھا في مزیج الطاقة باع
وفي المستقبل، سیؤدي تسویق إنتاج الطاقة الحیویة مباشرة إلى زیادة في الوظائف 

الزراعة. ومع ذلك، نمو الزراعیة وزیادة تدفقات الدخل ألصحاب األراضي وبالتالي 
ذیة األغیؤدي إلى ارتفاع أسعار  قداإلشارة إلى أن تسویق الطاقة الحیویة فإنھ تجدر 
 .سیترتب علیھ صعوبة أكبر في تحمل تكالیف الغذاء لدى الفقراءعالمیا ما 

عملیات د ساعتسحیث  ،التفاعل الرئیسي اآلخر ھو الطاقة المستخدمة في العملیة الزراعیة
توفیر الطاقة على مستوى المزرعة على ضخ المیاه الجوفیة، وضخ المیاه السطحیة 

  األمن الغذائي. لىمما سیؤثر ایجابیاً عللري، 

 

یعتبر استخدام األجھزة الموفرة للطاقة مثل مواقد الطھي النظیفة أمرا مھما لتحسین نوعیة 
الھواء. وھناك حاجة أیضا إلى الطاقة من أجل التبرید الذي یسھم في صحة الغذاء 

 .وارتباطھ بالمخاطر الصحیة
 

الجوفیة كمیات عالیة من الطاقة، في یتطلب ضمان إمدادات المیاه مثل استخراج المیاه 
التبرید الحراري واستخراج الموارد إلى كمیات كبیرة من المیاه.  تحتاج عملیات حین

بشكل مباشر أھداف المیاه وكفاءة الطاقة أن تدعم  یمكن إلجراءاتوفي معظم الحاالت، 
یل من لمن خالل خفض عدد األشخاص المتضررین من نقص المیاه (الضخ الفعال) والتق

، یمكن 43)2012تلوث المیاه. ووفقا لدراسة أجرتھا وكالة التقییم البیئي في ھولندا (
، إذا ما استخدمت 2020في المئة في عام  25تخفیض الطلب العالمي على المیاه بنسبة 

ن سوء إال أ، تكنولوجیات الطاقة المتجددة بكفاءة. ویمكن تطبیق ذلك في معظم الحاالت
شمسیة وطاقة الریاح قد یؤدي إلى اإلفراط في استغالل الموارد المائیة إدارة الطاقة ال

 .واستنزافھا

 

وقد  ،یمكن للتحول نحو مزیج من الطاقة المتجددة أن یزید االبتكار ویشجعھ بشكل مباشر
یؤدي ذلك بدوره إلى زیادة فرص العمل. ویمكن أن تشمل التفاعالت األخرى فقدان 

ل إلى الطاقة المتجددة، ألن المالیین من الناس یعملون في صناعة فرص العمل عند االنتقا
  .الوقود األحفوري ویكافحون من أجل إیجاد فرص عمل جدیدة عند تفكك االقتصادات

في جمیع أنحاء العالم أن تسبب انخفاض الطاقة المتجددة بشكل فوریمن شأن زیادة 
د الرامیة إلى إبقاء ظاھرة االحترار سیسھم في الجھومما  ،مباشربشكل غازات الدفیئة 

 العالمي أقل من درجتین مئویتین وااللتزام باتفاقیة باریس، وبالتالي مكافحة تغیر المناخ.
 

  
 
 
 

                                                
 نفس المصدر. 42
 .43نفس المصدر،  43
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الطاقة المتجددة ومعالجة  -مثال توضیحي لتفاعل ھدفي التنمیة المستدامة السابع والسادس في السیاق األردني 

 المیاه
مسي الشمسیة في المنطقة، حیث یبلغ متوسط اإلشعاع الشالطاقة  مرتفعة الستغالل إمكانیاتبتوفر  األردن بكونھیتمیز 

في العالم دولة . ومن المعروف أیضا أن األردن ھو ثاني أفقر 44كیلوواط / متر مربع سنویا 2300-1600العالمي 
أنفق فقد ، 2025-2016یجیة المیاه الوطنیة لتر للفرد في الیوم. ووفقا السترات 100من حیث المیاه، مع توفر أقل من 

ومن طبقات المیاه الجوفیة العمیقة البلد ملیون دینار أردني على الكھرباء لضخ المیاه في جمیع أنحاء  141األردن 
 في المائة من تكالیف التشغیل والصیانة السنویة إلمدادات المیاه. 45، وھو ما یمثل 2014في عام 

  
أن یساعد على تقلیل العبء المالي، وأن  -وخاصة في المناطق النائیة-طاقة المتجددة لضخ المیاه ومن شأن استخدام ال

 ً لول الستراتیجیة المیاه الوطنیة نفسھا، فإن األردن یتطلع بح یساھم أیضا بشكل مباشر في خفض غازات الدفیئة. ووفقا
المئة، وزیادة مساھمة الطاقة المتجددة بنسبة  في 15إلى خفض استھالك الطاقة في مرافق المیاه بنسبة  2025عام 
األردن مبلغ مالي وصل إلى بمنح  2016 للعام قامت الحكومة الیونانیة في أیلولفقد في المئة. ولتحقیق ذلك،  10

ملیون یورو لتثبیت بئر وتشغیل محطة لمعالجة میاه الصرف الصحي باستخدام الطاقة المتجددة في صالحیة النعیم في 
 .45شخصا 130مترا مكعبا من المیاه یومیا یستفید منھا حالیا  50الرویشد التابع لمحافظة المفرق. ویستخرج البئر لواء 

 
یمكن توقع زیادة ھذه المبادرات التي تلعب دورا في توفیر الطاقة مع زیادة میاه الصرف المعالجة في السیناریوھات 

ب الطلب مرونة متزایدة لتوفیر الطاقة لكثیر من مرافق تولید المیاه وستوفر تقنیات إدارة الطاقة من جان، المستقبلیة
ومعالجتھا، حیث أن العدید من أنظمة إمدادات المیاه والمعالجة الحالیة والمستقبلیة في األردن ھي من المرشحین 

لمھددات، بر إحدى اتعت الضخ الجائر لبعض مصادر المیاه الجوفیة فإن سھولةالمثالیین لھذه التكنولوجیا. ومع ذلك، 
 .ولذلك، ینبغي توخي الحذر في ھذا الصدد، وینبغي تحدید مستویات استخراج المیاه المناسبة

 
 

وبینما یمیل أصحاب الشأن والمصلحة إلى التركیز على تفاعالت ھدف التنمیة المستدامة السابع مع أھداف التنمیة 
ً  لروابطالمھم أیضا التفكیر في افإنھ من المستدامة األخرى،  ، سیؤدي . فعلى سبیل المثالبین أھداف الطاقة نفسھا أیضا

) إلى فائدة مباشرة للمجتمعات الریفیة، غیر 7.2توزیع مصادر الطاقة مثل الكتلة الحیویة والطاقة الشمسیة (المقصد 
) 7.1 لطاقة (المقصدیمكن أن یرفع من مخاطر زیادة أسعار ا -بنیة تحتیة ثقیلة-أن القیام بذلك من خالل نظام مركزي 

 .46ما سیجعل بعض األسر تتخلى عن مطمح الوصول إلى الشبكة
  

                                                
44 Al-Salaymeh, A. "Modelling of Global Daily Solar Radiation On Horizontal Surfaces For Amman City." 
http://www.eng.uaeu.ac.ae/en/research/journal/issues/v11/pdf_iss1_11/p5.pdf 
45 "Ministry launches first well powered by renewable energy in badia." Jordan Times. September 06, 2016. 
Accessed July 26, 2017. http://www.jordantimes.com/news/local/ministry-launches-first-well-powered-
renewable-energy-badia 
46 D.J. Griggs, M. Nilsson, A. Stevance and D. McCollum, “A Guide to SDG Interactions: From Science to 
Implementation,”130 
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 الھدف الثالث عشر: العمل المناخي5 
 

 للتأثیراتفي جمیع أنحاء العالم  دول. وتتعرض ال47تم االعتراف عالمیا بتغیر المناخ باعتباره أكبر تھدید منفرد للتنمیة
في دول  اتإلى الفیضانالشدید في بعض الدول الجفاف والتي تتضمن حاالت ، ي بشكل مباشرتغیر المناخلالجذریة ل

 .الھشة والفقیرةالمجتمعات المحلیة  علىتؤثر وجمیعھا ، أخرى
 

في  50بة اآلن بنستزداد في االرتفاع مع زیادة غازات الدفیئة التي  يتغیر المناختأثیرات الومن المتوقع أن تستمر 
لمعلوم على نطاق واسع أن ھناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغیر المناخ . ومن ا199048المئة عن عام 

وتقلیل آثاره إلى الحد األدنى لتنفیذ جمیع أھداف التنمیة المستدامة األخرى. فعلى سبیل المثال، یعني ضمان حصول 
اقة قة النظیفة مثل الطاقة الشمسیة وطالجمیع على الكھرباء بأسعار معقولة (الھدف السابع) االستثمار في مصادر الطا

الریاح والطاقة الحراریة. ومن شأن اعتماد معاییر فعالة من حیث التكلفة لمجموعة واسعة من التكنولوجیات أن یقلل 
، ما یقلل من انبعاثات غازات الدفیئة 49في المئة 14أیضا من استھالك الكھرباء العالمي في المباني والصناعة بنسبة 

 .50محطة متوسطة الحجم من الوقود األحفوري 1300تجنب حوالي  من خالل
 

حفل ھي الم 51ویقر الھدف الثالث من أھداف التنمیة المستدامة بأن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ
من  13لھدف أعاله. وتؤكد مقاصد ا 2-1-4الرئیسي للتفاوض بشأن االستجابة العالمیة لتغیر المناخ، انظر القسم 

ى . وعلاً لمواجھة التغیر المناخيالتخفیف والتكیف مع لجمع اجراءاتالحاجة الى ) 5أھداف التنمیة المستدامة (الجدول 
احتفظ بأھداف التنمیة المستدامة القائمة بذاتھا من أجل تغیر المناخ، فإنھ كان  2013الرغم من أن جدول أعمال عام 

درجة  1.5درجة مئویة أو  2وارد في اتفاق باریس ویھدف إلى تجاوز ھدف "یمكن أن یعزز الھدف الرئیسي ال
 ."مئویة

 
 : مقاصد الھدف الثالث عشر5الجدول رقم 

13.1 
 

تعزیز المرونة والقدرة على الصمود في مواجھة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبیعیة في جمیع 
 طار.، وتعزیز القدرة على التكیف مع تلك األخالدول

 التدابیر المتعلقة بتغیر المناخ في السیاسات واالستراتیجیات والتخطیط على الصعید الوطني.دمج  13.2
الوعي والقدرات البشریة والمؤسسیة للتخفیف من تغیر المناخ، والتكیف معھ، والحد ورفع تحسین التعلیم  13.3

 .لھمن أثره واإلنذار المبكر 
13a  لتزام بھدف من ا يتغیر المناخالفي اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن  ول المتقدمةالدتنفیذ ما تعھدت بھ

من جمیع المصادر لتلبیة  2020دوالر سنویا بحلول عام ملیار  100التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 
خضر ألالنامیة، في سیاق إجراءات التخفیف المجدیة وشفافیة التنفیذ، وجعل الصندوق ادول احتیاجات ال

 للمناخ في حالة تشغیل كامل عن طریق تزویده برأس المال في أقرب وقت ممكن.
13b  لدول األقل ي في اتغیر المناخالفعالة المرتبطة بالتعزیز آلیات تحسین مستوى قدرات التخطیط واإلدارة

 مھمشة.التركیز على النساء والشباب والمجتمعات المحلیة والوالصغیرة النامیة، الجزر و نمواً 
 
 

                                                
47 “SDG 13,” Sustainable Development Knowledge Platform, accessed August 2017, 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 
48.“Goal 13: Climate Action,” UNDP, accessed August, 2017, 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html 

 نفس المصدر. 49
 نفس المصدر. 50
، وھي واحدة من اتفاقیات ریو الثالث التي أقیمت 1994آذار / مارس  21إلطاریة بشأن تغیر المناخ حیز النفاذ في دخلت اتفاقیة األمم المتحدة ا 51

التي صدقت على االتفاقیة األطراف في االتفاقیة.  197. ولدیھا الیوم عضویة شبھ عالمیة. وتسمى البلدان ال 1992بالتوازي مع إعالن ریو في عام 
بشري "الخطیر" في النظام المناخي الھدف النھائي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. للمزید: ویمثل منع التدخل ال

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php. 



 مذكرة توجیھیة لتطبیق أھداف التنمیة المستدامة في األردن

 21 

 الحاجة لتطبیق ھدف التنمیة المستدامة الثالث عشر5.1 
 

  الطبیعیة والتغیر المناخي الكوارث5.1.1 
 

على  يختغیر المناالعلماء ، وعلى الرغم من عدم اتفاق توفر نماذج تغیر المناخ فكرة عما یمكن توقعھ في المستقبل
، تغیر المناخیة الدولیة المعنیة بمستقبل مظلم. ووفقا للھیئة الحكومبتعطي تنبؤات إن معظم النماذج إال جمیع التفاصیل، 

یادات الز مساحات األرض وسترتبطفإن زیادة الغازات الدفیئة في الغالف الجوي ستعزز درجات الحرارة على معظم 
 بما في ذلك زیادة شدة العواصفمتعددة من ضمنھا المحتملة في درجات الحرارة العالمیة ارتباطا مباشرا بمخاطر 

ذوبان األنھار الجلیدیة والغطاء الجلیدي الذي یؤدي مباشرة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، ما و األعاصیر المداریة
ملیون  211. وتشیر التقدیرات إلى أن تغیر المناخ یؤثر على ما مجموعھ 52یجعل الفیضانات الساحلیة أكثر حدة

 .201353و  2000سنویا بین عامي ألف شخص  83بوفاة ما متوسطھ وسیتسبب شخص 
 

وعلى الرغم من أن المتشككین بالتغیر المناخي قد یریدون سببا علمیا أكثر دقة لالرتباط بین تغیر المناخ والكوارث 
الطبیعیة، إال أن ھناك اتفاقا عاما على أن الترابط موجود وأن األرض تشھد درجات حرارة أعلى، وبالتالي أكثر 

لطبیعیة. ویرتبط ذلك بحقیقة أن تغیر المناخ یؤثر على متوسطات درجات الحرارة العالمیة والظواھر احتماال للكوارث ا
 .المتطرفة (انظر اإلطار)

 
التغیر المناخي والكوارث الطبیعیة 

 54المتعلقة بالطقس
ال یؤثر تغیر المناخ على متوسط  

درجات الحرارة العالمیة فحسب، بل 
أیضا على درجات الحرارة 

صوى، ما یزید من احتمال وقوع الق
 .الكوارث المتصلة بالطقس

إذا تسبب تغیر المناخ في زیادة متوسط 
درجات الحرارة العالمیة، سیكون 
ھناك احتمال أكبر للطقس الحار ، 

 لطقس البارد (أعلى).لأقل احتمال و
إذا زاد التباین في درجة الحرارة، 

ما مفستمتد األحداث المتطرفة 
 یل طقس حار أكثرتسبب في تسجسی

 وطقس بارد أكثر (وسط).
ومع ذلك، إذا ازداد كل من متوسط 
درجة الحرارة والتباین، فلن یكون 
ھناك تأثیر یذكر على الطقس البارد 
ولكن سیزید بشكل كبیر من احتمال 

 تسجیل الطقس الحار (األسفل).
 
 

ملیارات دوالر سنویا للحد من مخاطر  6الي ) أن ھناك حاجة إلى حوUNDPوقدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (
ملیار دوالر أمریكي من الخسائر واألضرار الناجمة عن  360عاما، وللمساعدة على تجنب  15الكوارث على مدى 

                                                
52.“The Impact of Climate Change on Natural Disasters,” NASA, accessed August, 2017, 
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/RisingCost/rising_cost5.php 

 ,UNSTAT: اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغیر المناخ وآثاره"13مع تزاید الكوارث الطبیعیة في تواترھا وشدتھا، تأثر عدد أكبر من الناس بھا "الھدف  53
accessed August, 2017. 

 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/ 
54 NASA, “The Impact of Climate Change on Natural Disasters” 
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 100كوارث تغیر المناخ مثل الفیضانات واألعاصیر المداریة. ونتیجة لذلك، وكجزء من ھذا السعي، فإنھ یلزم جمع 
55 النامیة والمساعدة في التخفیف من آثار تغیر المناخالدول لتلبیة احتیاجات  2020یا بحلول عام ملیار دوالر سنو

56. 
 

       المناخي والتنمیة المستدامة التغیر5.1.2 
  

، تم تھجیر 2009ومنذ عام  ،تؤدي الكوارث الطبیعیة المتزایدة الناجمة عن تغیر المناخ إلى إعاقة التنمیة المستدامة
ملیون شخص بسبب األحداث المتعلقة بالمناخ  22.5الكوارث الطبیعیة، حیث نزح بسبب حد في كل ثانیة شخص وا

 .2008أو الطقس منذ عام 
 

غیر أن تغیر المناخ ال یحتاج إلى أن یتسبب في حدوث كوارث تؤثر تدریجیا على عوامل التنمیة المستدامة. فعلى 
طبع في ، ورفاه اإلنسان وصحتھ، وبالالبیئیةلمخاطر التي تتعرض لھا النظم سبیل المثال، تزید آثار تغیر المناخ من ا

صحة األطفال، وتعرض الجھود المبذولة لمكافحة األمراض للخطر. ویعزز التغیر المناخي الفقر، بالرغم من أنھ 
عدالت مرة والتغیر في في درجات الحرا ةوترتبط الزیادكما النامیة. الدول مجرد أحد التحدیات العدیدة التي تواجھھا 

 .57بغلة المحاصیل وانتشار األمراض المنقولة عن طریق الحشرات مثل المالریابشكل وثیق ھطول األمطار 
 

ً وكما ذكر  ر خرى في خطر وتزید من تأثیاألنمائیة اإلھداف األأن تضع  ي یمكنھاتغیر المناخ تأثیرات ال، فإن سابقا
ي لتحقیق أساسھو امر لطلب على المیاه. ولذلك، یعتقد أن تنفیذ اتفاق باریس الضغوطات غیر المناخیة مثل الھجرة وا

. وكآثار جانبیة، فإن تخفیض 58وفیر خارطة طریق للحد من انبعاث غازات الدفیئةكونھ یأھداف التنمیة المستدامة 
تثمارات العالمیة في عام ملیار دوالر أمریكي من االس 286الغازات الدفیئة واالستثمار في الطاقة المتجددة قد جذب 

. وسیؤثر ھذا "التحول في الطاقة" 59، ما جعل جاذبیتھ لالستثمار التجاري ضعف جاذبیة الوقود األحفوري2015
 ")Stranded assets( بدوره على قطاعات أخرى، ما سیتركھا ضمن ما یسمى "األصول التي تقطعت بھا السبل

استخراج ضمن األصول المتعلقة ب -یجة لتغیر المناخ على سبیل المثالوھي أصول تفقد قیمتھا بشكل غیر متوقع، نت-
الوقود األحفوري. ومن ھذا المنظور، تؤثر التزامات تغیر المناخ على الخدمات المالیة، ما یغیر المنظور االستثماري. 

ون دوالر من قبل كلیة تریلی 2.5وتقدر قیمة األصول المالیة العالمیة المعرضة للخطر من جراء تغیر المناخ بمبلغ 
تریلیون دوالر من قبل مجلة اإلیكونومیست. ولذلك فإن التصدي لتغیر المناخ مع المساھمة في  4.2ولندن لالقتصاد، 

 .60التنمیة المستدامة سیتطلب عمال جماعیا وتعاونا عبر سلسلة قیمة االستثمار
 

 تداخالت ھدف التنمیة المستدامة الثالث عشر5.2 
 

ت بین األھداف اإلنمائیة لأللفیة وأھداف التنمیة المستدامة الثالث عشر والسادس والسابع على نطاق نوقشت الصال
ولیس  -2.4و 2.3انظر الفصلین -واسع في الفصول السابقة، ولكن بدءا من الھدفین السادس والسابع على التوالي 

یت لھذه المذكرة التوجیھیة إال ودراسة واحدة من الھدف الثالث عشر. ولم تسفر الدراسة األدبیة الشاملة التي أجر
حددت ھدف التنمیة المستدامة الثالث عشر، وتفاعالتھ مع جمیع أھداف التنمیة المستدامة األخرى. وتوضح الدراسة 
باختصار أن الھدف الثالث عشر من أھداف التنمیة المستدامة یملك ست روابط (فقط) مع جمیع أھداف التنمیة المستدامة 
                                                
55 “Climate Action: Why it Matters,” UN, Accessed August, 2017, 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/07/16-00055m_Why-it-
Matters_Climate-Action_3p.pdf 
56 “Climate Action: Why it Matters to Business,” UN, Accessed August, 2017, 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wpcontent/uploads/2016/07/1600055_Why_it_Matters_Climate_
Action_Business_letter_size_1p.pdf 
57 USAID, “Climate-Resilient Development a Framework for Understanding and Addressing Climate Change,” 
(Washington: USAID, 2104), 1 
58 “Goal 13: Climate Action,” UN, accessed August, 2017, http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-
change-2/ 
59 UN, “Climate Action: Why it Matters to Business”  
60.Ernest and Young, Climate change the investment perspective, (EYCM, 2015) available from 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-climate-change-and-investment/$FILE/EY-climate-change-
and-investment.pdf 
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خرى، ما یجعلھ یحتل المرتبة الحادیة عشرة في قائمة التكامل الكلي للھدف مع األھداف األخرى، ولكن دون تحدید األ
. وتتناقض ھذه النتیجة مع المشاركة القویة المعترف بھا على نطاق واسع لتغیر المناخ مع 61طبیعة ھذه التفاعالت

للتصدي لتغیر المناخ من خالل الھدف الثالث عشر من أھداف  جمیع جوانب التنمیة المستدامة، ومن ثم الحاجة الملحة
التنمیة المستدامة لتحقیق جمیع األھداف األخرى. وعلى ھذا النحو، فإن المنھجیة المستخدمة في الدراسة لم تعكس ھذه 

داف التنمیة ف أھالتعددیة بین الروابط مع الھدف الثالث عشر. وھي تبین أن معاییر قیاس التفاعالت المباشرة بین أھدا
المستدامة تحتاج أیضا إلى االختیار على أساس القیمة السیاسیة والبیئیة ألھداف التنمیة المستدامة. وثمة حاجة ماسة 
إلى إجراء تحلیل وبحوث أكثر شموال بشأن كیفیة تأثیر الھدف الثالث عشر بشكل مباشر، أو عرقلة تحقیق جمیع 

 أھداف التنمیة المستدامة األخرى.
  

                                                
61 David Le Blanc, Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets, 
(UN DESA: 2015) available from http://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf 



 مذكرة توجیھیة لتطبیق أھداف التنمیة المستدامة في األردن

 24 

 تقییم شامل لتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة في األردن6 
 

 مقدمة6.1 
 

 ،من المشاكل البیئیة حتى السبعینیات. وتغیر ھذا الوضع بسرعة خالل العقود الماضیة -نسبیا–كان األردن خالیا 
ة واالجتماعیة ت االقتصادیمع النمو السكاني والزیادة المفاجئة في التحضر والتنمیة، والتحوالوظھرت التحدیات البیئیة 

والسیاسیة. وباإلضافة إلى ذلك، یقع األردن في قلب أحد أكثر المناطق تقلبا في العالم، وكان مقصدا للعدید من تدفقات 
، 2015وفقا لتعداد عام ملیون نسمة  9.5یبلغ عدد سكان األردن المجاورة. الدول الالجئین الفارین من النزاعات من 

في المئة  89سوري یعیش ملیون  1.3أكثر من ویضم حیث یتواجد في المئة من غیر األردنیین،  30من ضمنھم ، 
. وقد فرضت ھذه الظروف ضغوطا ھائلة على موارد المیاه والطاقة. وبالرغم 62منھم حالیا في المجتمعات المضیفة

 من ذلك، حقق األردن إنجازات إنمائیة كبیرة على مدى العقد الماضي.
 

دن من أوائل الدول في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا التي اتخذت إجراءات عاجلة نحو تحقیق األھداف وكان األر
، ومسؤولیة الحشد ألھداف التنمیة 2030اإلنمائیة لأللفیة. وتولت وزارة التخطیط والتعاون الدولي متابعة خطة عام 

ستیعاب أھداف التنمیة المستدامة في خطط التنمیة ، اتبعت الحكومة مسارا ال2015المستدامة في األردن. ومنذ عام 
سنوات أطلق علیھ "األردن  10، أطلق األردن مخططا اجتماعیا واقتصادیا جدیدا مدتھ 2016الوطنیة. وفي عام 

 .63: رؤیة واستراتیجیة وطنیة" یھدف إلى خلق اقتصاد مرن وشامل، ویدمج البرامج اإلصالحیة 2025
 

وشمال أفریقیا الذي آسیا غرب منطقة في الدول لتنمیة المستدامة، یعد األردن من أوائل وكجزء من عملیة أھداف ا
إلى جانب مصر  ) 64VNRVoluntary National Review(یقوم بإعداد االستعراض الوطني الطوعي 

ت ). ویھدف االستعراض إلى تیسیر تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحا2017) وقطر (یولیو 2016والمغرب (
. ویمثل 2030والتحدیات والدروس المستفادة بشأن تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة، بغرض التعجیل بتنفیذ خطة عام 

ھذا البرنامج خارطة طریق البلد لتحقیق التنمیة المستدامة، ویھدف إلى تعزیز سیاسات ومؤسسات الحكومات لتعبئة 
فیذ األھداف. وعقب االستعراض، تعمل وزارة التخطیط والتعاون المتعددین والشراكات من أجل تنالعالقة دعم أصحاب 

الدولي على إنشاء لوحة بیانات محدثة عن تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة لجمیع القطاعات من أجل تعزیز الشفافیة 
 .65والمساءلة

 
اجھ العدید من ستو، فإن ھذه االلتزامات 2030األردن على الشروع في تنفیذ خطة عام عزم وعلى الرغم من 

. وتصف الفصول التالیة حالة تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة، وتجري تقییما شامال للفجوات والتحدیات التي التحدیات
. واستنادا إلى ھذه النتائج، تختتم بصیاغة الفرص والتوجیھ لصانعي السیاسات بشأن العالقة المختلفینحددھا أصحاب 

 تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة على نحو أفضل.السبل الممكنة للمضي قدما في 
 

 المنھج6.2 
 

من أجل فھم أفضل لكیفیة تحقیق أھداف التنمیة المستدامة الثالثة المختارة في األردن، تمت استشارة أصحاب الشأن 
لي ألھداف بالرئیسیین لجمع معلومات مباشرة عن التنفیذ الحالي والتحدیات المحددة وفرص التنفیذ المستقوالعالقة 

 .التنمیة المستدامة الثالثة
 

وفي البدایة، تم التخطیط لثالثة مجموعات تركیز، واحدة لكل ھدف من أھداف التنمیة المستدامة، في الفترة ما بین 
عالقة لحضور مجموعات التركیز شخص من مختلف مجموعات أصحاب ال 15. وقد تم دعوة 2017 للعام أیار وآب

واألوساط األكادیمیة والمانحین والمجتمع المدني. وبعد مجموعة التركیز األولى على الھدف مة العابما في ذلك  ھذه
                                                
62 Ministry of Planning and Cooperation, Jordan’s Way to Sustainable Development (Amman: 2017) 

 نفس المصدر 63
64 For more information about the VNR, please check “Jordan’s Way to Sustainable Development” available 
from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf 

  لوحة قیادة إلكترونیة. نیتھا إلنشاء ، ذكرت وزارة التخطیط2017تشرین األول/ أكتوبر  19خالل جلسة نقاش في  65
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من اصحاب العالقة فقد  في المائة 50أقل من والتي شھدت مشاركة ) 2017من أھداف التنمیة المستدامة (أیار  7
 المتعددین، عقدت بین حزیرانالقة العتحولت منھجیة جمع البیانات إلى التركیز على مقابالت متعمقة مع أصحاب 

 .2017 للعام وآب
 

الرئیسیین من قطاعي الطاقة والمیاه، یمثلون والعالقة من أصحاب الشأن شخص  20واستھدفت المقابالت ما مجموعھ 
با، دقیقة تقری 60 - 45الجمھور واألوساط األكادیمیة والمانحین والمجتمع المدني في األردن. واستمرت المقابالت بین 

كیف تساعد منظمتھم/ مؤسستھم في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة الثالثة المستھدفة، -1وناقشت ثالثة أسئلة رئیسیة: 
ما ھي توصیاتھم الرئیسیة  -3وما ھي الصعوبات والتحدیات التي تواجھ تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة في األردن،  -2

حلقة  دالعالقة فقد تم عقھذه في األردن. وباإلضافة إلى التشاور مع أصحاب  لتحسین تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة
ضمت خمسین خبیرا من ثالثة قطاعات واشتركت مع ممثلي وزارة التخطیط والتعاون الدولي، ومجموعة  -نقاش 

ساھمت حیث  2017 للعام من تشرین أول 17األمم المتحدة للتنمیة المستدامة والمجتمع المدني والمجتمع العلمي في 
 معلومات إضافیة.في جمع 

 
من مقابلة  17تم اختیار ما مجموعھ تم تفریغ جمیع المقابالت وكتابتھا بالكامل ولخصت النتائج الرئیسیة للمناقشة. 

عدم الكشف قة العالبین المقابالت العشرین، على أساس قابلیتھا للتطبیق وقیمتھا المضافة. وقد فضل بعض أصحاب 
ألغراض الدراسة. كانت ھناك بعض البیانات المتداخلة  وھو االمر الذي تم احترامھألسباب تتعلق بالسریة  عن ھویتھم

التي سیتم ذكرھا والمشار إلیھا في األقسام أدناه. وینعكس ھذا التداخل أیضا في تحدیات التنفیذ المعلنة التي كانت 
 ي أساسا اجتماعیة ومؤسسیة.متشابھة جدا بین أھداف التنمیة المستدامة الثالثة، وھ

 
تم استخراج المعلومات ذات الصلة واستخدامھا لتحلیل الوضع األردني. وقد جمعت بیانات إضافیة من خالل دراسة 
األدبیات األساسیة لمصادر مختلفة، بما في ذلك تقاریر المانحین، والنشرات الصحفیة والتقاریر االستراتیجیة. تم إنشاء 

 جوانب من قطاع المیاه والطاقة في المنزل. خرائط وأرقام تمثل
 

 الوضع المائي في األردن6.3 
  

في المائة دون خط الفقر الدولي  88في العالم، حیث یبلغ نصیب الفرد من حیث فقر المیاه یحتل األردن المرتبة الثانیة 
المائة من المملكة ھطول أمطار كلیا. ویتلقى تسعین في جاف أو جاف . ویمكن اعتبارالمناخ في األردن شبھ 66للمیاه

متر مكعب للفرد  106حوالي  2015ملم. ویبلغ إجمالي اإلمدادات الوطنیة من المیاه في عام  200سنوي یقل عن 
 . 67لترا للفرد في الیوم) 131(متر مكعب للفرد في السنة حوالي  48في السنة، یزود األفراد منزلیا بنحو 

 
في األردن، بنسبة تصل إلى ستین في المئة من إجمالي إمدادات المیاه.  ستھالكاً للمیاهاألكثر االقطاع الزراعي ویعتبر 

كان. وفیما عدد الس ازدیادویذھب ستة وثالثون في المئة إلى استخدام البلدیات والتي تتعرض لضغوط شدیدة بسبب 
ن على خدمات نظام في المئة من سكان األرد 65یتعلق بالحصول على خدمات الصرف الصحي، یحصل حوالي 

 .68الصرف الصحي
 

  تنفیذ ھدف التنمیة المستدامة السادس في األردن6.3.1 
 

تمرار اسمع بدأ تمھید الطریق لتنفیذ الھدف السادس من أھداف التنمیة المستدامة من خالل األھداف اإلنمائیة لأللفیة 
ردن من زیادة إمكانیة الحصول على إمدادات المیاه وتمكن األ المیاه.التحدیات الھائلة التي یواجھھا األردن في مجال 

                                                
66.World Vision, Jordan Fact Sheet – Water, Sanitation and Hygiene, available from 
http://www.wvi.org/sites/default/files/WASH%20-%20Jordan.pdf 
67 Michael Gilmont et al, Decoupling National Water Needs for National Water Supplies: Insights and Potential 
for Countries in the Jordan Basin, (WANA: Amman, 2017) 
68.WASH Jordan Working Group, UNHCR, available from 
data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=6467 
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وإن كان ذلك بشكل متقطع. ونجح أیضا في زیادة فرص الحصول  من األھداف اإلنمائیة لأللفیة، في إطار الھدف السابع
 .200069في المائة في عام  48في المئة مقابل  63على خدمات الصرف الصحي إلى 

 
ھدف التنمیة المستدامة السادس سیستغرق وقتا طویال بالنسبة لألردن. وحثت ومع ذلك، فإن تحقیق نتائج مرضیة ل

التي تعمل على أھداف التنمیة المستدامة على استیعاب مقاصد كل ھدف ومؤشراتھ، وجعلھا أكثر قابلیة للتطبیق الدول 
، والتي تسمى 2025-2016واالستدامة مع مراعاة السیاق المحلي. وتتضمن االستراتیجیة الوطنیة األردنیة للمیاه 

"استراتیجیة وزارة المیاه والري"، مجموعة من المؤشرات واألھداف التي یجب أن تتبعھا وزارة المیاه والري، وسلطة 
) بھدف صقل وتوسیع الخطة والعمل على تنفیذھا. وتستند المؤشرات الوطنیة إلى األھداف WAJالمیاه األردنیة (

لفیة المتعلقة بمیاه الشرب والصرف الصحي، والتي تتداخل مع األھداف الثالثة األولى السابقة لألھداف اإلنمائیة لأل
صر على التركیز على األھداف األخرى (الجدیدة) الھدف السادس تمن أھداف التنمیة المستدامة الستة، ولكنھا ال تق

األھداف  6. ویبین الجدول 2018ي عام من أھداف التنمیة المستدامة. وتعتزم الوزارة زیادة تأمیم األھداف المتبقیة ف
 والمؤشرات الوطنیة المستندة إلى المقاصد الثالثة األولى من أھداف التنمیة المستدامة الستة فقط.

 
وتشمل استراتیجیة وزارة المیاه والري أیضا رصد التقدم المحرز في تحقیق الھدف السادس من أھداف التنمیة 

لدول االمتكامل التابعة لألمم المتحدة من أجل الھدف السادس، لیصبح إحدى المتابعة ة المستدامة. واختار األردن مبادر
الھدف. وباستخدام نظام معلومات المیاه التابع لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ھذا تنفیذ لمتابعة والرائدة 

؛ للمساعدة في الحد من 2018في عام سیبدأ األردن رصد تنفیذه للھدف السادس  AQUISTATالمعروف باسم 
. ومن أجل ھذه العملیة، أنتجت الوزارة "خط أساس" للمیاه في األردن 70اإلجھاد المائي وتعزیز كفاءة استخدام المیاه

للمتابعة . وسیشكل خط األساس ھذا نقطة بدایة إلنتاج مؤشرات محددة 2017في كانون األول سیتم الكشف عنھ علنا 
. وشكلت وزارة المیاه والري لجنة وطنیة مسؤولة عن التخطیط للمبادرات، في 2030المستقبل حتى عام والتقییم في 

محاولة للمساعدة في تنسیق الجھود المبذولة لتنفیذ ھدف التنمیة المستدامة السادس. وتتألف اللجنة من أعضاء وزارات 
 .71اون الدولي، والمجتمع المدنيأخرى مثل وزارة البیئة ووزارة الزراعة ووزارة التخطیط والتع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
69.Ministry of Water and Irrigation, Establishing the Post-2015 Development Agenda: Sustainable 
Development Goals (SDG) Towards Water Security: The Jordanian Perspective, (Amman, 2016) 

 ).2017تموز/ یولیو  11مسؤول رفض الكشف عن اسمھ في وزارة المیاه والري في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( 70
 نفس المصدر. 71
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تم تحقیق اإلنجازات التالیة في األردن فیما یتعلق بتنفیذ المقاصد الثالثة األولى المؤلفة من الھدف السادس من أھداف 
 التنمیة المستدامة:

 
 72والمؤشرات : ھدف التنمیة المستدامة السادس في األردن، المقاصد6 الجدول رقم

ات التي ستستخدم لقیاس المؤشر
التقدم المحرز نحو بلوغ األھداف 

 الفرعیة

مقاصد ھدف التنمیة  المقاصد الوطنیة
 المستدامة السادس

 

النسبة المئویة للسكان الذین یحصلون 
على خدمات میاه الشرب المدارة 

 بأمان.

الوصول الشامل إلى 
میاه الشرب المأمونة 

 وبأسعار معقولة.

جمیع تحقیق ھدف حصول ال
بشكل منصف على میاه 
الشرب المأمونة والمیسورة 

 .2030التكلفة بحلول عام 

6.1 

النسبة المئویة للسكان الذین یحصلون 
على خدمات الصرف الصحي 

 المدارة بأمان.
النسبة المئویة للسكان الذین لدیھم 
إمكانیة الحصول على النظافة 

 الصحیة.

تحقیق الوصول إلى 
المرافق الصحیة 

یة، إنھاء التغوط الكاف
 في العراء.

تحقیق وصول النظافة 
 إلى الجمیع.

تحقیق ھدف حصول الجمیع 
على خدمات الصرف 
الصحي والنظافة الصحیة 
ووضع نھایة للتغوط في 
العراء، وإیالء اھتمام خاص 
الحتیاجات النساء والفتیات 
ومن یعیشون في ظل أوضاع 

 .2030ھشة، بحلول عام 

6.2 

 ه.مؤشر جودة المیا
نسبة المیاه العادمة (المنزلیة 

 والصناعیة) المعالجة بأمان.
نسبة المیاه العادمة التي یتم إعادة 
استخدامھا بشكل آمن وإعادة تدویر 

 .المیاه العادمة الصناعیة

 تحسین نوعیة المیاه.
خفض نسبة المیاه 
العادمة غیر المعالجة 

 إلى النصف.
قیاس النسبة المئویة 

دویر لزیادة إعادة الت
وإعادة االستخدام 

 اآلمن.

تعزیز نطاق التعاون الدولي 
الدول ودعم بناء القدرات في 

النامیة في مجال األنشطة 
والبرامج المتعلقة بالمیاه 
والصرف الصحي، بما في 
ذلك جمع المیاه، وإزالة 
ملوحتھا، وكفاءة استخدامھا، 
ومعالجة المیاه العادمة، 
وتكنولوجیات إعادة التدویر 

ادة االستعمال، بحلول وإع
 .2030عام 

6.3 

 
 تم تحقیق اإلنجازات التالیة في األردن فیما یتعلق بتنفیذ المقاصد الثالثة األولى من ھدف التنمیة المستدامة السادس:

 
 )6.1الوصول الشامل إلى میاه الشرب اآلمنة والمقبولة التكلفة (المقصد 

 
في المئة من السكان، فإن النظام ال یزال بعیدا  94قد وصل إلى أكثر من على الرغم من أن توزیع المیاه في األردن 

. وردا على ذلك، 74بسبب مزیج من سرقة المیاه وتسرب المیاه 73لترا للفرد یومیا 65نحو  المثالیة، كونھ یفقدعن 
لقانونیة ت المیاه غیر اتقوم وزارة المیاه والري حالیا بمكافحة سرقة المیاه من خالل إجراء عملیات تفتیش وكشف عملیا

ألف انتھاك ضد موارد  30من معالجة  2017. ووفقا لصحیفة جوردان تایمز تمكنت السلطات في أیار 75وإغالقھا

                                                
 ).2016، (عمان، 2025 - 2016الستراتیجیة الوطنیة للمیاه وزارة المیاه والري، ا 72
 نفس المصدر. 73
 ).2017تموز/ یولیو  11مسؤول رفض الكشف عن اسمھ في وزارة المیاه والري في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( 74
 نفس المصدر. 75
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. ومنذ بدء عملیة التنمیة المستدامة، ازادات الصعوبات التي تواجھھا السلطات لتقلیل سرقة 201376المیاه منذ عام 
 المیاه.

 
ة وھي شركة وطنی-یدة للحد من فاقد المیاه وتحسین إدارة الموارد المائیة، قامت شركة میاھنا وكجزء من الجھود المتزا

بزیادة صالحیاتھا لتشمل محافظتین أخریین في األردن  -ذات مسؤولیة محدودة مملوكة بالكامل من قبل سلطة المیاه
قد المیاه في النظام من خالل مشاریع إلى جانب العاصمة عمان ھما اربد والزرقاء. وتعمل الشركة على تقلیل فا

ا . كما أنھ77إلصالح البنیة التحتیة، لتحل محل عدادات المیاه القدیمة مع عدادات رقمیة وتحسین مراقبة تسرب المیاه
تشارك مع وزارة المیاه والري للمساعدة في وقف سرقة المیاه من نظام المیاه المنزلیة. وفیما یتعلق بكفاءة استخدام 

ما یعزز إمدادات المیاه ویتحكم في توزیع المیاه  2016المیاه، وضعت وزارة المیاه سیاسة تخصیص المیاه في عام 
 بین القطاعات.

 
ملیون متر مكعب بحلول عام  552.5ر المیاه إلى حوالي یه والري أیضا إلى زیادة توفوتھدف استراتیجیة وزارة المیا

ملیون متر مكعب، وزیادة میاه الصرف المعالجة  422.5. وستسھم ھذه الكمیة في زیادة توافر میاه الشرب إلى 2025
الخطة، تعتزم الوزارة تنفیذ ملیون متر مكعب. وكجزء من ھذه  36إلى  78ملیون متر مكعب والمیاه الھامشیة 94إلى 

ملیون متر مكعب، أي أكثر من نصف إجمالي إمدادات میاه  235الذي سیساھم بما مجموعھ  79مشروع ناقل البحرین
موارد میاه الشرب اإلضافیة، والمساھمات النسبیة التي خططت  6. ویبین الشكل 2025الشرب اإلضافیة بحلول عام 

 .80لريلھا استراتیجیة وزارة المیاه وا
 

القة الععالوة على ذلك، تعزز االستراتیجیة بناء شراكات فعالة مع المجتمع المدني، والمشاركة مع جمیع أصحاب 
 في بناء الوعي حول كفاءة استخدام المیاه والحفاظ علیھا وحمایة البنیة التحتیة للمیاه من السرقة.

 
 )6.2حیة للجمیع (المقصد تحقیق الوصول إلى المرافق الصحیة المالئمة والنظافة الص

 
والتدفق الھائل لالجئین، أصبح من الضروري لوزارة المیاه والري إنشاء  2011مع بدایة األزمة السوریة في عام 

آلیة تنسیق جدیدة لتلبیة االحتیاجات الناشئة للمجتمعات المضیفة في األردن. لذلك، أنشأت منصة االستجابة لألزمة 
ل للمیاه والصرف الصحي، بھدف التخطیط والمساعدة في تحسین خدمات المیاه ) فرقة عمJRPSCالسوریة (

والصرف الصحي والنظافة في األردن وفي عدد من المجتمعات المضیفة. ویشمل ذلك حشد البلدیات لدعم المدارس 
 وتطویر مراكز التعلم والممارسة في مجال المیاه والصرف الصحي والنظافة للشباب في األردن.

 
الصعید الوطني، تخطط استراتیجیة وزارة المیاه والري أیضا إلنشاء إطار جدید یغطي اإلدارة المتكاملة للموارد  وعلى

 وفرقة العمل من أجل حل المتطلبات القانونیة والتنظیمیة لقطاع المیاه بأكملھ في األردن. IWRMالمائیة 

                                                
76 Hana Namrouqa, “Authorities tackle 3000 violations,” Jordan Times, May 6, 2017, 
http://www.jordantimes.com/news/local/authorities-tackle-30000-violations-water-resources-2013 

ي عمان، ف غازي خلیل، الرئیس التنفیذي ومحمد العریان مدیر خدمة العمالء ومحمد الخرابشة مھندس رئیسي في شركة میاھنا، مقابلة أجرتھا الرا نصار 77
 ).2017تموز/ یولیو  9ردن، (األ
 تساھم المیاه الھامشیة والمیاه العادمة من المناطق الحضریة والمالحة والصرف الزراعي في إمداد المیاه الجوفیة. 78
البحر  قة اللسان فيیسمى المشروع أحیانا بمشروع قناة البحرین، وھو خط أنابیب من المقرر أن یمتد من مدینة العقبة على ساحل البحر األحمر إلى منط 79

تولید الكھرباء والمیت. وسیوفر المشروع المیاه الصالحة للشرب لألردن وإسرائیل وفلسطین، وسیتم جلب المیاه لتحقیق الثبات في مستوى میاه البحر المیت 
 لدعم احتیاجات الطاقة من خالل المشروع.

s, saline and agricultural drainage into Marginal water contributes to wastewater from urban area.80

groundwater. 
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ملیون متر مكعب) ومساھمتھا النسبیة في  422.5: موارد میاه الشرب اإلضافیة المخطط لھا (6 رقم الشكل

 .2025إجمالي إمدادات میاه الشرب اإلضافیة بحلول عام 

 
 )6.3خفض نسبة المیاه العادمة غیر المعالجة إلى النصف وازدیاد إعادة التدویر وإعادة االستخدام اآلمن (المقصد 

 
لجة وتحلیة المیاه المالحة ومیاه البحر. ویجري حالیا تقوم الحكومة بتجربة طرق جدیدة لتسخیر المیاه العادمة المعا

). 7(الشكل  81في المئة من المیاه العادمة المجمعة 98استخدام ثالثین محطة لمعالجة میاه الصرف الصحي تعالج 
 . 82في المئة من المیاه المستخدمة للزراعة في وادي األردن 95وتوفر ھذه المیاه المعالجة حالیا 

 

                                                
 ).2017تموز/ یولیو  11مسؤول رفض الكشف عن اسمھ في وزارة المیاه والري في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( 81
في شركة میاھنا. مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، غازي خلیل، الرئیس التنفیذي ومحمد العریان مدیر خدمة العمالء ومحمد الخرابشة مھندس رئیسي  82

 ). 2017تموز/ یولیو  9األردن، (
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 : محطات معالجة میاه الصرف الصحي في األردن7 رقم الشكل

 
 تحدیات تطبیق ھدف التنمیة المستدامة السادس6.3.2 

 
یواجھ األردن عددا من التحدیات فیما یتعلق بتنفیذ الھدف السادس من أھداف التنمیة المستدامة، والتي یمكن أن تعزى 

عیة والدیموغرافیا والبنیة التحتیة والقضایا االجتماعیة أساسا إلى ستة مواضیع رئیسیة: ندرة الموارد المائیة الطبی
 وضعف البیانات والتحدیات المؤسسیة.

 
 إمدادات المیاه من الموارد المتاحة

 
استراتیجیة وزارة المیاه مبادرات برزت تحدیات إمدادات المیاه في األردن منذ أوائل التسعینات. وعلى الرغم من 

األردن حاجة من المتوقع فإنھ المیاه من خالل إضافة موارد میاه شرب إضافیة، والصرف الصحي لزیادة إمدادات 
ملیون متر مكعب  88إلى الضخ الجائر من طبقات المیاه الجوفیة المستنفذة بالفعل، وسیسجل عجز مائي وطني یبلغ 

 على المیاه في األردنإجمالي العرض والطلب یبلغ ھذا العجز حالیا، حیث واقع . وال یمكن إغفال 83 202584في عام 
                                                

 ).2017تموز/ یولیو  11مسؤول رفض الكشف عن اسمھ في وزارة المیاه والري في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( 83
). غازي خلیل، 2017تموز/ یولیو  11أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( مسؤول رفیع في وزارة المیاه والري رفض الكشف عن اسمھ في مقابلة 84

 9دن، (، األرالرئیس التنفیذي ومحمد العریان مدیر خدمة العمالء ومحمد الخرابشة، مھندس رئیسي في شركة میاھنا في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان
). 2017تموز/ یولیو  19ام لجمعیة مرافق المیاه في الدول العربیة في مقابلة أجرتھا الرا نصار (). سعادة خلدون الخشمان، األمین الع2017تموز/ یولیو 

 ).2017تموز/ یولیو  18األردن في مقابلة أجرتھا الرا نصار، ( –مصدر رفض الكشف عن اسمھ، مكتب التعاون السویسري 
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 386، ما یترك فجوة في إمدادات المیاه تبلغ 85على التوالي 1412ملیون متر مكعب و  1027 2017في عام 
 ملیون متر مكعب.

 
ة وعلى الرغم من أن الوزار، القطاع الزراعي إال ان التأثیر األكبر سیكون علىیؤثر ھذا العجز على جمیع القطاعات، 

ملیون  550-500نھا تغطى إمدادات تتراوح بین إال ألقطاع، ھذا امكعب من المیاه سنویا ل ملیون متر 700تخصص 
. 86إلى العجز السنويمضافة ملیون متر مكعب من الناحیة النظریة  200یترك نحو  فقط، مما متر مكعب سنویا

رت الزراعة في األردن. وأشا وبالرغم من ذلك، یمكن القیام بالكثیر للمساعدة على تحسین كفاءة استخدام المیاه في
أن یقلل من استھالك المیاه  یمكنھإلى أن تحسین اإلنتاجیة الزراعیة  2016في عام  WANAدراسة أجراھا معھد 

ملیون متر مكعب سنویا في األردن وأن االستبدال االستراتیجي للمحاصیل كثیفة استھالك المیاه  168بما یصل إلى 
 .87مكعب إضافیة سنویا لحجم المیاه المتاحة من أجل الزراعة ملیون متر 52.5یمكن أن یوفر 

 
 التحدیات الدیموغرافیة

 
ملیون الجئ في  2.8أكثر من  2001سجلت األونروا والمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین منذ عام 

. 88جئین إلى المواطنین األردنییناألردن، ما جعل األردن أكبر دولة مضیفة لالجئین في العالم عند مقارنة نسبة الال
دینار أردني لتكالیف المیاه لكل  440. ویقدر حالیا أن ھناك حاجة إلى 89ویزید ذلك من الضغط على قطاع المیاه

 . تشمل ھذه الحسابات إمدادات المیاه والصرف الصحي وتكالیف الفرص غیر المباشرة لكل متر مكعب. 90 الجئ سنویا
 

جئة في عدد السكان تشكل تحدیا كبیرا للوزارات في مساعیھا للتخطیط للمستقبل. وكمثال على وثبت أن الزیادة المفا
، إلى زیادة إمدادات 2016ذلك، كانت الحكومة قد خططت، في االستراتیجیة السابقة الستراتیجیة المیاه الوطنیة لعام 

. وكان من المفترض أن تعوض 91يملیون متر مكعب من المیاه سنویا من حوض الدیس 100المیاه عن طریق ضخ 
ھذه الزیادة في إمدادات المیاه عن المیاه المستخرجة من الضخ الجائر للمیاه الجوفیة. ومع ذلك، ومع التدفق المفاجئ 

، لم تعد الحكومة قادرة على ترك خزان میاه الزرقاء للتغذیة، وبالتالي ال یزال استغاللھ مفرطا 2011لالجئین في عام 
 .92 لبلتغطیة الط

 
 البنیة التحتیة

 
 وعلى الرغم من أن، التحدیات الرئیسیة في قطاع المیاه احدىكما ذكر من قبل، فإن كمیة المیاه غیر المحسوبة ھي 

ال یزالون یشعرون بأن الوفورات  93العالقةالحكومة تعمل على كل من السرقة وفقدان المیاه، فإن العدید من أصحاب 
ل رئیسي آخر ھو أن عدادات المیاه قدیمة، ما قد یضیف القراءات الخاطئة، لكمیات المیاه الناتجة متواضعة. وثمة شاغ

غیر المحسوبة. كما أن البنیة التحتیة في األردن تفتقر إلى نظام مراقبة التسرب، ما قد یزید من كمیات غیر معروفة 
 من فقدان المیاه في المستقبل.

 
                                                

 ).2016، (عمان، 5202 - 2016وزارة المیاه والري، االستراتیجیة الوطنیة للمیاه  85
 ).2017تموز/ یولیو  11مسؤول رفض الكشف عن اسمھ في وزارة المیاه والري في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( 86

87 Michael Gilmont et al, Decoupling National Water Needs for National Water Supplies: Insights and Potential 
for Countries in the Jordan Basin, (WANA: Amman, 2017) 
88 Ministry of Planning and International Cooperation, Jordan's Way to Sustainable Development, (MOPIC: 
2017) available from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf 

). غازي خلیل، 2017تموز/ یولیو  11المیاه والري رفض الكشف عن اسمھ في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( مسؤول رفیع في وزارة 89
 9دن، (، األرالرئیس التنفیذي ومحمد العریان مدیر خدمة العمالء ومحمد الخرابشة، مھندس رئیسي في شركة میاھنا في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان

). 2017تموز/ یولیو  19). سعادة خلدون الخشمان، األمین العام لجمعیة مرافق المیاه في الدول العربیة في مقابلة أجرتھا الرا نصار (2017یو تموز/ یول
 ).2017تموز/ یولیو  18األردن في مقابلة أجرتھا الرا نصار، ( –مصدر رفض الكشف عن اسمھ، مكتب التعاون السویسري 

 ).2016، (عمان، 2025 - 2016ي، االستراتیجیة الوطنیة للمیاه وزارة المیاه والر90 
91 “Disi Water Conveyance” Ministry of Water and Irrigation, accessed July 2017, 
http://waterjo.mwi.gov.jo/En/Updates/Pages/Disi-Water-Conveyance-(private-sector-project).aspx  

 ).2017تموز/ یولیو  11المیاه والري رفض الكشف عن اسمھ في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن (مسؤول رفیع في وزارة  92
). غازي خلیل، 2017تموز/ یولیو  11مسؤول رفیع في وزارة المیاه والري رفض الكشف عن اسمھ في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( 93

 9مدیر خدمة العمالء ومحمد الخرابشة، مھندس رئیسي في شركة میاھنا في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن، ( الرئیس التنفیذي ومحمد العریان
 ).2017تموز/ یولیو  19). سعادة خلدون الخشمان، األمین العام لجمعیة مرافق المیاه في الدول العربیة في مقابلة أجرتھا الرا نصار (2017تموز/ یولیو 
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 توافر البیانات ودقتھا
 

الك بیانات خطیة دقیقة ومحددة وطنیا بشأن المیاه لتحدید األھداف والمؤشرات المعتمدة على الصعید على األردن امت
الوطني. وسیشمل خط المیاه ھذا معلومات عن إمدادات المیاه والطلب علیھا، والصرف الصحي والنظافة، واالحتیاجات 

فاءة استخدام المیاه. لسوء الحظ، ال زال األردن الزراعیة وغیرھا. إضافة إلى فرص تدابیر التخفیف من أجل زیادة ك
 .94ال یملك قاعدة بیانات تحتوي على معلومات دقیقة عن قطاع المیاه

 
یحتاج وضع مؤشرات على مستوى العالم لنوعیة المیاه وكمیتھا إلى أسالیب محددة للتقییم وجمع البیانات. ومع ذلك، 

یاه والري والزراعة قد ال تتوفر لدیھما المھارات الالزمة إلنتاج أن وزارتي الموالعالقة یرى بعض أصحاب الشأن 
. وھناك مصادر أخرى مختلفة مجھولة المصدر لدیھا شكوك 95منھجیة لجمع المعلومات عن نوعیة المیاه وكمیتھا

 حول دقة البیانات المائیة الوطنیة المتاحة حالیا.
 

 التحدیات االجتماعیة
 

ین األمن المائي في األردن في تنفیذ سیاسة مستنیرة علمیا بشأن استخدام المیاه على یتمثل التحدي الرئیسي في تحس
د الماضي. تحدیا في العقللمیاه أرض الواقع بطریقة متماسكة وحساسة اجتماعیا. وشكل التغیر في سلوك المستھلكین 

نماط استھالك المیاه في المجتمع وحتى مع البرامج المخصصة لزیادة الوعي حول ندرة المیاه في األردن، لم تظھر أ
. بل على العكس من ذلك، فإن الجھود المبذولة لتقلیل ھدر المیاه والسرقة قد واجھت مقاومة 96المدني تغیرا كبیرا

 .97وبعنف في بعض الحاالت
 

م حفرھا ت تشمل ھذه الخروقات استخدام اآلبار غیر القانونیة، التي كانت إما مرخصة سابقا ولكن لم یتم تحدیثھا، أو
بشكل غیر قانوني واستخدامھا ألغراض منزلیة. وتشمل بعض األنشطة غیر القانونیة األخرى بیع المیاه التي تم ضخھا 

. وتفتقر المجتمعات المحلیة إلى المساءلة والملكیة 98بصورة غیر قانونیة لالستخدام المنزلي المحلي في مواسم الجفاف
یكون أحد أسباب مقاومة تغییر سلوك استھالك المیاه ومحاولة القیام بأنشطة غیر تجاه مواردھا الطبیعیة، وھو ما قد 

 .99قانونیة
 

  التحدیات المؤسسیة
 

لدى وزارات المیاه والري والزراعة والبیئة مدیریات تعمل في مجال المیاه. ویؤدي ھذا إلى تداخل فیما یتعلق 
لوائح والسیاسات المتداخلة إلى ثغرات مؤسسیة. ومن األمثلة بالمسؤولیات واللوائح التنظیمیة والسیاسات. وتؤدي ال

على ذلك صالحیات وزارة المیاه والري في القطاع الزراعي. وكما ذكر آنفا، تسیطر وزارة المیاه والري على إمدادات 
ؤولة المس فإن وزارة المیاه والري ھي المیاه على الصعید الوطني، وتخصص مقدارا معینا للقطاع الزراعي. ومع ذلك

فقط عن توفیر المیاه في الموسم الواحد، ولیس للسیطرة على استخدام المیاه داخل محیط المزارع. وبالتالي فإن 
للمزارعین حریة زراعة أي محصول یرغبون في أي موسم. یمكن لوزارة الزراعة أن تقترح فقط أنواع المحاصیل 

                                                
). وسعادة السیدة كوستانزا 2017تموز/ یولیو  18األردن في مقابلة أجرتھا الرا نصار، ( –رفض الكشف عن اسمھ، مكتب التعاون السویسري مصدر  94

  ).2017تموز/ یولیو  17فارینا، ممثلة الیونیسكو في األردن في مقابلة أجرتھا الرا نصار، (
). غازي خلیل، 2017تموز/ یولیو  11ن اسمھ في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن (مسؤول رفیع في وزارة المیاه والري رفض الكشف ع 95

 9دن، (، األرالرئیس التنفیذي ومحمد العریان مدیر خدمة العمالء ومحمد الخرابشة، مھندس رئیسي في شركة میاھنا في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان
تموز/ یولیو  19ون الخشمان، األمین العام لجمعیة مرافق المیاه في الدول العربیة في مقابلة أجرتھا الرا نصار (). سعادة السید خلد2017تموز/ یولیو 

2017.( 
 ).2017تموز/ یولیو  11مسؤول رفیع في وزارة المیاه والري رفض الكشف عن اسمھ في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( 96
ھیئة المیاه األردنیة إلى المستشفى یوم األحد عندما االعتداء علیھم وإطالق النار بعد منع حفر بئر ماء غیر قانوني في لواء "تم نقل ثالثة من موظفي  97

-المیاه-موظفي-على-اعتداء-https://www.addustour.com/articles/956905الرمثا في محافظة إربد، وفقا لمسؤول حكومي". للمزید انظر: 
 . الرمثا-في-مخالفة-حفارة-لضبط-مداھمة-خالل

 ابلة أجرتھا الرا نصار فيخدمة العمالء ومحمد الخرابشة، مھندس رئیسي في شركة میاھنا في مقغازي خلیل، الرئیس التنفیذي ومحمد العریان مدیر  98
 ). 2017تموز/ یولیو  9عمان، األردن، (

 ).2017تموز/ یولیو  18األردن في مقابلة أجرتھا الرا نصار، ( –مصدر رفض الكشف عن اسمھ، مكتب التعاون السویسري  99
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. ویؤدي ضعف التنسیق بین 100التحكم في تخصیص المحاصیل التي تزرع في الموسم الواحد، ولكن لیس لدیھا سلطة
الوزارتین إلى وجود فائض أو نقص في المیاه المخصصة للمزارعین حسب الموسم والمحصول. ولذلك، فإن 
المزارعین یدفعون إما إلى بیع میاھھم اإلضافیة بصورة غیر مشروعة، واإلفراط في ضخ المیاه من أجل نقص المیاه 

 .101وني و/ أو استخدام میاه غیر صالحة للريبشكل غیر قان
 

یتمثل في عدم وجود جدارة في  وھناك مصدر قلق مؤسسي آخر، كما عبرت عنھ مصادر رفضت الكشف عن اسمھا،
تعیین موظفي الوزارة، ما قد یؤدي إلى شغل الوظائف من قبل الموظفین الذین لیس لدیھم المؤھالت الالزمة للوفاء 

. وعالوة على ذلك، ال یوجد حالیا أي نظام یسمح للمجتمع المدني بمساءلة الوزارات عن إدارة أو السلیم بھذه المھمة
 سوء إدارة مواردھا الطبیعیة.

 
وغني عن البیان أن جمیع التحدیات المذكورة أعاله في تنفیذ الھدف السادس من أھداف التنمیة المستدامة ستصبح 

ث من المتوقع أن یتضاعف عدد السكان وأن یصبح ھطول األمطار غیر مؤكد مشكلة أكبر خالل العقدین القادمین؛ حی
 ومتغیر بسبب التغیر المناخي.

 
  وضع الطاقة في األردن6.4 

 
بنسبة  -2015جیجاواط/ ساعة في السنة في عام  16177.6البالغ -من المتوقع أن یرتفع استھالك الطاقة في األردن 

استورد  ).2020-2007االستراتیجیة الرئیسیة لقطاع الطاقة في األردن للفترة (استنادا إلى  102في المئة سنویا 6.2
في المائة من إجمالي احتیاجاتھ من الطاقة، ما سبب عبئا ثقیال على  97ما یقرب من في السنوات األخیرة األردن 

فاع أسعار الغاز . ومع ارت103في المئة من إیرادات األردن التي حققھا من الصادرات 52.8االقتصاد واستھلك 
الطبیعي والبترول، إلى جانب ارتفاع معدالت فقدان الكھرباء وتوزیع الكھرباء، ارتفعت مستویات الدین في األردن. 

المتوسط الدولي -في المئة من الكھرباء المولدة في ذلك العام  14، بلغ معدل فقدان النقل والتوزیع 2013وفي عام 
. و أجرى المرصد االقتصادي األردني 104ملیون دینار 343.8جزا قدره وھو ما یمثل ع -في المئة 8.1ھو 

  .مزیدا من التحقیق وأوضحت أن جزءا كبیرا من تلك الخسارة یمكن أن یكون سرقة الكھرباء 105المستقل
 

وعلیھ، فإن إضافة الطلب على الطاقة إلى وضع الطاقة الحالي یحث األردن على االستثمار في تكنولوجیات الطاقة 
لمتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة. وأصبح أمن الطاقة والتنویع في مصادرھا، ونشر كفاءة الطاقة أولویة قصوى ا

 لألردن.
 

لذلك، من المتوقع أن یكون قطاع الطاقة جزءا ال یتجزأ من االقتصاد األردني المتنامي، ویشھد بالفعل زخما بارزا في 
ن إجمالي إنتاج الطاقة الوطنیة) ویشكل البترول المساھم الرئیسي في مزیج الطاقة م لمئةفي ا 6تولید الطاقة المتجددة (

یلیھ الغاز الطبیعي فالفحم ومصادر الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن یضیف األردن بحلول عام  2017في عام 
من مزیج  106في المئة 28كال من الصخر الزیتي والطاقة النوویة إلى مزیج الطاقة، واللذان سیشكالن معا  2025
 الطاقة.

 
 

                                                
ق ذات درجات حرارة أعلى یمكن أن تدفع المزارعین إلى تحتاج المحاصیل المختلفة إلى كمیات مختلفة من المیاه للبقاء، ولذلك فإن زراعتھا في مناط 100

 استخدام المزید من المیاه لریھا. 
). و عامر 2017تموز/ یولیو  11مسؤول رفیع في وزارة المیاه والري رفض الكشف عن اسمھ في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن ( 101

 ).2017آب/ أغسطس  15ولي لحفظ الطبیعة في مقابلة أجرتھا الرا نصار في عمان، األردن (معادات، كبیر الموظفین المیدانیین في االتحاد الد
 

102 “Consumption by Sector”, Ministry of Energy and Mineral Resources, accessed October, 2017, available 
from http://eis.memr.gov.jo/2016-04-03-07-04-42/2016-04-03-07-10-16/consumption-by-sector 
103 EDAMA, Jordan Clean Technology Sector – Report 2016, (USAID: 2016)  
104.Jordan Independent Economy Watch, Energy Sector in Jordan 1 (Gas and Electricity), (June, 2015) 
available from http://identity-center.org/sites/default/files/Energy%20Sector%20in%20Jordan%20-
%20Gas%20and%20Electricity.pdf 

 نفس المصدر. 105
106 EDAMA, Jordan Clean Technology Sector – Report 2016, (USAID: 2016)  
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 تطبیق ھدف التنمیة المستدامة السابع في األردن6.4.1 
 

 ً إلى استراتیجیة محددة بغرض تحقیق مقاصد الھدف السابع من أھداف  تفتقر وزارة الطاقة والثروة المعدنیة حالیا
مدیریة أو إدارة محددة تعمل بشكل  التنمیة المستدامة، ولم تستوعب مقاصد ومؤشرات الھدف السابع. كما أنھ ال توجد

مباشر على تحقیق مقاصد الھدف السابع. و قد یتم تحقیق بعض المقاصد، ولكن نتیجة للمشاریع التي یجري تنفیذھا 
 في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ولیس كجھد واعي لتحقیق الھدف السابع بحد ذاتھ.

 
كیلوواط  2300- 1600كبیرة في مجال اإلشعاع الشمسي والذي یتراوح بین الوفرة احدى الدول ذات الویعد األردن 

. ووفقا ألطلس الریاح، فإن المعدل السنوي لسرعة الریاح في األردن 107على المتر المربع لألسطح األفقیة ساعة
شرع  وقد 108إمكانیات ضخمةمما یمكن األردن من استغالل ھذه الطاقة وبمتر في الثانیة  6.5 - 4یتراوح ما بین 

-. وساعد قانون ملزم 109األردن في وضع خطط عمل تساعد على زیادة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في األردن
. وفیما 110في زیادة مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة -2012قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عام 

ة والمنظمات الدولیة باتخاذ مبادرات لتغییر سلوك المستھلك، ما قامت المنظمات غیر الحكومیفقد یتعلق باألخیرة، 
أدى إلى انخفاض استخدام الطاقة وقاد إلى فوائد مباشرة مثل تخفیض فاتورة الطاقة. وبالنسبة للطاقة المتجددة، یتمثل 

. 2020111ة بحلول عام في المئ 6في المئة بدال من  10أحد األھداف الرئیسیة في زیادة مساھمتھا في مزیج الطاقة إلى 
في جمیع أنحاء األردن على زیادة الطاقة المتجددة من خالل المشاریع على والعالقة ولتحقیق ذلك، یعمل أصحاب 

نطاق المرافق. وأكبر محافظتین تمتلكان مشاریع طاقة الریاح المتجددة العاملة في األردن ھما معان والطفیلة: حیث 
میجاوات. كما  216میجاوات، وبلغ إجمالي الطاقة المولدة في الطفیلة  133عان بلغ إجمالي الطاقة المولدة في م

 1260میجاوات في معان و  197تحتفظ كل من معان والمفرق بأعلى كمیات الطاقة الشمسیة المولدة والبالغة 
 .112میجاوات في المفرق

 
الرئیسیین في تحقیق  العالقةاب أصحأحد  JREEEF(113ویعتبر صندوق األردن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

من قبل وزارة التخطیط عام إنشاء ھذا الصندوق تم قد التقدم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في األردن، و
، بھدف توفیر الدعم الفني والمالي لتسھیل توسیع نطاق الطاقة المتجددة. ویعمل الصندوق مع الجھات المانحة 2012

حكومیة والقطاع الخاص والقطاع العام والجمعیات العلمیة ومراكز البحوث والمؤسسات األكادیمیة والمنظمات غیر ال
یذ مشاریع تمكین تنففي  المشاركةرئیسي من الصندوق وواالستفادة بشكل بطلب شخص التقدم واألفراد. ویمكن لكل 

من المجتمع المدني  العالقةدى أصحاب المتجددة. ویتمثل الھدف الرئیسي لھذا الصندوق في زیادة الوعي لالطاقة 
والقطاع الخاص بشأن قدرة الطاقة المتجددة على تقلیل األعباء االقتصادیة والمالیة على الحكومة، واألھم من ذلك 

 .114تحقیق بعض مقاصد ھدف التنمیة المستدامة السابع في األردن بشكل غیر مباشر 
 

                                                
107 Ali M Baniyounes, “Renewable Energy Potential in Jordan,” Renewable Energy Potential in Jordan, 12, no 
19, (2017) available from https://www.ripublication.com/ijaer17/ijaerv12n19_44.pdf 
108 Ali M Baniyounes, “Renewable Energy Potential in Jordan,” Renewable Energy Potential in Jordan, 12, no 
19, (2017) available from https://www.ripublication.com/ijaer17/ijaerv12n19_44.pdf 
109 Jordan Energy Efficiency Action Plan 2013, The national strategy of Jordan (2015-2025) and the master 
strategy of energy sector in Jordan (2007-2020). 
110 "Jordan’s Energy Sector." Energy Sector Capacity Building Activity. Accessed May 22, 2017. http://escb-
jordan.org/jordan-energy-sector/. 

. متاحة على: 2025-2015قطاع الطاقة للفترة استراتیجیة  111
/new%20strategy.pdfhttp://www.memr.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/General  

جمالي إتم جمع البیانات من مصادر مختلفة تشمل: صندوق األردن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ووزارة البیئة وصحیفة جوردان تایمز. وھي تمثل  112
 .2016إنتاج الطاقة المولدة في كل محافظة استنادا إلى بیانات من عام 

 http://www.memr.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=264انظر:  113
 .2017أیار/ مایو  22صندوق األردن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،  114

https://www.facebook.com/pg/JREEEF/about/?tab=page_info. 
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في المئة بحلول  10إلى خفض معدل الفاقد أثناء التوزیع إلى   EMRC(115وتھدف ھیئة الطاقة والموارد المعدنیة (
، وذلك بالتعاون مع شركات التوزیع. ویشمل ذلك كال من الكشف عن الفاقد جراء نقل الكھرباء، وسرقة 2020عام 

 .116الكھرباء
 

 التحدیات التي تواجھ تطبیق ھدف التنمیة المستدامة السابع6.4.2 
 

تحدیات فیما یتعلق بتنفیذ الھدف السابع من أھداف التنمیة المستدامة، والتي یمكن أن تعزى یواجھ األردن عددا من ال
 .أساسا إلى القضایا االجتماعیة والتحدیات المؤسسیة

 
 التحدیات االجتماعیة:

 
المجتمع  دىلیتمثل أحد التحدیات الرئیسیة في تنفیذ مشاریع الطاقة الشمسیة الصغیرة وكفاءة الطاقة في نقص المعرفة 

المدني وغیر الممارسین بشأن اللوائح المختلفة المتعلقة بتركیب ھذه األنظمة. و ال یزال الفرق بین الطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة غامضا؛ ما یعوق األفراد والمؤسسات على حد سواء التخاذ القرارات بشأن التكنولوجیا األنسب 

كون أنظمة كفاءة الطاقة أكثر جدوى وفعالیة من حیث التكلفة من تركیب لمؤسستھم أو منازلھم. ففي بعض الحاالت، ت
 .117نظام للطاقة المتجددة، والعكس صحیح

 
أدى كل من التغییر في السیاسات إلى زیادة كفاءة استخدام الطاقة في األردن لتغییر سلوك المستھلك. وبالرغم من 

 17289ك سرقة الكھرباء. وقد وثقت صحیفة الجوردان تایمز ذلك، ال یزال األردن یشھد انتھاكات للطاقة بما في ذل
. وفي إحدى الحاالت، شملت السرقة تركیب 2017118 من العام حالة انتھاك وسرقة للكھرباء بین كانون الثاني وتموز

ألف دینار، وال تشمل الكلفة الكھرباء  300غیر مشروع ألجھزة "إنفیرتر" وتمدیدات قدرت كلفتھا بأكثر من 
. وقد یشیر ذلك إلى غیاب مساءلة المجتمع المحلي وإحساسھ بالملكیة تجاه موارد الطاقة، وھو ما یمكن 119روقةالمس

 .120أن یكون أحد أسباب دفع المجتمع المدني إلى القیام بأعمال غیر مشروعة
 

 التحدیات المؤسسیة
 

ل إنفاذ عملیات مراجعة الطاقة على ومن بین الشواغل الرئیسیة في قطاع الطاقة تطبیق أنظمة وقوانین الطاقة مث
لى وكمثال ع استراتیجیات الطاقة في األردنتعارض المباني العامة والخاصة. وھناك مخاوف أخرى تنبع من حقیقة 

ة التي للفئات االجتماعیحیث یتم منح معظم الدعم تعرفة الكھرباء. ویتم دعم الطاقة بشكل كبیر في األردن، ذلك ھو 
ما یجعل قیمة الطاقة غیر حقیقیة، ویثني الناس عن ، في المئة من السكان 50طاقة وتشكل نحو یقل استھالكھا لل

                                                
115 Energy and Minerals Regulatory Commission (EMRC) is a governmental body that possess a legal 
personality with financial and administrative independence and is considered the legal successor of the 
Electricity Regulatory Commission (ERC) and the Jordan Nuclear Regulatory Commission (JNRC) and the 
Natural Resources Authority (NRA) in relation to its regulatory tasks according to law No. (17) for the year 
(2014) regarding the restructuring of institutions and governmental organisations.  
116 Jordan Independent Economy Watch, Energy Sector in Jordan 1 (Gas and Electricity), (June, 2015) 
available from http://identity-center.org/sites/default/files/Energy%20Sector%20in%20Jordan%20-
%20Gas%20and%20Electricity.pdf 
117 Safaa Jayousi, Director at IndyAct – Jordan, interview conducted by Lara Nassar, Amman, Jordan (13 
August 2017) and Ruba al Zubi, Energy Expert, interview conducted by Lara Nassar, Amman, Jordan (14 
August 2017), Ramzi Sabella, USAID in Jordan, interview conducted by Lara Nassar, Amman, Jordan (8 
August 2017), Annonymous, Project Manager at NERC interview conducted by Lara Nassar, Amman, Jordan 
(9 August 2017) and Dr Nidal Oaran, Environmental Analyst at UNDP, interview conducted by Lara Nassar, 
Amman, Jordan (14 August 2017). 
118 Jordan Times, “17,289 electricity theft cases recorded since January,” Jordan Times, October, 2017, 
http://www.jordantimes.com/news/local/17289-electricity-theft-cases-recorded-january 
119 Jordan Times, “historic electricity theft discovered eastern desert,” Jordan Times, October, 2017, 
http://www.jordantimes.com/news/local/historic-electricity-theft-discovered-eastern-desert 
120 anonymous sources have suggested that the lack of local community ownership largely contributes to 
natural resource mis-managemenet and abuse  
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التحرك نحو كفاءة استخدام الطاقة؛ ألن القیام بذلك یوفر قدرا ضئیال من المال وال یعتبر مجدیا مالیا في ظل ھذه 
فاءة االستراتیجیة الوطنیة الشاملة لزیادة ك التعریفة المنخفضة للطاقة. ولذلك فإن استراتیجیات الدعم ھذه ال تتبع

 .121استخدام الطاقة بین المجتمع المدني
 

وأصبح االستثمار في الطاقة المتجددة فرصة كبیرة لألردن. إال أن استثمار ھذه الفرص وقبولھا دون إجراء تحقیق 
دة للخطر في المستقبل. إذ أن ضخ شامل بشأن آثارھا العملیة على قطاع الطاقة یمكن أن یعرض إنتاج الطاقة المتجد

كمیات ضخمة من الطاقة المتجددة یمكن أن یؤثر على الشبكة إذا لم تكن مستعدة للتعامل مع مثل ھذه األحمال الضخمة 
 .122من الطاقة

 
عدم وجود قاعدة بیانات مع جمیع -وتقییم مشاریع الطاقة المتجددة متابعة وھناك تحد مؤسسي آخر یتمثل في عدم 

والتي یمكن أن تؤثر على التنفیذ  -ات الطاقة المتجددة في األردن ومدى مساھمة كل منھا في تحقیق األھدافمبادر
. كما أعربت مصادر فضلت عدم ذكر اسمھا عن قلقھا إزاء 123الفعال لالستراتیجیة المحددة والوصول إلى مقاصدھا

 .اریع حتى بعد موافقة الحكومةاإلجراءات البیروقراطیة والمستھلكة للوقت الالزمة لتنفیذ المش
 

وعلى غرار التحدیات التي تواجھ تنفیذ الھدف السادس من أھداف التنمیة المستدامة، أعربت مصادر فضلت عدم ذكر 
اسمھا عن قلقھا أیضا إزاء عدم وجود جدارة في تعیین موظفي الوزارة، األمر الذي قد یؤدي إلى شغل الوظائف من 

لمؤھالت الالزمة إلنجاز العمل على نحو سلیم. وعالوة على ذلك، ال یوجد حالیا أي نظام قبل موظفین لیس لدیھم ا
 یسمح للمجتمع المدني بمساءلة الوزارات عن إدارة أو سوء إدارة الموارد.

 
  التغیر المناخي في األردن6.5 

 
ومن المتوقع أن تزداد ھذه ، ارھطول األمطدرجات الحرارة وانخفاض متوسط یتغیر مناخ األردن مع زیادة متوسط 

االتجاھات سوءا، ولن تقتصر على التغیرات التدریجیة مثل مواسم الجفاف األطول وموجات الحرارة األكثر كثافة، 
. وتوقعت السیناریوھات 124ولكن من المرجح أن تأتي أیضا مع فیضانات أكثر شدة وموجات صقیع غیر متوقعة

درجات  4إلى  1في المئة في ھطول األمطار وزیادة من  60فاضا بنسبة ) أن یشھد األردن انخ2099 - 2011(
. كما تتأثر مسطحات المیاه الجوفیة والسطحیة المختلفة في األردن. 125مئویة في درجات الحرارة خالل القرن المقبل

لزرقاء، كدلیل وتستخدم الدراسات التي أجرتھا وزارة البیئة إحدى ھذه المسطحات المائیة الھامة، وھي حوض نھر ا
لتبیان آثار تغیر المناخ على األحواض في األردن بشكل أفضل. وتظھر سیناریوھات النماذج التي ستستمر حتى عام 

درجة مئویة فقط ستخفض اإلنتاج الزراعي اإلجمالي  1كسنة األساس أن زیادة قدرھا  2007باستخدام سنة  2099
في المئة وتخفض الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  4.3الزراعة بنسبة  في المائة وتزید تكالیف المیاه في 3.5بنسبة 

 .126في المئة 5في حوض نھر الزرقاء بنسبة 
 

ومع انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي وانخفاض الدخل، لم تعد المجتمعات المحلیة قادرة على التكیف مع ھذه اآلثار. 
حة لتحل محل إمدادات المیاه واللوازم الزراعیة بأسالیب جدیدة فاألسر غیر قادرة على االستجابة لالحتیاجات المل

 والتي تتطلب المزید من اإلنفاق، مثل شراء الري بالتنقیط أو شراء خزانات المیاه التكمیلیة.
 

                                                
121 Ruba al Zubi, Energy Expert, interview conducted by Lara Nassar, Amman, Jordan (14 August 2017), Dr 
Nidal Oaran, Environmental Analyst at UNDP, interview conducted by Lara Nassar, Amman, Jordan (14 
August 2017) and HE Malik Kabariti, Energy Expert and former Minister of Energy in Jordan, interview 
conducted by Lara Nassar, Amman, Jordan (24 August 2017). 
122 ibid 
123 ibid  
124 Lara Nassar and Kamal Kakish, Climate Change Adaptation in Jordanian Communities: limitations and 
opportunities, (WANA: 2016) available http://wanainstitute.org/en/publication/climate-change-adaptation-
jordanian-communities-limitations-opportunities-and 
125 Ministry of Environment, 2013-2020 National Climate Change Policy of Jordan, (MOEnv: 2013) available 
from http://www.moenv.gov.jo/AR/PDFs/Climate%20change%20policy_PDF.pdf 
126 Ministry of Environment, Assessment of direct and Indirect Impacts of Climate Change scenarios (socio-
economic study: VOl II), (MOEnv: 2013) 
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من غاز  39343.27إنتاج ما مجموعھ  2025وفیما یتعلق بغازات الدفیئة، یرى السیناریو األردني المتوقع لعام 
 CO2eq (Gg) 127د الكربون ثاني أكسی

 
 تطبیق ھدف التنمیة المستدامة الثالث عشر في األردن6.5.1 

 
لم یستوعب األردن مقاصد ومؤشرات الھدف الثالث عشر من أھداف التنمیة المستدامة. وتفتقر الوزارة حالیا إلى 

ة تعمل بشكل مباشر على تحقیقھا. استراتیجیة محددة تھدف إلى تحقیق ھذه األھداف، ولیس ھناك مدیریة أو إدارة محدد
غیر أن بعض األھداف ال تزال تتحقق نتیجة لتنفیذ بعض السیاسات واالستراتیجیات المحددة، حتى وإن لم تكن ھذه 

 الجھود واعیة لتنفیذ الھدف الثالث عشر.
 

 ر لھ بشأن البالغاتفي إقلیم غرب آسیا وشمال أفریقیا، أول تقری دولة اخرى، قبل أي 1997وقدم األردن في عمان 
الوطنیة إلى اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. ومنذ ذلك الحین، قدم األردن العدید من تقاریر البالغات 

  .2014128الوطنیة األخرى إلى األمم المتحدة، وكان آخرھا التقریر الوطني الثالث في عام 
 

تطلق في المنطقة دولة )، كأول 2020-2013وطنیة بشأن تغیر المناخ (وباإلضافة إلى ذلك أطلق األردن أول سیاسة 
سیاسة مشابھة. وتتالءم ھذه السیاسات مع جمیع األولویات الوطنیة فیما یتعلق بتغیر المناخ وتوفر نقطة مرجعیة 

ة لتغیر المناخ . وفي وقت الحق، أصدرت الوزارة خطة استراتیجی129للسیاسات العامة المتعلقة باالستراتیجیات المقبلة
) وأنشأت لجنة وطنیة معنیة بتغیر المناخ برئاسة الوزارة نفسھا وتضم وزارات أخرى مثل وزارة 2014-2016(

البیئة والتخطیط والتعاون الدولي والمیاه والري. وتقدم ھذه اللجنة المشورة بشأن العمل الذي تقوم بھ وحدة تغیر المناخ 
 .التابعة للوزارة

 
في المئة من غازات الدفیئة في جمیع أنحاء العالم، فقد اتخذ  0.06 تبلغأن األردن یسھم بانبعاث  وعلى الرغم من

. وتدفع ھذه اإلجراءات المؤسسات والمنظمات غیر 130األردن بالفعل خطة العمل المناسبة لمكافحة آثار تغیر المناخ
المعنیة بتغیر المناخ. وتندرج معظم التدخالت  الحكومیة والبرامج المختلفة التي تسترشد في معظمھا بوحدة الوزارة

 تحت موضوعین رئیسیین: التخفیف والتكیف.
 

إلى اتفاقیة األمم المتحدة  (INDCs)أما فیما یتعلق بتخفیف آثار تغیر المناخ، فقد قدم األردن مساھماتھ المحددة وطنیا 
اسي والتقني نحو التخفیف نحو تغیر المناخ، . وتمثل تعھد األردن السی2015اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في عام 

ونقطة مرجعیة للحد من انبعاث غازات الدفیئة. ویعتزم األردن على االلتزام بتخفیض انبعاثاتھ من غازات الدفیئة 
في المئة إضافیة وذلك رھنا بتوفر األموال الدولیة ودعم  12.5. وینوي خفض 2030في المئة بحلول عام  14بنسبة 
ملیار دوالر أمریكي حصلت  5.7فى المئة من االنبعاثات ما یقدر ب  14وسیكلف تحقیق ھدف خفض  .131التنفیذ

 .2015132ملیون دوالر أمریكي عام  542الحكومة األردنیة منھا بالفعل على أكثر من 
 

لمتجددة مشروعا، سیشكل تركیب أنظمة الطاقة ا 70ومن المقرر تحقیق المقصدین المذكورین أعاله بتنفیذ أكثر من 
). إضافة إلى تدبیر آخر ھو زیادة تكلفة الوقود من 1-4-6وتنفیذ كفاءة استخدام الطاقة جزءا كبیرا منھا (انظر الفصل 

خالل إلغاء دعم الوقود، وبالتالي عدم تشجیع الزیادة في قطاع النقل الذي تم تحدیده باعتباره ثاني أكبر مصدر للغازات 
ھذا حافزا إضافیا لنقل الطاقة بكفاءة في األردن. غیر أنھ ال یمكن التحقق من النتائج  . وقد خلق2006الدفیئة في عام 

 .133المقصودة بعد، نظرا لعدم توافر بیانات محدثة عن األنشطة واالنبعاثات من قطاع النقل
 

                                                
127 Ministry of Environment and UNDP, Jordan’s Third National Communication on Climate Change, (MOEnv: 
2015) available from http://unfccc.int/resource/docs/natc/jornc3.pdf. 
128 ibid 
129 Ministry of Environment, 2013-2020 National Climate Change Policy of Jordan, (MOEnv: 2013) available 
from http://www.moenv.gov.jo/AR/PDFs/Climate%20change%20policy_PDF.pdf 
130 GIZ and The Ministry of Environment, Policy Brief 2: Climate change mitigation plans in Jordan, 2015 
131 ibid 
132 ibid  
133 GIZ and The Ministry of Environment, Mitigation 2: Transport and climate change, 2015 
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). NAPلمناخ (ا وفیما یتعلق بالتكیف مع تغیر المناخ، تعمل الوزارة حالیا على وضع الخطة الوطنیة للتكیف مع تغیر
، ویجري وضع منھجیة لدمج العالقةوكجزء من العملیة یجري إنشاء ھیكل تنسیق مناسب للمشاورات مع أصحاب 

 .134التكیف في إجراءات التخطیط. وتھدف برامج أخرى مباشرة إلى المساعدة في إدارة المیاه وإدارتھا
 

 عشرالتحدیات المتعلقة بھدف التنمیة المستدامة الثالث 6.5.2 
 

ر ذكره عدم ومن الجدیترتبط التحدیات التي تواجھ قطاع تغیر المناخ في األردن ارتباطا وثیقا بقطاعي المیاه والطاقة. 
قدرة اصحاب العالقة على التوسع بسرد النقاط المتعلقة بارتباط التغیر المناخي بالمیاه والطاقة واحصرت االجابات 

فیما یتعلق بالتحدیات المتعلقة بالطاقة (التخفیف من آثار  6.4.2ضا إلى القسم ولھذا یرجى الرجوع أیعلى اثنتین فقط 
 من التحدیات المتعلقة بالمیاه (التكیف مع تغیر المناخ). 6.3.2تغیر المناخ) والجزء 

 
 ومع ذلك، ھناك بعض التحدیات التي یمكن إلحاقھا على وجھ التحدید بتنفیذ الھدف الثالث عشر من أھداف التنمیة

 االقتصادي والمؤسسي.-المستدامة في األردن، والتي تتعلق أساسا بالسیاق االجتماعي
 

 االقتصادیة-التحدیات االجتماعیة
 

تقوم الحكومة األردنیة بإصالح الدعم وإجراء إصالحات ضریبیة على قطاعات مختلفة تشمل دعم الطاقة وضریبة 
یات ھامة فیما یتعلق بالضعف االقتصادي الكلي، والذي ال یزال الدخل وضریبة المبیعات. غیر أن المملكة تواجھ تحد

مستمرا بسبب االعتماد على استیراد الطاقة. وتؤثر التوترات اإلقلیمیة على االقتصاد األردني من خالل اتساع العجز 
األسر ذات  بشدة على . ویؤثر الوضع الحالي135التجاري وضعف ثقة المستثمرین؛ ما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة

الدخل المنخفض في األردن، ویجعل من الصعب تنفیذ أي خطط للتكیف مع تغیر المناخ أو تخفیف آثاره. ولذلك فإن 
 .136التخفیف من آثار تغیر المناخ والتكیف معھ ال یشكالن أولویة حكومیة

 
 التحدیات المؤسسیة

 
میاه والطاقة والزراعة، فإن المؤسسات الحكومیة منقسمة بما أن تغیر المناخ یرتبط ارتباطا وثیقا بقطاعات أخرى مثل ال

لحد كبیر بھذا الصدد. وتتولى وحدة تغیر المناخ التابعة لوزارة البیئة قیادة التغیر المناخي على المستویین الدولي 
راء زالوزارات األخرى. وتعتبر وزارة البیئة وزارة ضعیفة في مجلس الو نوالوطني، مع تعاون ضئیل أو منعدم م

أكثر من وزارة أردنیة خالل  -مثال–. و حضرت 137وال تؤخذ على محمل الجد فیما یتعلق بتحقیق أھداف تغیر المناخ
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، دون ھدف أو مھمة واضحة. وتولت وزارة البیئة المفاوضات الرئیسیة 

ل وزارة الطاقة لم تحضر سوى المناسبات الجانبیة دون مساھمة فعلیة. في االجتماع العام، إال أن وزارات أخرى مث
وال توجد لدى الوزارات األخرى ومنظمات المجتمع المدني موقف مشترك واضح، وال تقع تحت إشراف وزارة البیئة. 

 .138وھذا یضعف بالتالي موقف األردن ویخلق ثغرات في التنفیذ
 
  

                                                
134 Within the time frame of this guiding note, an interview with the Ministry of Environment – Climate Change 
Unit could not be performed due to their unavailability during that time. 
135.UNDP and UNICEF, Socio-economic Inequality in Jordan, (Amman: 2015) available from 
http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Poverty/UNDP%20Socio%20economic%20Inequality%20in
%20Jordan%20English.pdf 
136 Safaa Jayousi, Director at IndyAct – Jordan, interview conducted by Lara Nassar, Amman, Jordan (13 
August 2017) 

  نفس المصدر. 137
 نفس المصدر. 138



 مذكرة توجیھیة لتطبیق أھداف التنمیة المستدامة في األردن

 39 

في  13و  7و  6داف التنمیة المستدامة توصیات السیاسات لتعزیز تنفیذ أھ7 
  األردن

 
تم التاكد من وجود تحدیات كبیرة أمام مختلف القطاعات في األردن ظھرت نتیجة تفعیل أھداف التنمیة المستدامة وذلك 

 د. ومن المثیر لالھتمام أن نالحظ أن العدید من التحدیات قالمختارین، أثبت العالقةأصحاب من خالل المقابالت مع 
ظھرت بالفعل وأن ھناك استعدادا لمعالجتھا بالنظر إلى أن عملیة توطین وتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة قد بدأت منذ 

 عامین فقط.
 

من التقاریر الحاجة الملحة إلى تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة وتقدیم خطوات ملموسة لحشدھا. ویمیز  139وتناقش العدید
إضفاء  -1: 2030ات رئیسیة لتوجیھ الحكومات في مسؤولیتھا عن تنفیذ خطة عام أحد ھذه التقاریر خمس خطو

وإنشاء آلیات مؤسسیة  -2الطابع الوطني على أھداف التنمیة المستدامة في الخطط والمیزانیات واالستراتیجیات، 
 .140ساءلةخلق الم -5وتعزیز نظم البیانات، و  -4وضمان شمول األھداف لجمیع الفئات ،  -3وتنسیقیة، 

 
وبناء على ذلك، فإن توصیات السیاسات الواردة أدناه مجمعة في إطار ھذه الخطوات الرئیسیة. وھي تتعلق بجمیع 
القطاعات ذات الصلة بأھداف التنمیة المستدامة الثالثة المختارة (المیاه والطاقة وتغیر المناخ) في األردن وعلى ھذا 

، أو استمدت ةالعالقین القطاعات. وقد تم التعبیر عنھا إما مباشرة من قبل أصحاب النحو، یمكن اعتبارھا قابلة للتبادل ب
من التحدیات التي انبثقت عن المقابالت. ووجھت ھذه التوصیات نحو أي جھة معنیة تعمل في مجال السیاسات واتخاذ 

القصیر والمتوسط لتحقیق خطة القرارات في ھذه القطاعات. وتھدف إلى تحدید اإلجراءات الالزم اتخاذھا على المدى 
 على نحو أفضل. 2030عام 

 
 الطابع الوطني على أھداف التنمیة المستدامة في الخطط والمیزانیات واالستراتیجیات إضفاء7.1 

 
یمثل إدماج أھداف وغایات التنمیة المستدامة الثالثة في األولویات واإلجراءات والخطط والمیزانیات الوطنیة خطوة 

نحو إیجاد الملكیة الوطنیة للتنفیذ. ومن الواضح، من خالل التعلم من تجربة األھداف اإلنمائیة لأللفیة، أن  أولى حاسمة
األھداف تكتسب مزیدا من القوة في التنفیذ عندما تدرج في الخطط الوطنیة وتتواءم مع األولویات الوطنیة المحددة 

 تعلقة بھذه الخطوة على النحو التالي:. وفیما یتعلق باألردن، صیغت االقتراحات الم141بالفعل
أھداف المیاه والطاقة وتغییر المناخ مع األولویات ودمج استخدام أھداف التنمیة المستدامة كوسیلة لتكییف  •

صد مقاومراقبة الوطنیة التي تعالج أیضا احتیاجات المجتمع المدني. ویمكن القیام بذلك من خالل مواءمة 
 .من كل استراتیجیة وزاریة وفقا للمؤشرات الموطنةأھداف التنمیة المستدامة ض

الصادرة عن وزارة الزراعة والري ووزارة البیئة فیما یتعلق  الحالیةإعادة النظر في السیاسات واألنظمة  •
بإنتاجیة المیاه وكفاءة الطاقة، ال سیما فیما یتعلق بالتداخل بین اللوائح والفجوات فیما یتعلق باستخدام المیاه 

 قة.والطا
 .المستقبلیةتعزیز سیاسات التنفیذ  •
 .الفجوات بین السیاسات والممارسات سدإعداد خطط عمل للبحوث الجدیدة. ویمكن للعلوم  •
تشجیع المجالس البلدیة والمشاركة معھا في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة بالتنسیق مع وزارة التخطیط  •

 والتعاون الدولي.
 

                                                
139 E.g., Róisín Hinds, From agreement to action: delivering the SDGs, (Save the Children: 2016), available 
from https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/advocacy/from-agreement-to-action.pdf; 
Sustainable Development Solutions Network, Getting started with the SDGs, (UNSDSN: 2015) available from 
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/12/151211-getting-started-guide-FINAL-PDF-.pdf  
140 Róisín Hinds, “5 steps towards implementing the SDGs,” Deliver 2030.org, accessed October 2017, 
http://deliver2030.org/?p=6833  
141 Róisín Hinds, From agreement to action: delivering the SDGs, (Save the Children: 2016), available from 
https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/advocacy/from-agreement-to-action.pdf 
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 سیقیةآلیات مؤسسیة وتن إنشاء7.2 
 

ي فعلى ترجمتھا تتوقف بید أن نجاحھا ومصداقیتھا  ،أھداف التنمیة المستدامة ھو خطوة أولى نحو تنفیذھادمج إن 
تقدم فعلي. وتؤدي المؤسسات دورا حاسما في تقدیم الخدمات الالزمة إلیجاد حیز للتنفیذ الطموح. فالمؤسسات القویة 

من نشر تمكن ست -المالیة منھا والبشریة على حد سواء-الموارد الالزمة ھا دیتوفر لفعالة وتآلیات تنسیق والتي تمتلك 
أھداف التنمیة المستدامة. وتكتسي آلیات التنسیق أھمیة خاصة لسد الفجوة، وفي الوقت نفسھ تجنب التداخل بین 

 .الوزارات الرئیسیة التي تساعد على إحداث التغییر
 

 :المتعلقة بھذه الخطوة على النحو التاليوفیما یتعلق باألردن، صیغت االقتراحات 
 :التعزیز داخل المؤسسات

تقییم قدرات وزارات البیئة والتخطیط والطاقة والزراعة والمیاه والري، وتقییم االستعداد لدى ھذه الوزارات  •
لة التي اخوقنوات العالقات الداخلیة والخارجیة القائمة. ویمكن لھذا التقییم أن یحدد الثغرات والقنوات المتد

 .تعرقل تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة
تعزیز القدرات الوزاریة من خالل خلق حوافز من شأنھا تحسین رغبة الموظفین في معالجة المنافع المشترکة  •

 والتواصل معھا، واإلسھام في المناقشات الشفافة والمفتوحة.
وزاریین بشكل عام حول العالقة بین المیاه توفیر المزید من الدورات التدریبیة وورش العمل للموظفین ال •

 والطاقة وتغیر المناخ، ولكن بشكل خاص على تنفیذ المشاریع الحساسة اجتماعیا وثقافیا في ھذا الصدد.
إقامة روابط ووسائل اتصال بین القطاعین العام والخاص تتجاوز االعتماد المالي، وإقامة شراكة تقوم على  •

 والصالحیات.والمسؤولیات ألدوار الثقة والتفاھم المتبادل ل
 تحسین التنسیق بین المؤسسات:

االستثمار في دراسة الروابط الوطنیة والمحلیة لتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة؛ للمساعدة في تحدید كیفیة  •
 .تفاعل كل من أھداف التنمیة المستدامة مع بعضھا أثناء التنفیذ

طیط والطاقة والزراعة والمیاه والري من أجل معالجة الثغرات في إدخال التنسیق بین وزارات البیئة والتخ •
 السیاسات والتنظیم فیما یتعلق بالمیاه والطاقة واألمن الغذائي وتغیر المناخ.

الجمع بین اللجان الوزاریة المعنیة بأھداف التنمیة المستدامة فیما یتعلق بالمیاه والطاقة وتغیر المناخ في لجنة  •
 یئي للتنمیة المستدامة.واحدة ذات ھدف ب

 إدخال نقاط تنسیق جدیدة في الوزارات من أجل تحسین التنسیق بین األنشطة والخطط الوزاریة. •
 

 استفادة الجمیع من تطبیق األھداف ضمان7.3 
 

حتى إن وجدت آلیة التخطیط الصحیحة واإلصالح المؤسسي، فإنھ ال یوجد سوى ضمانات محدودة بأن المجتمع المدني 
شلھا في معالجة في الماضي بسبب فانتقدت األھداف اإلنمائیة لأللفیة لھ سیستفید من تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة. بأكم

بشمول الخطة  2030االجتماعي وعدم المساواة، األمر الذي یزید من الحاجة إلى معالجة التزام خطة عام دمج ال
 تھدف إلى وسیتطلب ذلك من األردن اتباع مناھج موجھة لجمیع الفئات، ومقاصد تستھدف جمیع شرائح المجتمع.

 تعزیز وتمكین المجتمع المدني، وعبر عن التحدیات ذات الصلة على النحو التالي:
االقتصادي الحالي كعامل أساسي في صنع القرار ووضع السیاسات، وضمان -النظر في الوضع االجتماعي •

 تماعیا.أن تكون ھذه السیاسات عملیة ویمكن تنفیذھا اج
توفیر المزید من دورات بناء القدرات حول أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجیات المناسبة  •

 للغرض، والتي تستھدف المجتمع المحلي وأصحاب األعمال الصغیرة.
المناخ ب إصالح المناھج التعلیمیة في المدارس والجامعات لتشمل تحدیات المیاه والطاقة والتحدیات المتعلقة •

 وإظھار الترابط بینھا.
إضافة مكونات لمشاریع التنفیذ الستھداف التسویق االجتماعي وتغییر السلوك إلى ما ھو أبعد من مجرد  •

 التوعیة والتعلیم، وتحدیدا حول كفاءة المیاه والطاقة.
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زاریة ن اللجان الوتعزیز أدوار المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني في عملیة صنع القرار وتحدیدا ضم •
إرساء قیم المواطنة الفاعلة والشعور باالنتماء لتطویر مفاھیم  التي لدیھا تفویض بوضع الخطط القطاعیة.

 الملكیة والموارد الوطنیة المشتركة من أجل الحد من السرقة واالنتھاك في المیاه والكھرباء والقضاء علیھا.
 

 نظم البیانات تعزیز7.4 
 

). إن ثورة 7.5التقدم والمساءلة (انظر أیضا الفصل لمراقبة بیانات جیدة للتخطیط والتنفیذ وكذلك ال بد من توافر 
قطاع المیاه والطاقة وتغیر المناخ في األردن لن تكون ممكنة إال إذا كنا نعرف من ھي الفئات األكثر تأثرا؟ أین تقیم 

واألھم ھي األھداف التي نود تحقیقھا على الصعید الوطني. ؟ تواجھھاھذه الفئات حالیا؟ وما ھي المشاكل المحددة التي 
وعلیھ، فإن تعزیز نظم البیانات في األردن ضروري لبناء خط أساس للمعلومات، وخلق الشفافیة في تنفیذ أھداف 

 لي:االتنمیة المستدامة، واألھم من ذلك بناء قاعدة للمساءلة. ویمكن صیاغة التوصیات المتعلقة بذلك على النحو الت
للمساعدة في رصد التقدم المحرز في المؤشرات الوطنیة. وسیوفر  وذلك والتقییمللمراقبة ینبغي وضع خطط  •

 ذلك مؤشرات نوعیة تستخدم لإلبالغ على الصعیدین الوطني والدولي.
یة فتسریع عملیة إنشاء "لوحة القیادة" التي تخطط وزارة التخطیط والتعاون الدولي إلنتاجھا؛ لتشجیع الشفا •

والمصداقیة في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة على المستوى الوطني. وینبغي أن تعمل لوحة القیادة 
اإللكترونیة كمنصة موحدة للحصول على البیانات للمساعدة في تبادل البیانات الوطنیة الدقیقة بشأن المیاه 

 والطاقة وتغیر المناخ.
 

 خلق المحاسبة7.5 
 

على مساءلة الحكومة األردنیة عن التقدم المحرز في تنفیذ مقاصد أھداف التنمیة  2030لخطة عام  یعتمد التنفیذ الناجح
ور في األردن بتعزیز الشفافیة لتثقیف الجمھ العالقةالمستدامة، وعلى مشاركة المجتمع المدني الھادفة. وطالب أصحاب 
فیما یتعلق بتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة السادس  حول جھود الحكومة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة وخطط األردن

 تتصل أیضا بھذه الخطوة. 7.4و 7.3والسابع والثالث عشر. ومعظم التوصیات الواردة أعاله في الفصلین 
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 االستنتاجات8 
 

التنمیة  تنفیذ أھدافوتركیزه على البحث، على الرغم من محدودیة المصادر المالیة والوقت الزمني إلجراء ھذا 
القرار، فإن النتائج تثبت أن ھناك العدید من الفوائد المباشرة وغیر المباشرة والمستدامة من جانب صانعي السیاسات 

الثالث عشر من أھداف التنمیة المستدامة في االردن. ویرتبط التقدم في تنفیذ ھذه لمرتبطة بتنفیذ الھدفین السادس وا
 .دة تغیر المناخ وزیادة التنمیة االجتماعیة المستدامة والشاملة للجمیعاألھداف ارتباطا مباشرا بتخفیف ح

 
استراتیجیات مصممة مسبقا. والبعض اآلخر ھو نتائج  ةجاء بعضھا كثمر ویجري بالفعل تحقیق العدید من ھذه الفوائد

 لمانحة.الجھود الالواعیة من خالل تنفیذ استراتیجیات قدیمة و/ أو مشاریع مخصصة تمولھا الجھات ا
 

أثناء الدراسة عن مخاوف كثیرة بشأن القضایا التي تعرقل عملیة تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة  العالقة وأعرب أصحاب
في األردن، والتي تتعلق أساسا بالتحدیات االجتماعیة والمؤسسیة. وأثاروا مخاوف تتعلق بعدم وجود استراتیجیات أو 

رسة خصیصا لتحقیق مقاصد أھداف التنمیة المستدامة. والحظوا التداخل مدیریات محددة داخل الوزارات المك
والثغرات بین الصالحیات والوزارات، بینما ال یزال االندماج االجتماعي والمساءلة والملكیة من جانب المجتمع 

 .والمؤسسات مفقودا
 

أھداف التنمیة المستدامة في األردن  وفي حین أن وزارة التخطیط والتعاون الدولي قد أخذت زمام المبادرة في تحقیق
من خالل وضع "خارطة طریق للتنفیذ"، فإن ھناك حاجة إلى مزید من الشجاعة المؤسسیة للوفاء بالتزامات خطة عام 

. وال یكفي أن ننتج االستعراض الوطني الطوعي بحماس إذا لم تؤخذ االعتبارات العملیة في االعتبار. كالجدوى 2030
 المقصودة، على سبیل المثال. المالیة للرؤیة

 
وإذا ما أدمجت أھداف التنمیة المستدامة بشكل صحیح، ستشكل سیاسات وطنیة أقوى وحاسمة، ویمكن أن تكون أداة 
تكمل القانون الدولي والوطني. وینبغي أن تتضمن السیاسات األقوى أیضا خدمات تصل إلى الفئات المھمشة والمنسیة. 

جة كبیرة للمساعدة في توجیھ فھم الجمھور لتعقید أھداف التنمیة المستدامة، واالستثمار في وفي ھذا الصدد، ھناك حا
إلھام القطاعین العام والخاص لتعزیز التفكیر المتكامل الذي یوفر المساءلة. وسیكون العمل على اتباع نھج تشاركي 

ناء فرص جدیدة للتنفیذ مع استھداف مستمر مع المجتمع المدني عنصرا أساسیا في مواءمة المناھج القائمة وب
 .االحتیاجات االجتماعیة. وینبغي أن یستكمل ذلك بآلیة تعزز العمل المشترك بین القطاعات

 
إن التحدیات البیئیة واالجتماعیة التي یواجھھا األردن الیوم غیر مسبوقة ومتعددة القطاعات. وفي الوقت الذي یھیئ 

المستدامة في األردن، یجب أن یوضع في االعتبار أن أھداف التنمیة المستدامة فرصة فیھ الطریق لتنفیذ أھداف التنمیة 
 .رائعة للتصدي لھذه التحدیات ألنھا تأخذ في االعتبار مختلف الحقائق والسیاسات واألولویات الوطنیة
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