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مقدمة
أقرت اللجنة اإلحصائية في األمم
• في األول من كانون الثاني َّ ،2016
المتحدة قائمة األهداف والغايات والمؤشرات لخطة التنمية المستدامة
لعام .2030
• وستعمل البلدان ومن ضمنها األردن خالل السنوات الخمس عشرة
المقبلة -واضعة نصب أعينها هذه األهداف الجديدة التي تنطبق عالميا
على الجميع -على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله
ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ ،مع كفالة اشتمال الجميع
بتلك الجهود.
• ان الحكومة األردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قد باشرت
بوضع أطر وطنية لتحقيقها ،ودمجها في وثيقة رؤية االردن .2025

األهداف الرئيسية للتنمية المستدامة:

 -1الناس (السكان)
 -2العيش بكرامة

 -3الرخاء
 -4العدل

 -5الشراكة
 -6الكوكب

إن تحقيق هذه األهداف يتطلب جمع
بيانات ،يسهل الوصول إليها في الوقت
المناسب يمكن متابعتها على الصعيد
الوطني ومقارنتها على الصعيد االقليمي
والعالمي.

من هنا يأتي دور دائرة اإلحصاءات
العامة

مؤشرات التنمية
المستدامة

17
هدف
• تم تحديد 248مؤشر تقع تحت 17
هدفا وتنطوي على  169غاية

248مؤشر

يتوفر منها
 94مؤشر

آلية العمل
اللجنة التوجيهية العليا  /برئاسة معالي
وزير التخطيط والتعاون الدولي

لجنة فنية داخلية من
موظفي دائرة اإلحصاءات
• أعضاء اللجنة مكلفين بمتابعة مؤشرات
التنمية المستدامة كل حسب اختصاصه.

لجان لكل هدف في وزارة
التخطيط والتعاون الدولي
• ت ّم تشكيل لجان في وزارة التخطيط
والتعاون الدولي لكل هدف تتضمن
تسمية ضباط ارتباط من كافة الدوائر
الرسمية لتحديد الموائمة بين أهداف
التنمية المستدامة وخطة األردن
الوطنية.

أهداف اللجنة الفنية الداخلية
• تقييم واقع المؤشرات المتوفرة حاليا.
• تحديد الفجوات (توفر البيانات ،تقديم التقارير ،تفصيل البيانات،
فجوات مالية للرصد والتقييم).
• وضع خطة لتوفير باقي المؤشرات.

• تسمية ضباط ارتباط من الدوائر المختلفة وذلك للتعاون في إرسال
البيانات المطلوبة ويفضل أن يكونوا نفس ضباط اإلرتباط مع وزارة
التخطيط.

تقييم المؤشرات حسب كل هدف
عدد المؤشرات المتوفرة

*العدد الكلي للمؤشرات
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الهدف الثاني عشر(االستهالك واإلنتاج
المستدامين)

4

10

الهدف الثالث عشر(الكوارث والمخاطر)

0
0
1
0
0
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الهدف االول (الفقر)
الهدف الثاني (الزراعة والتغذية)
الهدف الثالث (الصحة)

الهدف الرابع (التعليم)
الهدف الخامس (النوع اإلجتماعي)
الهدف السادس (المياه)
الهدف السابع (الطاقة)
الهدف الثامن (اإلقتصاد)
الهدف التاسع (البنى التحتية)
الهدف العاشر عدم المساواة
الهدف الحادي عشر(المستوطنات البشرية)

الهدف الرابع عشر (المحيطات والبحار)
الهدف الخامس عشر(التنوع الحيوي)
الهدف السادس عشر(العنف)
الهدف السابع عشر(االستثمار)

المجموع

14.3
40.0
0.0
0.0
6.7
0.0
0.0
37.9

*مالحظة :بالتنسيق مع وزارة التخطيط تم اقتراح اضافة مؤشرات جديدة بما يتوافق مع االجندة الوطنية

األهداف التي ال تنطبق ضمن
السياق الوطني
• الهدف العاشر (عدم المساواة) /غير متوفر
• الهدف الرابع عشر (المحيطات)

اللجان الوطنية – يجب توحيد الجهود
• يوجد فريق احصائي يقوم بتوفير المؤشرات المطلوبة في القطاعات
المختلفة

• يوجد وحدة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي

1
2

• يوجد استراتيجية الحد من الفقر بالتعاون مع الجهات الحكومية وبدعم من
UNDP

3

• يوجد استراتيجية لتنفيذ األهداف البيئية وغاياتها ضمن اجندة التنمية
المستدامة 2030 – 2015في وزارة البيئة

4

• يتم العمل حاليا على تقييم باريس  21لتوافر مؤشرات التنمية المستدامة
للقطاعات المختلفة ولكن تعاني هذه الجهود من ضعف التنسيق فيما بينها

5

الجهات المقترحة للجنة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

وزارة التنمية االجتماعية

وزارة الصحة

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

وزارة المياه والري

وزارة الزراعة

الجمعية العلمية الملكية

األمن العام

وزارة البيئة

المركز الوطني لتطوير البحوث
الزراعية
اإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة

وزارة التربية والتعليم

وزارة البلديات

ديوان التشريع

وزارة الزراعة /مديرية الحراج

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

وزارة التخطيط

إدارة حماية األسرة

الدفاع المدني /المركز الوطني إدارة
الكوارث

دائرة الموازنة العامة

سلطة منطقة إقليم العقبة الخاصة

التحديات في توفير المؤشرات
• عدم وجود تعريف دولي متفق عليه لبعض المؤشرات
• عدم مطابقة بعض المؤشرات لطبيعة وسياق األردن
• بعض المؤشرات لم يتم جمعها مطلقا وتحتاج الى مسوحات
خاصة مما يترتب على ذلك توفير موارد مالية وبشرية
• ضعف التنسيق بين الجهات المنتجة للمؤشرات

مصادر البيانات
القطاع

المصدر

الفقر

مسح دخل ونفقات األسرة

الصحة

مسح السكان والصحة األسرية

التعليم

السجالت اإلدارية

التركيبة السكانية

التعدادات والمسوحات السكانية

الغالف الجوي

وزارة البيئة/تقارير البالغات الوطنية
لتغير المناخ
شبكة رصد هواء المدن

األراضي والزراعة

المسوحات الزراعية
وزارة الزراعة/دائرة المراعي والحراج

البيئة الساحلية

منطقة إقليم العقبة الخاصة

المياه

وزارة المياه والري  +المسوح البيئية

تابع /مصادر البيانات
المصدر

القطاع
التنوع البيولوجي

اإلدارة الملكية لحماية الطبيعة IUCN

التنمية اإلقتصادية

المسوح اإلقتصادية +نشرات المالية والبنك
الدولي

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

مسح تكنولوجيا المعلومات

الشراكة العالمية والتجارة والتمويل

تقارير البنك الدولي ووزارة المالية

انماط اإلستهالك واإلنتاج

وزارة الطاقة/ميزان الطاقة
وزارة البيئة/النفايات
دائرة اإلحصاءات العامة/المسوح البيئية

النقل

مسح النقل

دورية توفر البيانات
• تتوفر البيانات سنويا من معظم المسوح االقتصادية واالجتماعية
• تتوفر البيانات من مسح دخل ونفقات األسرة كل سنتين مرة

• البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي تصدر كل  10سنوات بناء على
دراسات األنواع الحيوية
• المسوح اإلقتصادية سنويا
• بيانات إدارة النفايات سنويا

النظرة المستقبلية« :االردن »2025
تجاوبااا مااع توجيهااات اإلرادة الملكيااة السااامية فقااد قاماات الحكومااة بإعاداد
رؤيااة وخطااة تنمويااة شاااملة مسااتدامة لالقتصاااد االردنااي ل عااوام العشاارة
القادمة «األردن  »2025تهدف إلى:
•
•
•
•

ايجاد حكومة ذات كفاءة وفعالية.
قطاع خاص ديناميكي ومنافس عالميا.
مجتمع آمن ومستقر.
مواطنون منتمون ومشاركون.

النظرة المستقبلية« :أجندة التنمية
المستدامة»
وفقااا للتصااور المسااتقبلي ل قتصاااد األردنااي للساانوات العشاار القادمااة "رؤيااة
 "2025وفاااي ضاااوء اعتمااااد اجنااادة التنمياااة المساااتدامة العالمياااة -2015
 ،2030فاااإن وزارة البيئاااة وبالتعااااون ماااع شاااركائها قامااات بوضاااع تصاااور
مستقبلي لقطاع البيئة حيث تم تحديد هدف وطني هو «حماية عناصار البيئاة
واستدامتها» ،واربعة أهداف لقطاع البيئة في المملكة هي:
•
•
•
•

المحافظة على النظم البيئية.
التخفيف من آثار التغيرات البيئية السلبية على اإلنسان.
رفع مستوى الوعي العام في مجال حماية البيئة.
ورفع الكفاءة المؤسسية للمؤسسات العاملة في قطاع البيئة.

النظرة المستقبلية :أهم المبادرات
• استجابة دائرة اإلحصاءات العامة لاللتزامات الدولية التي صادق عليها
األردن بخصوص إيجاد آليه وطنية تسعى للنهوض بالمرأة وتعزيز
مكانتها في المشاركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،والمحافظة
على مكتسباتها والدفاع عن حقوقها في سبيل تحقيق مستوى أكبر من
العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ،فقد تم استحداث قسم إحصاءات
النوع االجتماعي "الجندر" في عام  2005ضمن مديرية االحصاءات
السكانية واالجتماعية ،والذي يعد خطوة مهمة على طريق تطوير هذه
اإلحصاءات في األردن

• إنشاء قسم إحصاءات البيئة عام  1995استجابة للمبادرات والمطالبات
الدولية واإلقليمية وذلك لتطوير اإلحصاءات وقواعد البيانات البيئية
كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة الثالث.

• النظرة المستقبلية :الخطوات العملية لتضمين
مؤشرات التنمية المستدامة ضمن االطار الوطني
 تضمين المسوحات الحالية والمنوي تنفيذها في المستقبل القريب بأسئلة جديدة
تتعلق بجمع معلومات غير متوفرة
 اعداد مقترحات لطلب تقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ مسوحات تعمل على

توفير مؤشرات لم يتم تنفيذها سابقا وهي مطلب اساسي لتوفير مؤشرات
التنمية المستدامة (مسح الوقت ،مسح العنف القائم على النوع االجتماعي)
 التنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية بالسجالت اإلدارية للعمل على اعادة

تصميم قواعد بياناتها بحيث تلبي امكانية توفير المؤشرات ذات العالقة بالتنمية
المستدامة

التوصيات
• توحيد كافة الجهود للوصول إلى مجموعة مؤشرات تفي باإلحتياجات
المختلفة وبآلية موحدة لتقليل الجهد المبذول في هذا المجال.

• التأكيد على أهمية بناء القدرات وتعزيزالبنى التحتية اإلحصائية لضمان
جودة المؤشرات.
• تبني خطة عمل واضحة وملزمة للدول العربية بانتاج تقارير التنمية
المستدامة بشكل دوري
• توفير الدعم المالي للدول األعضاء ل لتزام بهذه التقارير ضمن الوقت
المحدد لجمع المؤشرات /التركيز على أهمية وجود فريق عمل وطني
إلعداد تقرير التنمية المستدامة يشمل كافة نقاط االتصال الوطنية

تابع /التوصيات
• انشاء وترويج بناء شبكة معلومات عربية مختصة بمؤشرات التنمية
المستدامة وشاملة للتعاريف والمفاهييم وآلية احتساب المؤشرات.
• تطوير آليات نشر البيانات.
• االستفادة من التعدادات ونظم المعلومات الجغرافية في ربط المؤشرات
البيئية مع المؤشرات اإلجتماعية واإلقتصادية.
• تكون دائرة اإلحصاءات العامة هي المركز التجميعي للمؤشرات وعلى
الوزارات والدوائر تزويدها بالبيانات المطلوبة لتجنب االزدواجية.

شكراً لحسن االستماع

