إعالن االلتزام
يلقــي إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لألعــوام  2022-2018الضــوء ع ـلـى الــدور القيــادي الــذي تؤديــه منظومــة
األمــم المتحــدة ـفـي تنســيق جهــود المجتمــع الدو ـلـي ـفـي دعــم األولو يــات الوطنيــة األردنيــة بالتعــاون الوثيــق مــع حكومــة المملكــة
األردنيــة الهاشــمية ع ـلـى مــدى الســنوات الخمــس القادمــة .ويترجــم هــذا اإلطــار عمــل الميــزة النســبية لمنظومــة األمــم المتحــدة
إ ـلـى برنامــج اســتراتيجي وهــادف لضمــان تعظيــم األثــر ع ـلـى مســتوى جميــع جوانــب أجنــدة األردن واســعة النطــاق والمتكاملــة ـفـي
مجــاالت التنميــة واألنشــطة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والشــؤون السياســية واألمنيــة.
ويجســد إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة تعهــدا ً متواصـ ًـا بالعمــل الرامــي إ ـلـى دعــم حكومــة األردن ـفـي تحســين
ّ
ً
ل
حيــاة جميــع األردنييــن ومــن تســعى المملكــة إ ــى توفيــر الحمايــة لهــم ،وال ســيما الفئــات األكثــر ضعفــا واألشــد تضــر ًرا ،بمــا يضمــن
عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب .وقــد تمــت صياغــة هــذه الوثيقــة بعــد التشــاور المكثــف مــع الحكومــة األردنيــة ومنظمــات
المجتمــع المد ـنـي والقطــاع الخــاص ومؤسســات التمو يــل الدوليــة واألوســاط األكاديميــة والشــركاء الثنائييــن الدولييــن .ويرتكــز
اإلطــار عمــل المعيــاري لهــذه الوثيقــة ع ـلـى ميثــاق األمــم المتحــدة لعــام  1945وغيــره مــن األطــر المتفــق عليهــا دولي ـاً ،وال ســيما
خطــة التنميــة المســتدامة لعــام .2030
وبموجــب التوقيعــات أدنــاه ،توافــق كل مــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية ومنظومــة األمــم المتحــدة ـفـي األردن ع ـلـى
إطــار عمــل األمــم المتحــدة هــذا للتنميــة المســتدامة كأســاس للتعــاون بيــن جهت ّينــا للفتــرة مــا بيــن  ،2022-2018ونؤكــد التزامنــا
بتحقيــق األهــداف الــواردة فيــه.
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لمحة عامة
ـفـي لحظــة فارقــة مــن تاريــخ التنميــة ـفـي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،اتفقــت األمــم
المتحــدة وحكومــة المملكــة االردنيــة ع ـلـى إبــرام شــرا كة جديــدة تهــدف إ ـلـى دعــم الجهــود
التــي تبذلهــا األردن لتبنــي مســار أ كثــر اســتدامة لتحقيــق التنميــة واالزدهــار والســام
واالمــن .وســتركز هــذه الشــرا كة بشــكل خــاص ع ـلـى مســاعدة الشــباب والنســاء
والمجموعــات األكثــر تضــر ًرا :كالفقــراء الذيــن ال يزالــون يشـكّلون فــردًا واحـدًا ع ـلـى األقــل
مــن أصــل  7أفــراد ـفـي هــذا البلــد متوســط الدخــل؛ باإلضافــة إ ـلـى مســاعدة أ كثــر مــن
 1.4مليــون ســوري ـفـي البلــد؛ والمجتمعــات المســتضيفة؛ وســكان المناطــق النائيــة أو
المناطــق األكثــر حرمان ـا ً ـفـي األردن ،بمــا ـفـي ذلــك جيــوب الفقــر ـفـي المناطــق الحضريــة؛
واألشــخاص ذوي اإلعاقــات؛ والعمــال المهاجريــن ،وغيرهــم مــن الفئــات .وســيتحقق
ذلــك مــن خــال نهــج قائــم ع ـلـى حقــوق اإلنســان يشــدد ع ـلـى أهميــة اإلدمــاج االجتماعــي
الفاعــل لهــذه الفئــات وإشــرا كها ع ـلـى كافــة المســتويات ،ويركّــز بشــكل رئيســي ع ـلـى
ال ُنهــج متعــددة القطاعــات لمواجهــة التحديــات اإلنمائيــة.
وبوصــف إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لألعــوام  2022-2018إطــار
عمــا ً تخطيط ـا ً اســتراتيجيا ً للتعــاون ع ـلـى المســتوى ال ُقطــري ،1فإنــه يوفــر أساس ـا ً
لتعزيــز التعــاون واالتســاق والفعاليــة لمبــادرات ودعــم األمــم المتحــدة ـفـي األردن .و ـفـي
ضــوء إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،سيســعى فريــق األمــم المتحــدة
ال ُقطــري إ ـلـى «توحيــد األداء» وتبنــي نهــج شــامل ومتكامــل للســنوات الخمــس القادمــة
بقصــد «عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب» .وســيكون الهــدف المســاعدة ـفـي ضمــان
ومنصــف ومســتدام ،مــع
أن يتمتــع كل شــخص ـفـي األردن بحيــاة تنعــم برخــاء شــامل ُ
كفالــة الكرامــة واألمــن والتحــرر مــن الخــوف والعنــف.
تتمثــل األولو يــات الرئيســية إلطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لألعــوام
 2022-2018ـفـي:
1.1تعميــق ســام واســتقرار وحمايــة حقــوق اإلنســان والتماســك االجتماعــي والعقــد
االجتماعــي ،مــن خــال بنــاء القــدرات واألنظمــة المؤسســية ،وتمكيــن األفــراد،
وإتاحــة الفــرص أمــام المــرأة والشــباب والفئــات األكثــر تضــر ًرا.
2.2الســعي إ ـلـى تحقيــق نمــو اقتصــادي متــوازن ومســتدام وشــامل ،مــن خــال تقديــم
الدعــم إلقامــة نظــام اقتصــادي أ كثــر تنوعـا ً وتنافســية.
3.3ضمــان نصيــب أقــوى وأ كثــر مســاواة للنســاء ـفـي المياديــن السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة ،دون تمييــز أو خــوف مــن العنــف.
األهــم مــن ذلــك ،سـ ّ
ـتوظف األمــم المتحــدة «طريقــة جديــدة ـفـي العمــل» لضمــان
عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب ،والتــي ستشــتمل مجموعــة مــن ال ُنهــج التكميليــة
لتقديــم المســاعدة والحمايــة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا لألشــخاص المحتاجيــن ،وال ســيما
النســاء واألطفــال ،إ ـلـى جانــب زيــادة االســتجابات المســتدامة والقائمــة ع ـلـى القــدرة
ع ـلـى الصمــود مــن أجــل تقليــل مســتويات حاجــة األفــراد .ونظــرا ً ألن األفــراد هــم محــور
تركيــز إطــار عمــل التنميــة المســتدامة ،ســيكون بنــاء القــدرة ع ـلـى الصمــود واالســتدامة
عامــان أساســيان لمواجهــة المســببات متعــددة األبعــاد للفقــر والقابليــة للتضــرر .ومــع
ذلــك ،ال يمكــن تحقيــق المزيــد مــن المرونــة إال إذا لــم تتمكــن الحكومــة ،بدعــم مــن
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 1يضــم فريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري أعضــا ًء مــن  18وكالــة مقيمــة ،بمــا ـفـي ذلــك منظمــة األغذيــة والزراعــة ،ومنظمــة العمــل
الدوليــة ،والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ،ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي ،ومنظمــة األمــم
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ،وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،وبرنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية،
ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ،ومنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة،
ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ،ومكتــب األمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع ،وبرنامــج االمــم المتحــدة
للمتطوعيــن ،وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي ،ومنظمــة الصحــة العالميــة ،والبنــك الدو ـلـي .كمــا يشــتمل
ـس وكاالت غيــر مقيمــة وهــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،والصنــدوق الدو ـلـي للتنميــة الزراعيــة ،ومفوضيــة األمــم
الفريــق خمـ َ
المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ،وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ،ومركــز األمــم المتحــدة لإلعــام.

األمــم المتحــدة ،مــن ضمــان أن يتمكــن األشــخاص مــن الحصــول ع ـلـى مــا
يحتاجــون إليــه ألنفســهم اليــوم ،بــل يمكــن أيضــا أن يتطلعــوا إ ـلـى مــا بعــد
الغــد ،مــع مراعــاة مختلــف مســتويات الضعــف ع ـلـى المــدى الطويــل فيمــا
بيــن جميــع األشــخاص ـفـي البلــد.
ع ـلـى ســبيل المثــال ،ستســتجيب األمــم المتحــدة الحتياجــات الرعايــة
الصحيــة الفوريــة لألردنييــن والالجئيــن الســوريين ع ـلـى حــد ســواء،
وستســعى ـفـي الوقــت نفســه إ ـلـى تعزيــز النظــام الصحــي بصــورة عامــة
لضمــان التغطيــة الصحيــة الشــاملة للجميــع .وع ـلـى الرغــم مــن أهميــة
مواصلــة توفيــر المســاعدات النقديــة لعائــات الالجئيــن والمجتمعــات
المســتضيفة المســتضعفة ،ســتعمل األمــم المتحــدة ـفـي الوقــت ذاتــه ع ـلـى
توفيــر فــرص اقتصاديــة أ كثــر شــمولية واســتدامة تكفــل فــرص عمــل كريمــة
وســبل جديــدة لكســب المعيشــة المســتدامة لكافــة األردنييــن والالجئيــن.
وع ـلـى صعيــد مشــابه ،ســيكون ع ـلـى األمــم المتحــدة ضمــان وصــول
الالجئيــن والمجتمعــات المســتضيفة المتأثــرة إ ـلـى مصــادر الميــاه والطاقــة،
مــع العمــل ـفـي الوقــت ذاتــه ع ـلـى التصــدي لتحديــات شــح الميــاه المزمنــة
التــي يعانيهــا األردن ،باإلضافــة إ ـلـى تقديــم الدعــم الــازم لتبنــي أنظمــة طاقــة
أ كثــر اخضــرا ًرا واســتدام ًة.
ســيتفق إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة بصــورة كاملــة مــع
االســتراتيجية الحكوميــة العامــة للســنوات القادمــة  -رؤيــة األردن - 2025
ومــع غيرهــا مــن وثائــق السياســات الرئيســية األخــرى ،والتــي تضــم خطــة
االستجابة األردنية لألزمة السورية ،والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة،
وخطــة تحفيــز النمــو االقتصــادي ،واالســتراتيجيات الوطنيــة العديــدة (مثــل
االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية  ،2025–2016والتعليــم
مــن أجــل االزدهــار :تحقيــق النتائــج) .تقــوم رؤ يــة  2025ع ـلـى أربعــة محــاور
مترابطــة بوصفهــا أدوات يقصــد منهــا الوصــول إ ـلـى «أردن مزدهــر ومنيــع»،
وهــذه المحــاور هــي )1( :المواطــن :مواطنــون منتمــون ومشــاركون؛ ()2
والمجتمــع :مجتمــع آمــن ومســتقر؛ ( )3واألعمــال :قطــاع خــاص وديناميكي
منافــس عالمي ـاً؛ و( )4الحكومــة :حكومــة ذات كفــاءة وفعاليــة.
يتكــون إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة مــن هيــكل مشــابه
يركــز ع ـلـى المؤسســات واألفــراد والفــرص ،ويدعــم عناصــر محــددة تابعــة
لــكل محــور مــن محــاور رؤ يــة  ،2025والتــي تنــدرج تحــت النتائــج الثــاث
إلطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة .فع ـلـى ســبيل المثال ،يقدم
اإلطــار عمــل روابــط ـفـي مجــاالت رئيســية مثــل دعــم الفقــراء والمحروميــن،
وســيادة القانــون ،والمواطنــة الفاعلــة ،والمجتمعــات األردنيــة ،ومشــاركة
القــوى العاملــة ،وإيجــاد فــرص العمــل ،والصحــة والتعليــم ،وبيئــة األعمــال،
وأداء القطــاع الخــاص .ويهــدف اإلطــار عمــل ـفـي هــذا الصــدد إ ـلـى إحــداث
تغييــر جــذري ،مــع التأكيــد ع ـلـى نقــاط قــوة األمــم المتحــدة بصفتهــا أحــد ر ّواد
الفكــر والشــريك المفضــل.
ـفـي الوقــت ذاتــه ،ســيعمل إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة
ع ـلـى تقديــم الدعــم بفعاليــة وكفــاءة للحكومــة األردنيــة بمــا يمكنهــا مــن
تحقيــق خطــة  2030الطموحــة والمعقــدة وأهــداف التنميــة المســتدامة
الســبعة عشــر التابعــة لهــا ،2والتــي تعكــس مبــدأ «عــدم تــرك أي أحــد خلــف
الركــب» .عــاو ًة ع ـلـى ذلــك ،ســتحرص األمــم المتحــدة ـفـي ســياق هــذا المبــدأ
 2توجد قائمة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على الرابط اإللكتروني:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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ع ـلـى وضــع حتميــة التصــدي للتمييــز وأوجــه عــدم المســاواة ـفـي
قلــب جهودهــا الراميــة لدعــم تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ـفـي
البلــد .ومــن جهتهــا ،تواصــل المملكــة تقلــد مكانتهــا كرائــد إقليمــي
ـفـي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،وقــد قامــت ـفـي ضــوء ذلــك
بإعــداد خريطــة طريــق وطنيــة ذات منحــى عم ـلـي مــن أجــل التنفيــذ.
كمــا ســتقدم األمــم المتحــدة المســاعدة إ ـلـى األردن ـفـي االلتــزام
بميثــاق األمــم المتحــدة واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان،3
وغيرهــا مــن األطــر والمعاهــدات المتفــق عليهــا عالميـاً ،والتــي تضم
اتفاقيــة باريــس للمنــاخ ،وإطــار عمــل ســنداي للحــد مــن مخاطــر
الكــوارث ،واتفاقيــة منظمــة الصحــة العالميــة اإلطــار عمليــة بشــأن
مكافحــة التبــغ ،واألنظمــة الصحيــة الدوليــة ،وال ســيما «خطــة عمــل
مــن أجــل اإلنســانية» التــي اع ُتمــدت ـفـي القمــة اإلنســانية العالميــة
 2016التــي عقــدت ـفـي إســطنبول وتبنــت «طريقــة جديــدة للعمــل»
للمجتمــع الدو ـلـي ككل.
بصــورة عامــة ،تخلــق «طريقــة العمــل الجديــدة» التحفيــز لــكل مــن
الحكومــات  -مثــل الحكومــة األردنيــة  -واألمــم المتحــدة مــن أجــل
إيجــاد حلــول أ كثــر ابتــكارا ً وتوظيــف مختلــف األطــراف الفاعلــة عبــر
جميــع نطاقــات الصالحيــات والقطاعــات والحــدود المؤسســية،
وذلــك لتحقيــق نتائــج جماعيــة لألشــخاص المتأثريــن باألزمــات.
وبالتا ـلـي ،يتطلــب مبــدأ «عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب» مــن
األمــم المتحــدة «أال تدخــر جهــداً» ـفـي األردن لمواجهــة عوامــل
اإلقصاء االقتصادية واالجتماعية والسياســية .وســيتم كذلك إجراء
تحليــل مشــترك للعوامــل الكامنــة واألســباب الجذريــة والمحــددات
األساســية ألوجــه عــدم المســاواة والتهميــش .وكل تلــك األمــور
ســتتطلب بشــكل خــاص تدخــات متســقة مــن األمــم المتحــدة
دعما لألولويات الوطنية ،وهو
تربط المســاعدة اإلنســانية والتنمية
ً
األمــر األساســي ـفـي إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة،
وبشــكل أوســع ـفـي الــدور التطلعــي الــذي تؤديــه األمــم المتحــدة
بصفتهــا شــريكا ً اســتراتيجيا ً وأ كثــر تنســي ًقا ـفـي البلــد .وبذلــك ،توفــر
األمــم المتحــدة الدعــم لــأردن ـفـي ســعيها إ ـلـى تلبيــة التزاماتهــا
اإلنســانية ،وبشــكل خــاص تلــك المتعلقــة بالالجئيــن.

 3بشــكل خاص ،ســيعمل إطار عمل األمم المتحدة للتنمية المســتدامة على متابعة أو اســتكمال
االســتنتاجات المنبثقــة عــن عمليــات المراجعــة الدوليــة ،والتــي تضــم االســتعراض الــدوري الشــامل
( ،)UPRواتفاقيــة القضــاء ع ـلـى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ( ،)CEDAWواتفاقيــة حقــوق
الطفــل ( ،)CRCواتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( ،)CRPDواتفاقيــة مناهضــة التعذيــب
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ( .)CATوإجمـ ً
ـال ،وقعــت
ـبعا مــن أصــل تســع معاهــدات أساســية لحقــوق اإلنســان ،والتــي تضــم اتفاقيــة القضــاء
األردن سـ ً
ع ـلـى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،واتفاقيــة حقــوق األشــخاص

ذوي اإلعاقــة ،واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو المهينــة ،والعهــد الدو ـلـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ( ،)ICCPRواالتفاقيــة
الدوليــة للقضــاء ع ـلـى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ( ،)CERDوالعهــد الدو ـلـي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ()ICESCR؛ ومــن المقــرر أن يوقــع األردن كذلــك ع ـلـى االتفاقيــة
الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري ( ،)CEDواالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق
جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم ( .)CMWووقــع األردن كذلــك ع ـلـى  18اتفاقيــة تابعــة
لمنظمــة اليونســكو ( )http://en.unesco.org/countries/jordan/conventionsوصادقــت
ع ـلـى ســبع مــن أصــل ثمــان اتفاقيــات أساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة .عــاو ًة ع ـلـى ذلــكُ ،تعتبــر كل
مــن االتفاقيــة اإلطــار عمليــة بشــأن مكافحــة التبــغ ( )FCTCواألنظمــة الصحيــة الدوليــة ( )IHRمــن
ضمــن االتفاقيــات المهمــة كذلــك.
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إن اتبــاع هــذا المســار يفــرض ضــرورة تشــجيع مزيــج مــن المرونــة ـفـي األنشــطة اإلنســانية المعتمــدة ع ـلـى العــرض ومــن
التفكيــر المتعمــق بالنهــج التنمــوي المعتمــد ع ـلـى الطلــب والــذي نشــأ ـفـي األردن خــال الســنوات الخمــس الماضيــة،
مدعوم ـا ً بااللتــزام الراســخ بمبــادئ حقــوق اإلنســان .ومــن ضمــن اإلجــراءات األخــرى ،تبنــى األردن «الخطــة الوطنيــة
الشــاملة لحقــوق اإلنســان» والتــي تهــدف إ ـلـى تعميــم التزامــات البلــد ـفـي مجــال حقــوق اإلنســان ع ـلـى مســتوى جميــع
مجــاالت البرامــج والخطــط الحكوميــة .باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،إن الر بــط بيــن المبــادرات اإلنســانية والتنمويــة يســتدعي
وضــع خطــط عمــل تكميليــة أقصــر أمـدًا مثــل خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية مــع منظــور أطــول أمـدًا يعطــي
األولو يــة للقــدرة ع ـلـى الصمــود وكذلــك يقــدم نهج ـا ً أوســع نطا ًقــا لعــاج القابليــة للتضــرر بحيــث يصــل إ ـلـى مــن يعــاون
اإلقصــاء أوال ً ،ع ـلـى أن يكــون أ كثــر اســتجابة لألفــراد الذيــن يخدمهــم .و ـفـي الوقــت ذاتــه ،يواصــل األردن العمــل ع ـلـى تنفيــذ
التزاماتــه ـفـي مجــال حقــوق اإلنســان المتعلقــة بالحلقــة الثانيــة مــن االســتعراض الــدوري الشــامل ،كمــا مــن المتوقــع
إجــراء اســتعراض ثالــث خــال منتصــف عــام  2018والــذي ســيتطلب قطــع مجموعــة مــن التعهــدات وااللتزامــات
الجديــدة للفتــرة  . 20٢٣ - 20١٨و ـفـي هــذا الصــدد ،ســتواصل وكاالت األمــم المتحــدة ذات الصلــة تقديــم الدعــم لــأردن
للوفــاء بالتزاماتــه الطوعيــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان واإلجــراءات االخــرى.
ظلــت القضايــا المتعلقــة بالعمــل المشــترك عبــر الركائــز العالميــة لألمــم المتحــدة  -والمتمثلــة ـفـي الســام واألمــن،
والتدخــات التنمو يــة واإلنســانية ،وحقــوق اإلنســان  -مطروحـ ًة منــذ العديــد مــن الســنوات ،إال أنهــا بــرزت ـفـي عهــد األميــن
العــام الحا ـلـي الــذي يشــير إ ـلـى الوقايــة مــن األزمــات بوصفهــا «ليســت مجــرد أولو يــة ،بــل األولو يــة الرئيســية» لتحقيــق
الســام الدائــم .وكمــا أشــار األميــن العــام ،إن مســببات األزمــات حــول العالــم ســواءٌ أ كانــت ُقطريــة أم إقليميــة أم عابــرة
ارتباطــا وثي ًقــا؛ وتتأجــج بفعــل الصــراع ع ـلـى الســلطة والمــوارد ،وأوجــه عــدم المســاواة
للحــدود الوطنيــة تكــون مرتبطــة
ً
والتهميــش واإلقصــاء ،وبفعــل ســوء الحكــم ،وضعــف المؤسســات ،واالنقســامات الطائفيــة؛ كمــا تتفاقــم بســبب عوامــل
مثــل التغيــر المناخــي ،والنمــو الســكاني ،واألمــن الصحــي العالمــي ،وعولمــة الجريمــة واإلرهــاب .وع ـلـى الرغــم مــن أن
ارتباطــا وثي ًقــا إال أن اســتجابة األمــم المتحــدة تكــون عــادة مفككــة ،األمــر الــذي يهــدف إطــار
مســببات األزمــات مرتبطــة
ً
عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة إ ـلـى تغييــره ـفـي األردن.

خصوصــا ،ـفـي صلــب
ســيؤدي وضــع حقــوق اإلنســان عمومـاً ،والمســاواة بيــن الجنســين والتمكيــن االقتصــادي للمــرأة
ً
كافــة نتائــج إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة إ ـلـى توفيــر أســاس معيــاري للتعامــل مــع حالــة األفــراد
والجماعــات الذيــن يعانــون اإلقصــاء أو أ كثــر عرضــة لخطــورة اإلقصــاء؛ وهــو مــا ســيهدف إ ـلـى القضــاء ع ـلـى أوجــه عــدم
المســاواة أو التمييــز الــذي يمنــع األفــراد مــن الوصــول إ ـلـى الخدمــات أو المــوارد ،كمــا ســيراعي المنظــور الجنســاني
بوضــع خطــط قطاعيــة ُمحكَمــة مراعيــة للفــوارق بيــن الجنســين وتخصيــص ميزانيــات تأخــذ بعيــن االعتبــار االحتياجــات
المختلفــة للرجــال والنســاء ،والفتيــات والفتيــان ،بمــا يشــمل المســتويات دون الوطنيــة .كمــا إن تبنــي نهــج يعتمــد ع ـلـى
حقــوق اإلنســان إلطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة سيســتدعي ضمــان المشــاركة المجديــة مــن جميــع
األطــراف المؤثــرة ،بمــا ـفـي ذلــك منظمــات المجتمــع المد ـنـي ،ونشــطاء حقــوق المــرأة ،واألطفــال والفئــات المســتضعفة
أساســا
ـفـي مختلــف مراحــل تصميــم وتنفيــذ ورصــد الخطــة التنمو يــة .وع ـلـى صعيــد مشــابه ،ســتكون مبــادئ المســاءلة
ً
لتعزيــز فاعليــة األنظمــة واآلليــات الوطنيــة لرصــد التقــدم المحــرز ـفـي تمكيــن الذيــن تعرضــوا لإلقصــاء أو يعانــون خطــورة
التعــرض لإلقصــاء.
ســيتطلب بنــاء قــدرات الصمــود ـفـي ســياق جميــع نتائــج إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة كذلــك حمايــة
المنظومــات البيئيــة والتنــوع الحيــوي بوصفهــا أساس ـا ً لكســب المعيشــة وفــرص العمــل الكثيــر مــن المجتمعــات
الفقيــرة والذيــن يعانــون اإلقصــاء .وسيشــتمل ذلــك ع ـلـى ســبيل المثــال ع ـلـى دمــج جهــود التأهــب لحــاالت الطــوارئ،
ســواءٌ تلــك المتعلقــة بالكــوارث المتكــررة الناتجــة عــن التغيــر المناخــي أو األحــداث «النــادرة» ،ضمــن خطــط التنميــة.
ع ـلـى ســبيل التحديــد ،ســيتضمن الترو يــج لمبــدأ «عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب» بــذل الجهــود لحشــد التأييــد وغيرهــا
مــن التدخــات البرنامجيــة التــي يمكــن أن يشــترك ـفـي تنفيذهــا فريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري أو الــوكاالت الفرديــة
حســب نطــاق صالحياتهــا المحــددة.
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بموجــب إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،يســتدعي مبــدأ «عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب» اعتمــاد برمجــة واعيــة بالمخاطــر
وترتكــز ع ـلـى النتائــج لتحقيــق أبلــغ أثــر (مثــل شــبكات األمــان االجتماعــي ،والتخطيــط المســبق لعمليــات اإلجــاء) ،باإلضافــة إ ـلـى ( )1دعــم

السياســات المتســق ،و( )2تنميــة القــدرات خاصــة ـفـي مجــال تخطيــط وتنفيــذ برامــج وسياســات تعزيــز القــدرة ع ـلـى الصمــود ،ومراعــاة
المنظــور الجنســاني ،واالســتدامة البيئيــة ،و( )3تعزيــز الشــرا كات االســتراتيجية ،بمــا ـفـي ذلــك الشــرا كات مــع البنــك الدو ـلـي وصنــدوق النقــد
الدو ـلـي واالتحــاد األورو ـبـي ،وتعظيــم أوجــه التضافــر عبــر كافــة المجــاالت التشــغيلية والبرنامجيــة الرئيســية؛ باإلضافــة إ ـلـى التأكيــد ع ـلـى ضــرورة

عقــد الشــرا كات مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المد ـنـي.

يســاهم الــدور الحيــوي الــذي يؤديــه القطــاع الخــاص ـفـي إيجــاد الوظائــف وتعزيــز فــرص المشــاركة ،خاصــة للمــرأة ،وهــو مــا
ســيحقق المزيــد مــن التوافــق بيــن إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ورؤ يــة  2025وأهــداف التنميــة المســتدامة؛
كمــا سيســاعد ـفـي دعــم «المبــادئ العشــرة» 4لالتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة لتطبيــق القيــم والعمليــات المؤسســية التــي
تلتــزم بالمســؤوليات الرئيســية ـفـي مجــاالت حقــوق اإلنســان والعمالــة والبيئــة ومكافحــة الفســاد .كمــا يتطلــب مبــدأ «عــدم تــرك
المص ّنفــة لدعــم تدخــات السياســات المســتهدفة (انظــر ً
أيضــا قســم اســتراتيجيات
أي أحــد خلــف الركــب» ( )4تقو يــة البيانــات ُ
التنفيــذ الرئيســية إلطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة).
ســنواصل إ يــاء اهتمــام خــاص بالتخفيــف مــن األثــر العميــق ألزمــة الالجئيــن الســوريين ،التــي بــرزت خاللهــا االســتجابة اإلنســانية
الفاعلــة والمبتكــرة لــأردن ـفـي ظــل القيــادة النموذجيــة لــوزارة التخطيــط والتعــاون الدو ـلـي .و ـفـي هــذا المســعى ،كان الدعــم مــن
المجتمــع الدو ـلـي والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة والقطــاع الخــاص حيو يًــا ـفـي تعزيــز عمليــة التحديــد المبكــر
للمخاطــر والعمــل ع ـلـى حلهــا ـفـي وقــت مناســب .وع ـلـى الرغــم مــن جهــود االســتجابة الملحوظــة مــن البلــد ،إال أن األزمــة أثــرت
بصــورة ملموســة ع ـلـى المكاســب التنمو يــة لــأردن ،وع ـلـى قدرتــه اإلجماليــة ع ـلـى توفيــر الخدمــات الكافيــة لمواطنيــه ولالجئيــن
ع ـلـى حــد ســواء (انظــر ً
أيضــا قســم موجــز تحديــات التنميــة ـفـي األردن).
ـفـي هــذا الســياق ،تتعهــد األمــم المتحــدة ـفـي األردن بــأن تكــون فري ًقــا ُقطر ًيــا مــن جيــل جديــد سيســعى إ ـلـى تحقيــق ثــاث نتائــج
مشــتركة ووثيقــة االرتبــاط والتــي ســتؤدي إ ـلـى ( )1تقو يــة أداء المؤسســات ،و( )2تمكيــن األفــراد ،و( )3تحســين الفــرص ،بشــكل
تنبثــق المبــادئ العشــرة لالتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق األساســية ـفـي العمــل ،وإعــان ريــو
بشــأن البيئــة والتنميــة ،واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.
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خــاص لفئــة الشــباب والنســاء والفئــات المســتضعفة وذلــك بمــا يســاهم ـفـي تحقيــق أهــداف التنميــة ـفـي األردن (انظــر الشــكل
 ،)1التــي تــم تفصيلهــا ـفـي قســم برنامــج األمــم المتحــدة  .2022- 2018ومــن بيــن ال ُنهــج الشــاملة األخــرى لتحقيــق هــذه النتائــج،
ستســعى األمــم المتحــدة إ ـلـى تعزيــز القيــادة الوطنيــة والملكيــة والشــفافية والمســاءلة ،إ ـلـى جانــب التنســيق لتحقيــق نتائــج
تنســجم مــع مبــادئ إعــان باريــس ( ،)2005وبرنامــج عمــل أ كــرا ( ،)2008وإعــان بوســان ( )2011بشــأن فعاليــة المعونــات.

الشكل  :1موجز إطار عمل األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2022- 2018

 .1مؤسسات معززة القدرات

فعالة
سريعة األستجابة
شاملة
مسؤولة
شفافة
قادرة على الصمود في وجه األزمات
متماشية مع المعاير الدولية المعتمدة
شاملة ألهداف التنمية المستدامة

 .2شعوب متمكنة

إطار عمل األمم المتحدة

المعلومات والمعارف
المهارات والقدرات
السلوكيات والتصرفات واألراء
خدمات منقذة للحياة

للتنمية المستدامة في األردن
()2022-2018

فعالة للمشاركة
 .3فرص ّ
سياسية
اقتصادية
اجتماعية  /مدنية
بيئية

يم ّثــل تحديــد المــوارد الماليــة الالزمــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة عمليــة معقــدة جـدًّا ،كمــا تتفــاوت التقديــرات العالميــة
تفاوتًــا كبيـ ًرا يتــراوح مــا بيــن  2.5تريليــون دوالر أمريكــي إ ـلـى أ كثــر مــن  5تريليــون دوالر أمريكــي ســنوياً .و ـفـي المقابــل ،بلغــت تكلفــة
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية  131.4مليــار دوالر أمريكــي عــام  .2015وع ـلـى الرغــم مــن أهميــة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية،
تقدمــا ،إال أنهــا لــن تكــون كافيـ ًة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،وضمــان عــدم تــرك أي أحــد خلــف
خاصــة ـفـي الــدول األقــل
ً
الركــب .وبالتا ـلـي ،ســيتحتم االعتمــاد ع ـلـى كافــة مصــادر التمو يــل ،ســواء الحكوميــة أم الخاصــة ،والعالميــة أم المحليــة ،ـفـي كافــة
البلــدان بمــا ـفـي ذلــك األردن.
تماشــيا ً مــع برنامــج العمــل المشــترك المعتمــد ـفـي أديــس أبابــا ،والــذي يســلط الضــوء ع ـلـى الحاجــة إ ـلـى «وضــع اســتراتيجيات
تنميــة وطنيــة مدعومــة بأطــر تمو يــل متكاملــة» ،يكمــن أحــد األهــداف الرئيســية إلطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة
ـفـي تحفيــز التمو يــل لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،5األمــر الــذي سيســتدعي مــن األمــم المتحــدة االنتقــال مــن تمويــل
المشــاريع الفرديــة إ ـلـى تمو يــل مبــادرات التغبيــر الجــذري ،وهيكلــة التدفقــات الماليــة المختلفــة لتحقيــق األهــداف المشــتركة.
مــن زاو يــة أخــرى ،إن إمكانــات تحقيــق رؤ يــة  2025وأهــداف التنميــة المســتدامة وإطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة
ال تقتصــر ع ـلـى التمو يــل وحســب ،بــل تتعلــق بتعزيــز الشــرا كات المشــار إليهــا أعــاه ،بهــدف تحســين حشــد المــوارد المحليــة،
باإلضافــة إ ـلـى الترو يــج لالســتثمار ،وحشــد التأييــد ،والترو يــج للتجــارة الدوليــة بوصفهــا محــركا ً للتنميــة ،وإتاحــة الوصــول إ ـلـى العلــوم
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والتقنيــات النظيفــة ،وبنــاء القــدرات لدمــج أهــداف التنميــة المســتدامة ـفـي الخطــط الوطنيــة ،ومراقبــة البيانــات .وبصفــة عامــة،
ســتؤدي األمــم المتحــدة دور الشــريك وليــس المنفــذ ،لحشــد ومشــاركة المعــارف المتطــورة والخبــرات والتقنيــات النظيفــة بيــن
األطــراف المؤثــرة العديــدة ـفـي األردن ،مــن خــال تشــجيع التعــاون بيــن الشــمال والجنــوب وفيمــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون
الثال ـثـي لتحقيــق نتائــج أفضــل.
إن إطار عمل األمم المتحدة للتنمية المســتدامة يقدم إطار عمال ً للتعاون المســتقبلي وحســب ،كما إنه ثمرة عملية استشــارية
وشــاملة وحيو يــة لتحديــد األولو يــات االســتراتيجية .وتضمنــت التحليــات الشــاملة  -مثــل التقييــم ال ُقطــري المشــترك المتواجــد
ع ـلـى الموقــع االلكترو ـنـي التابــع لألمــم المتحــدة ـفـي األردن ،واالستشــارات الوطنيــة ،وتدريبــات تحديــد األولويــات االســتراتيجية -
شــركا ًء مــن الحكومــة والمجتمــع المد ـنـي والقطــاع الخــاص والمؤسســات الماليــة الدوليــة واألوســاط األكاديميــة .و ـفـي هــذا الصــدد،
جســد الدعــم المتواصــل مــن وزارة التخطيــط والتعــاون الدو ـلـي أهميــة قصــوى ،كمــا هــو الحــال مــع الدعــم المقــدم مــن الهيئــات
الحكوميــة الرئيســية األخــرى .وبالتا ـلـي ،تــم االنتهــاء مــن إعــداد إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة بالتشــاور مــع
الحكومــة وجميــع وكاالت األمــم المتحــدة ـفـي البلــد ،و ـفـي الوقــت ذاتــه يظــل اإلطــار عمــل وثيق ـ ًة مرن ـ ًة بمــا يؤهلهــا لالســتجابة إ ـلـى
الســياقات االجتماعيــة االقتصاديــة والسياســية والبيئيــة المتطــورة ـفـي األردن.

ع ـلـى الرغــم مــن أن األمــم المتحــدة ليســت الجهــة التنمو يــة الفاعلــة الوحيــدة ـفـي األردن ،إال أنهــا وبصفتهــا ركيــزة تعدديــة األطــراف
مــع إتاحتهــا عضو يــة عالميــة ،تتمتــع األمــم المتحــدة بأكبــر تأثيــر ـفـي التمكيــن الفاعــل لآلخريــن ،وتلتــزم دائم ـا ً بمهمتهــا بصفتهــا
الجهــة الحاميــة لحقــوق اإلنســان الدوليــة وغيرهــا مــن المبــادئ .وبالتا ـلـي ،ال يتجســد الهــدف الرئيســي ـفـي توســعة نطــاق اختصــاص
األمــم المتحــدة ،بــل ـفـي إحــداث تغييــر حقيقــي لكافــة ســكان األردن ،خاصــة الفئــات األكثــر تضــر ًرا ،مــع إ كســابه مزيـدًا مــن التركيــز
واإللهــام .و ـفـي هــذا الســياق ،توفــر األمــم المتحــدة تداخــات متكاملــة ذات قيمــة مضافــة مــن شــأنها توليــد وإ كمــال المعــارف
الوطنيــة وتحقيــق النتائــج( .انظــر ً
أيضــا أقســام «النتائــج  1و 2و »3مــن أجــل وصــف موجــز للنتائــج واألنشــطة التــي تنفذهــا األمــم
المتحــدة ـفـي األردن .تــم تفصيــل إطــار عمــل النتائــج والمــوارد ـفـي الملحــق أ).

موجز تحديات التنمية في األردن
تعززت مكانة األردن كبلد متوســط الدخل نتيجة لمعدالت النمو االقتصادي المســتقرة التي تحققت خالل الســنوات الســابقة،
إ ـلـى جانــب المكاســب الملموســة ـفـي مجــال التنميــة البشــرية .واحتــل البلــد المركــز  86مــن أصــل  188بلــد ع ـلـى مؤشــر التنميــة
البشــرية لعــام  2016ـفـي فئــة «التنميــة البشــرية المرتفعــة» ،والمركــز  63مــن أصــل  138ـفـي تقريــر التنافســية العالميــة -2016
 2017الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي.
رغــم ذلــك ،هنــاك ثالثــة مجــاالت تنمو يــة عامــة ـفـي األردن تظهــر بهــا أو تتفاقــم مشــاكل رئيســية ،ولهــذه المجــاالت أولويــة قصــوى
متناميــة ـفـي رؤ يــة  ،2025باإلضافــة إ ـلـى التقييــم ال ُقطــري المشــترك الــذي أُجــري كجــزء مــن عمليــة إعــداد إطــار عمــل األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة .وهــذه المجــاالت هــي )1( :فعاليــة ومســاءلة المؤسســات ،وال ســيما تلــك المســؤولة عــن تقديــم
الخدمــات للفئــات المســتضعفة ،و()2تعزيــز أصــوات وحقــوق النســاء والشــباب والفئــات المســتضعفة ،و( )3توفيــر الفــرص
لتحســين المشــاركة الفاعلــة والمجديــة للجميــع .فيمــا ي ـلـي توضيــح أ كثــر تفصي ـا ً لهــذه المجــاالت.

تعزيز فعالية ومساءلة المؤسسات
أوال ً ،ع ـلـى الرغــم مــن رســوخ عقــد اجتماعــي قــوي ـفـي األردن ،إال أنــه معــرض لخطــر الوقــوع تحــت الضغــوط بســبب المؤسســات
التي تتطلب المزيد من الفعالية والمســاءلة عند االســتجابة للشــرائح المســتضعفة من الســكان .وعموماً ،إن األردن في صدارة
دول المنطقــة فيمــا يتعلــق ببــذل الجهــود الراميــة إ ـلـى مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة .6وقــد أدت التعديــات
 6انظر ً
أيضا “التقييم ال ُقطري المشترك لألردن” ،2018 ،لإلطالع على قائمة باالتفاقيات التي صادقت األردن عليها ووضعتها موضع التنفيذ.
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الدســتورية المتعاقبــة إ ـلـى تقريــب المســافات بيــن مختلــف القوانيــن االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والسياســية مــن جهــة
ومبــادئ االتفاقيــات واإلعالنــات والمعاهــدات األساســية لحقــوق اإلنســان مــن جهــة أخــرى.
ع ـلـى الرغــم مــن ذلــك ،ال تــزال هنــاك حاجــة إ ـلـى مزيــد مــن الجهــود لدعــم الحكومــة ـفـي تنقيــح عــدد مــن القوانيــن واألنظمة الرئيســية
لضمــان اتســاقها مــع االلتزامــات الدوليــة ـفـي مجــال حقــوق اإلنســان .كمــا تواجــه األردن تحديــات تتعلــق بالتنفيــذ الكامــل لألطــر
المتعلقــة بالتغيــر المناخــي ،والحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،وإدارة المناطــق الحضريــة ،وحمايــة وصــون وإدارة المــوارد والتــراث
الثقا ـفـي والطبيعــي ،إال أن أداءهــا ـفـي هــذه المجــال ُيعتبــر جيـدًا نســبيا ً بالمقارنــة مــع الــدول العربيــة األخــرى.
ُفــرض ع ـلـى المؤسســات والسياســات والبرامــج الحكوميــة مســؤوليات متزا يــدة بقــوة كنتيجــة لموجــات الهجــرة الناجمــة عــن
االضطرابــات اإلقليميــة والتــي ســاهمت ـفـي زيــادة معــدالت النمــو الســكاني ـفـي المملكــة ،حيــث يصــل إجما ـلـي عــدد غيــر األردنييــن
إ ـلـى حوا ـلـي  3مليــون نســمة ،مــن ضمنهــم  675.000عامــل وافــد ،ليشــكلوا حوا ـلـي  31بالمئــة مــن إجما ـلـي عــدد الســكان .و ـفـي
المقابــل ،أدت البيروقراطيــة المعقــدة وواســعة النطــاق التــي اســتلزم اعتمادهــا إ ـلـى توليــد حصــة كبيــرة مــن النفقــات العامــة
باالقتصــاد وصلــت إ ـلـى حوا ـلـي  31.3بالمئــة.
يكمــن التحــدي الرئيســي ـفـي تنفيــذ القوانيــن واألنظمــة بعــدل وإنصــاف وشــفافية ،كمــا أن تعزيــز ســيادة القانــون بصــورة متســقة
ومؤسســية هــو أمــر غايــة ـفـي األهميــة للمواطنيــن والمســتثمرين مــن أجــل تعزيــز ثقتهــم ـفـي عدالــة وكفــاءة آليــات تســوية
المنازعــات ،ولكــن ـفـي بعــض الحــاالت قــد يكــون للعالقــات غيــر الرســمية األســبقية ع ـلـى اإلجــراءات الرســمية ممــا يقيــد حتــى
العمليــة الروتينيــة التخــاذ القــرار.
تجلـى ـفـي االنتخابــات البرلمانيــة ال ّتــي جــرت ـفـي شــهر أيلول/ســبتمبر
يظهــر تأثيــر ذلــك ـفـي المشــاركة ـفـي العمليــة الديمقراطيــة ،كمــا ّـ
ً
انخفاضــا ـفـي مســتوى إقبــال الناخبيــن ع ـلـى التصو يــت (المتم ّثــل ـفـي  36.1ـفـي المئــة مــن جمهــور الناخبيــن)،7
 2016وال ّتــي شــهدت
فضــا ً عــن التد ـنـي الشــديد ـفـي مشــاركة فئــة الشــباب ـفـي العمليــة السياســية .واألهــم مــن ذلــك ،ال يــزال مســتوى تمثيــل المــرأة
ـفـي المجــال السياســي مــن ضمــن أد ـنـى المســتويات ـفـي المنطقــة ،باإلضافــة النخفــاض مشــاركتها ـفـي مؤسســات القطــاع الخــاص
مثــل نقابــات العمــال  -وهــي كلهــا عوامــل لهــا تداعيــات تأثيــرات أوســع ع ـلـى انخفــاض مشــاركة المــرأة ـفـي ســوق العمــل (انظــر
ً
أيضــا «المواطنــون» أدنــاه).
 7التقييم ال ُقطري المشترك لألردن2018 ،
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عقــب الموافقــة ع ـلـى قانــون الالمركزيــة مؤخــراً ،تــم إجــراء انتخابــات
المجالــس المحليــة ـفـي شــهر آب/أغســطس  ،2017األمــر الــذي
كشــف عــن الحاجــة الملحــة إلعــداد المجالــس المحليــة باإلضافــة
إ ـلـى الحكومــات المحليــة األوســع نطاق ـا ً لتقييــم احتياجاتهــا ووضــع
الخطــط ورصــد الميزانيــات بفاعليــة.
ـفـي ظــل اســتمرار عــدم االســتقرار اإلقليمــيُ ،تع ـ ّد السياســة األردنيــة
الراميــة لتوســيع نطــاق المشــاركة وتعميــق دور المؤسســات
الديمقراطيــة بمثابــة رادع للوقايــة مــن أوجــه التطــرف العنيــف وغيــره
مــن أشــكال العنــف االجتماعــي.
فيمــا يتعلــق بــأداء القطــاع العــام ،تمــت اإلشــارة إ ـلـى العمالــة
الفائضــة ـفـي القطــاع العــام وتد ـنـي مســتويات اإلنتاجيــة ـفـي رؤ يــة
 2025بوصفهمــا مشــكلتين تســتدعيان المعالجــة الطارئــة ،وع ـلـى
الرغــم مــن إعــادة هيكلــة بعــض مؤسســات القطــاع العــام ـفـي عــام
 ،2014إال أن المؤسســات العامــة ال تــزال تتطلــب تعزيــز القــدرات
مــع تحفيــز كفــاءة الدوائــر وطواقــم العمــل لتوفيــر أفضــل مســتويات
األداء والتغلــب ع ـلـى االختناقــات بمــا يــؤدي إ ـلـى اإليصــال الفاعــل
للخدمــات .ووفق ـا ً للمؤشــرات العالميــة لفعاليــة الحكومــة ،فقــد

انخفــض األداء اإلجما ـلـي لــأردن منــذ بدا يــة القــرن لتحتــل مركــزا ً
أد ـنـى مــن الــدول المقارنــة ،ويعا ـنـي القطــاع القضا ـئـي تحديــات تتعلــق
بالمســاءلة والشــفافية ،فض ـا ً عــن تحديــات متعلقــة باالســتقاللية
الكاملــة للســلطة القضائيــة .وقــد ســلطت رؤ يــة  2025الضــوء ع ـلـى
ضــرورة إ يــاء االهتمــام بتعزيــز فعاليــة الســلطة القضــاء ،ال ســيما
فيمــا يتعلــق بــإدارة القضايــا (التأخيــرات) والمرافــق اإلصالحيــة
وإنفــاذ قــرارات المحاكــم.
إضاف ـ ًة إ ـلـى ذلــك ،أدت الصراعــات ـفـي الــدول المجــاورة إ ـلـى فــرض
أعبــاء إضافيــة ع ـلـى صــون ســيادة القانــون والقطاعــات األمنيــة ـفـي
المملكــة ،إذ يســتمر تجنيــد المقاتليــن األجانــب مــن مختلــف أنحــاء
المنطقــة العربيــة والعالــم ،بمــا ـفـي ذلــك األردن .و ُتعـ ّد اآلثــار المترتبــة
ع ـلـى هــذه الظاهــرة خطيــر ًة ،إذ مــن المرجــح أن يش ـكّل األردنيــون
المجنــدون بيــن صفــوف هــؤالء المقاتليــن عقبـ ًة أمــام إحــال الســام
واالســتقرار ـفـي بلدهــم ،بغــض النظــر عمــا إن عــادوا إليــه أو ال .ومــن
المهــم جـدًا التعــاون مــع الســكان المحلييــن مــن أجــل دعــم الجهــود
الراميــة إ ـلـى معالجــة أســباب التطــرف ـفـي المقــام األول.

بصــورة عامــة ،ال يــزال إيصــال الخدمــات الرئيســية جــزءا ً كبيــرا ً مــن
أنشــطة الحكومــة ،وأحــد الســبل المهمــة للتواصــل مــع المواطنيــن.
كمــا أن الالمركزيــة مســألة محوريــة حيــث يمكــن أن يســفر التنفيــذ
 8الديباجة ،البنك الدولي  -التشخيص ال ُقطري المنهجي ،شباط/فبراير 2016
 9األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص57 .
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المتســارع لهــا عــن أثــر ملمــوس بيــن الســكان المحلييــن،
وســتتطلب بشــكل خــاص عمــل منهجــي إضا ـفـي ـفـي
مجــاالت مثــل التخطيــط ورصــد الميزانيــات بصــورة
مراعيــة للمنظــور الجنســاني ع ـلـى مســتوى المحافظــات،
ـريعا
كمــا أشــير أعــاه .عــاوة ع ـلـى ذلــك ،ســيؤدي سـ ً
توســيع نطــاق القــدرات المحليــة والتخطيــط الفاعــل
والتنســيق وتوليــد اإليــرادات إ ـلـى تحســين إيصــال
الخدمــات وتعزيــز القــدرة ع ـلـى الصمــود واالســتدامة
الماليــة .عــاو ًة ع ـلـى ذلــك ،ســيكون مــن الضــرورة
معالجــة االعتمــاد الكبيــر ع ـلـى المســاعدات األجنبيــة
والمســتويات المرتفعــة للديــن العــام.
هنــاك تفــاوت كبيــر ـفـي جــودة وكفــاءة الخدمــات مــن
منطقــة إ ـلـى أخــرى ،ع ـلـى ســبيل المثــال كخدمــات
الصحــة والتعليــم ،األمــر الــذي لــه آثــار ســلبية ع ـلـى بعــض
األردنييــن ،بمــن فيهــم الفئــات الفقيــرة والمســتضعفة
ـفـي المجتمعــات المســتضيفة .كمــا يظهــر اســتياء عــام
ً
أيضــا بيــن أوســاط الشــعب األرد ـنـي ،وذلــك نظـ ًرا لمخاطــر

الفقــر وغيــاب ديناميكيــة ســوق العمــل وزيــادة تكاليــف
المعيشــة .8وتتمثــل أحــد أهــم التحديــات التــي يواجههــا
القطــاع العــام ـفـي صعوبــة إجــراء التطــورات الســريعة ،9إذ
تكافح المؤسســات العامة في تحقيق االبتكار والتضافر
والر بــط بيــن الــوزارات ،إ ـلـى جانــب الصعوبــة ـفـي تبنــي
التقنيــات النظيفــة والرقمنــة واألتمتــة ،وإبــرام شــرا كات
جديــدة لتســريع نتائــج التنميــة .مــع ذلــك ،هنــاك بعــض
الجهــود التــي حققــت نجاح ـا ً خاص ـا ً ـفـي األردن؛ وتشــمل:
التحــول إ ـلـى الحكومــة الرقميــة ،باإلضافــة إ ـلـى تفعيل عدد
مــن الشــرا كات البــارزة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ـفـي هــذا الســياقُ ،ينظــر إ ـلـى القطــاع الخــاص بصــورة متزا يــدة
كجهــة قــادرة ع ـلـى أداء بعــض الوظائــف األساســية ـفـي القطــاع
العــام ،وبالتا ـلـي إيصــال خدمــات أفضــل ع ـلـى أســس ماليــة أ كثــر
اســتدامة مــع الحفــاظ ع ـلـى المســاءلة أمــام المواطنيــن .إجمـ ً
ـال،
هنــاك حاجــة ماســة إ ـلـى تعزيــز الشــرا كات بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص وتحديــث األنظمــة والخدمــات العامــة ،ومــن الضــروري
كذلــك تعظيــم االســتفادة مــن الفــرص الرقميــة وإتاحــة ســبل
جديــدة لتمو يــل التنميــة عبــر إبــرام الشــرا كات ،بمــا يســاهم ـفـي
انتقــال عمليــة اإلصــاح إ ـلـى المســتوى التا ـلـي.
ينبغــي للقطــاع الخــاص أن يصبــح المحــرك الرئيســي لألنشــطة
االقتصاديــة والنمــو ،بمــا يــؤدي إ ـلـى إيجــاد فــرص العمــل الجديــدة
(انظــر ً
أيضــا قســم «الفــرص» أدنــاه) .و ـفـي الوقــت ذاتــه ،هنــاك
حاجــة كبيــرة إ ـلـى تحســين تنافســية بيئــة األعمــال ـفـي البلــد؛
فع ـلـى الرغــم مــن التحســينات التــي أُدخلــت ،فقــد احتــل األردن
ع ـلـى ســبيل المثــال المركــز  118مــن أصــل  190بلــد ـفـي تقريــر

ـفـي ظــل التحديــات البيئيــة الخطيــرة التــي تواجههــا المملكــة،
حيــث إنهــا شــديدة التأثــر بالتغيــر المناخــي ،كمــا تقــل فيهــا
األراضــي الصالحــة للزراعــة ،فض ـا ً عــن أن مســتويات نــدرة
الميــاه ـفـي األردن ُتعــد مــن األع ـلـى عالميـاً .وع ـلـى الرغــم مــن أن
المملكــة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن التوســع الحضــري ،إال أنهــا
ال تــزال بحاجــة إ ـلـى وضــع اســتراتيجية وطنيــة قويــة لتوجيــه
وتنظيــم ومراقبــة عمليــة التنميــة .فقــد أدى غيــاب التنســيق
بيــن الخطــط القطاعيــة والماديــة والبيئيــة إ ـلـى االختيــار غيــر
المــاءم لمناطــق التنميــة بمــا يؤثــر بصــورة ســلبية ع ـلـى
التــراث والمــوارد المائيــة واألراضــي الزراعيــة الثمينــة .ومــن
جهــة أخــرى ،ال تــزال شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي غيــر
مكتملــة وبحاجــة إ ـلـى المزيــد مــن االســتثمارات .يعتمــد األردن
كذلــك بصــورة مكثفــة ع ـلـى الطاقــة ،ويســتورد مــا يزيــد ع ـلـى
 95بالمئــة مــن احتياجاتــه 3 ،بالمئــة فقــط منهــا مــن مصــادر
الطاقــة المتجــددة.10

«ممارســة أنشــطة األعمــال» لعــام  2017الصــادر عــن البنــك تعزيــز أصــوات وحقــوق المــرأة والشــباب
الدو ـلـي .يشــير ذلــك مــع غيــره مــن التقييمــات الدوليــة المقارنــة والفئــات المســتضعفة

إ ـلـى أن المجــاالت التــي تحتــاج إ ـلـى اإلصــاح تتضمــن تكلفــة بــدء
ً
األعمــال التجاريــة ،والحصــول ع ـلـى االئتمــان ،والنظــام الضريبــي ،ثاني ـا ،يطالــب المواطنــون بمؤسســات ســريعة االســتجابة
وإنفــاذ العقــود ،وغيرهــا .وترتــب ع ـلـى ذلك أن شــهدت المشــاريع ســواءٌ أ كانــت خاصــة أم عامــة ،إذ لديهــم الحــق ـفـي الحصــول
الصغيــرة والمتوســطة ـفـي اآلونــة األخيــرة نمــوا ً متواضع ـا ً جــداً .ع ـلـى خدمــات اجتماعيــة عامــة بجــودة عالميــة ،إ ـلـى جانــب
حقهــم ـفـي الوظائــف الالئقــة .األردن مــن ضمــن البلــدان التــي
خاصــا وقعــت ع ـلـى شــرا كة الحكومــات المنفتحــة ،وهــي مبــادرة
وأخيــراً ،تتطلــب المؤسســات والحوكمــة البيئيــة
اهتمامــا ً
ً
 10التقييم ال ُقطري المشترك لألردن2018 ،

19

متعــددة األطــراف لتعزيــز الشــفافية حيــث توفــر طريقــة مســتقلة لتقييــم النتائــج الراهنــة ألوجــه الشــفافية والمســاءلة ـفـي األداء
الحكومــي .و يــؤدي اإلعــام كذلــك دورا ً حيو ي ـا ً مــن خــال اســتخدام المعلومــات المتاحــة للعمــوم لتحفيــز الحــوار الوطنــي حــول
المشــاكل الرئيســية التــي يواجههــا البلــد.
مــع ذلــك ،ربمــا ال يمتلــك األفــراد المعلومــات بعــد ويفتقــرون إ ـلـى المعــارف أو اإلرشــادات التــي تمكنهــم مــن ممارســة حقوقهــم
أو اتخــاذ خيــارات مســتنيرة تعــود بالفائــدة عليهــم وع ـلـى عائالتهــم؛ ممــا يمثــل معوقــات رئيســية أمــام القادريــن ع ـلـى تحســين
حياتهــم .إن النســاء والشــباب والفئــات المســتضعفة هــم أ كثــر عرضــة لخطــورة عــدم االنتمــاء الكامــل أو عــدم التمتــع بأصــوات
كاف ـفـي المجتمــع ،كمــا يواجهــون تحديــات تتعلــق بالتواصــل والتشــبيك الفاعــل ع ـلـى المســتويين المح ـلـي
مســموعة أو نصيــب ٍ
واإلقليمــي .وبالتا ـلـي ،إن فئــات كاملــة بالمجتمــع غيــر قــادرة ع ـلـى تحقيــق إمكاناتهــا والمســاهمة ـفـي تنميــة األردن ،فضــا ً عــن
تفاقــم مشــكلة هجــرة المتعلميــن وأصحــاب المواهــب.
ال تــزال هنــاك معوقــات ملموســة وخفيــة تقيــد المشــاركة الكاملــة للمــرأة ـفـي المجتمــع والبلــد ،أبرزهــا المعاييــر االجتماعيــة
والثقافيــة ،والعقليــة الســائدة ،ونظــم القيــم ـفـي األردن .والمقصــود بهــذه المعاييــر االجتماعيــة أن المــرأة تحمــل عب ًئــا غيــر متناســب
يتمثــل ـفـي العمــل غيــر مدفــوع األجــر ـفـي الرعايــة المنزليــة واألســرية ،إ ـلـى جانــب تقييــد حريــات المــرأة وقدرتهــا ع ـلـى التنقــل .هــذا
ـكل خــاص.11
وباإلضافــة إ ـلـى نُســق المعتقــدات الدينيــة واالجتماعيــة ال ّتــي تعتبــر أن العمــل السياســي غيــر مناســب للمــرأة بشـ ٍ
يحتــل األردن المركــز  99مــن ضمــن  146بلــد ع ـلـى المؤشــر العالمــي لعــدم المســاواة بيــن الجنســين ،12والمركــز  140مــن ضمــن
 145بلــد ع ـلـى المؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين ،إذ أخــذ البلــد يتراجــع تدريج ًيــا مــن المركــز  92ـفـي عــام .2006
تســتدعي معــدالت العنــف المرتفعــة ضــد المــرأة إ يــاء االهتمــام العاجــل بهــا ،كمــا هــو مبيــن أعــاه .13وتتقيــد قــدرة النســاء
والفتيــات ع ـلـى الوصــول إ ـلـى القضــاء لمســاءلة مرتكبــي العنــف ضدهــم بفعــل مســائل هيكليــة ضمــن النظــام القضا ـئـي واألعــراف
االجتماعيــة ،بمــا ـفـي ذلــك الوصــم المترتــب .وهنــاك بعــض القوانيــن والسياســات ،مثــل االحتجــاز اإلداري التــي ال تــزال تشــكل
عقبــة 14أمــام حمايــة حقــوق النســاء المســتضعفات ،خاصــة ـفـي الحــاالت التــي ُيســتخدم فيهــا ضــد النســاء والفنيــات اللوا ـتـي
تعرضــن للعنــف .عــاو ًة ع ـلـى ذلــك ،مــع تزا يــد تعـ ّرض الالجئيــن ألوجــه التضــرر ،يواجــه الالجئــون ،وال ســيما الالجئــات ،مخاطــر أ كبــر
تتمثــل ـفـي للعنــف واإلســاءة واالســتغالل ،وال ســيما ـفـي صــورة العنــف العائ ـلـي والــزواج المبكــر.
إضاف ـ ًة إ ـلـى ذلــك ،أفــاد التقييــم ال ُقطــري المشــترك بــأن معــدل المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة األردنيــة يبلــغ  12.6بالمئــة فقــط
(مقارنــة مــع  59.7بالمئــة للرجــال) ،15وهــو مــا يم ّثــل أحــد أد ـنـى المعــدالت ـفـي العالــم و ُيعتبــر بالتا ـلـي فرص ـ ًة ضائع ـ ًة كان حريًّــا
بــاألردن االســتفادة منهــا .ينقســم ســوق العمــل الرســمي وفقـا ً العتبــارات جنســانية متأصلــة ـفـي تفضيــل مجــال التعليــم والمنظــور
التقليــدي للمجتمــع إ ـلـى دور المــرأة وفــرص العمــل .وال تــزال معــدالت تمثيــل النســاء (بمــا فيهــن الالجئــات والعامــات الوافــدات)
ـفـي ســوق العمــل الرســمي غيــر متناســبة ،مــع عــدم توافــر ُســبل األمــن أو الضمــان االجتماعــي .وحتــى ـفـي حــاالت توظيــف النســاء
بصــورة رســمية ،فإنهــن يواجهــن فجــوات ملموســة ـفـي األجــور 16تؤثــر ع ـلـى قدرتهــن ع ـلـى إعالــة أنفســهن وعائالتهــن .ومــن أجــل
النجــاح ـفـي تحقيــق الهــدف الوطنــي المتمثــل ـفـي رفــع مشــاركة المــرأة بســوق العمــل إ ـلـى  27بالمئــة ،ســيتع ّين ع ـلـى السياســات
المعتمــدة معالجــة الممارســات الثقافيــة والقانونيــة والمؤسســية التمييزيــة.
تقلــدت الحكومــة األردنيــة ع ـلـى مــر التاريــخ دورا ً شـ ً
ـامل ـفـي رعايــة المواطنيــن ،وال ســيما بمحاولــة التخفيــف مــن اآلثــار الخارجيــة
ع ـلـى تكلفــة المعيشــة للعائــات وبخاصــة مــن خــال صــور الدعــم واإلعانــات .إن االرتقــاء بالحــد األد ـنـى مــن الحمايــة االجتماعيــة
ســيتطلب ـفـي الوقــت الحا ـلـي التحـ ّول إ ـلـى تحقيــق درجــات أ كبــر مــن التنســيق والتكامــل ـفـي االســتهداف الدقيــق للفئــات الفقيــرة
والمســتضعفة لضمــان التغلــب ع ـلـى التداخــل ـفـي اإلعانــات ،إ ـلـى جانــب عــدم إغفــال أي أحــد مســتحق للحصــول ع ـلـى اإلعانــة.
ع ـلـى الرغــم مــن وضــع األردن كبلــد متوســط الدخــل ،ال يــزال الفقــر يم ّثــل تحديـا ً وطنيـا ً للعائــات وأطفالهــا ،ويصبــح أ كثــر وضوحـا ً
عمــان والزرقــاء وإر بــد،
عمــان .وباســتثناء المحافظــات الكبيــرة والمزدهــرة نســبيا ً مثــل ّ
كلمــا ابتعــدت المحافظــة عــن العاصمــة ّ
عمــان إ ـلـى
يصــل معــدل الفقــر إ ـلـى  20بالمئــة ،مــع وجــود تفــاوت كبيــر ـفـي معــدالت الفقــر حيــث تتــراوح مــا بيــن  11.4بالمئــة ـفـي ّ
« 11التقييم ال ُقطري المشترك لألردن»2018 ،
 12خطة التنمية التنفيذية  ،2018-2016ص22.
ـكل ملحــوظ ،وذلــك وف ًقــا لإلحصــاءات التــي قدمتهــا إدارة حمايــة األســرة .وقــد تضاعــف عــدد الحــاالت المبلــغ عنهــا ـفـي هــذا الشــأن
 13وقــد ازدادت حـدّة العنــف القائــم ع ـلـى النــوع االجتماعــي بشـ ٍ
خــال الفتــرة  .2011-2007التقييــم ال ُقطــري المشــترك لــأردن2018 ،
 14وفقا ً للجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
 15التقييم ال ُقطري المشترك2018 ،
 16دراسة عن فجوة األجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص في األردن ،منظمة العمل الدولية جنيف ،تشرين األول  /أ كتوبر 2013
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 26.6بالمئــة ـفـي معــان ،وفق ـا ً للتقييــم ال ُقطــري المشــترك .عــاو ًة ع ـلـى ذلــك ،كشــفت دراســة اســتقصائية أوليــة ضمــن «إطــار
عمــل تقييــم قابليــة التضــرر» عــن أن أ كثــر مــن  80بالمئــة مــن الالجئيــن يعيشــون تحــت الخــط الوطنــي للفقــر البالــغ  68دينــارا ً
أردنيـا ً للفــرد شــهريا ً .17وهنــاك حاجــة لمواصلــة العمــل ع ـلـى حــل المشــاكل المتعلقــة بأطفــال الالجئيــن وطالبــي اللجــوء الذيــن ال
يمتلكــون شــهادات ميــاد .18وهنــاك تهديــد يتمثــل ـفـي أن نســبة كبيــرة مــن الســكان يعيشــون فــوق خــط الفقــر بقليــل ،ممــا يؤكــد
أهميــة التركيــز ع ـلـى تنميــة الفئــات مــن ذوي الدخــل المتوســط األد ـنـى للحــؤول دون وقوعهــم تحــت خــط الفقــر ،علم ـا ً بــأن 50
بالمئــة مــن األردنييــن يعملــون ـفـي القطــاع غيــر الرســمي ،مــا يعــزز مــن قابليتهــم للتضــرر.
ـفـي الوقــت ذاتــه ،مــن المتوقــع أن تســاهم نســبة الشــباب الكبيــرة ـفـي األردن  -حيــث إن أ كثــر مــن نصــف الســكان أصغــر مــن 24
عام ـا ً  -ـفـي زيــادة القــوى العاملــة خــال العشــرين ســنة القادمــة فيمــا ُيعتبــر «عائ ـدًا ديموغراف ًيــا» .نتيجــة لذلــك ،يجــب تعزيــز
مســتويات التحصيــل التعليمــي والتدريــب ،مــع مشــاركة ـفـي القــوى العاملــة مــن النســاء والرجــال ع ـلـى حــد ســواء ،بهــدف تحســين
رفــاه جميــع فئــات المجتمــع وعــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب ،وبتضمــن ذلــك تفعيــل سياســة تعليميــة شــاملة للجميــع تلبــي
بشــكل خــاص احتياجــات األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات .وهنــاك حاجــة كذلــك إ ـلـى معالجــة توجهــات األطفــال ـفـي الفئــات منخفضــة
الدخــل وبشــكل خــاص الفتيــان الذيــن يتســربون مــن المــدارس ويدخلــون إ ـلـى ســوق العمــل .وقــد تشــمل اإلجــراءات لتحقيــق
ذلــك دمــج االتفاقيــة اإلطــار عمليــة بشــأن مكافحــة التبــغ مــع األطــر األخــرى ذات الصلــة .يتــم حال ًيــا بالفعــل التعامــل مــع العديــد
مــن هــذه القضايــا مــن خــال االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية  ،2025-2016التعليــم مــن أجــل االزدهــار :تحقيــق
النتائــج ،التــي تو ّفــر إطــار عمــل اســتراتيجي شــامل ومتكامــل لكافــة القطاعــات المعنيــة بالتعليــم ابتــدا ًء مــن التعليــم ـفـي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة وحتــى التعليــم العا ـلـي ،بمــا ينســجم مــع الخطــة العشــرية لالقتصــاد الوطنــي ( )2025-2015والخطــة التنفيذيــة
لالســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل.
ولكــن ـفـي الوقــت ذاتــه ،تشــير األدلــة المتاحــة إ ـلـى أن بعــض جوانــب نظــام التعليــم العــام ـفـي األردن  -الــذي أنهــك خــال الســنوات
األخيــرة كنتيجــة للنمــو الســكاني والهجــرة الداخليــة  -بــدأت تتد ـنـى ـفـي المســتوى ،19كمــا أن مــا يقــارب ثلــث الشــباب عاطلــون عــن
العمــل .و ـفـي أســوأ الحــاالت ،يعا ـنـي الشــباب العاطــل عــن العمــل الحرمــان مــن الحقــوق والتشــتت والتهميــش ،وقــد يتوجــه إ ـلـى
التطــرف العنيــف وغيــره مــن أوجــه التطــرف االجتماعــي .و ـفـي هــذا الصــدد ،مــن الضــروري تســليط الضــوء ع ـلـى تحقيــق التضافــر
بيــن األمــم المتحــدة وأجنــدة المــرأة واألمــن والســام ـفـي األردن  ،1325التــي مــن المتوقــع أن تقرهــا الحكومــة قريبـاً ،وتضــم نتيجــة
خاصــة تركــز ع ـلـى دور المــرأة والشــباب ـفـي الوقايــة مــن التطــرف العنيــف وغيــره مــن صــور التطــرف االجتماعــي.
وع ـلـى صعيــد أشــمل ،هنــاك حاجــة إ ـلـى التركيــز ع ـلـى فــرص العمــل للعمالــة الماهــرة ومتوســطة المهــارة ،والتــي ستســتدعي كذلــك
التعامــل مــع المســائل الجنســانية ـفـي التعليــم العا ـلـي والتقنــي لتجــاوز المســار التعليمــي النمطــي والتقليــدي للفتيــات والــذي
 17ـفـي شــهر شــباط/فبراير  ،2016قدمــت الحكومــة األردنيــة ـفـي مؤتمــر لنــدن التزامــات تتعلــق بتحســين األوضــاع المعيشــية ،وبحلــول شــهر أيلول/ســبتمبر  ،2017تــم إصــدار مــا يقــارب 55,000
تصريــح عمــل بــدون رســوم لالجئيــن ،ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا الرقــم خــال الســنوات القادمــة.
 18توفــر شــهادات الميــاد سـ ً
ـبيل للحصــول ع ـلـى التعليــم وخدمــات الرعايــة الصحيــة ،وإقامــة األواصــر األســرية وإثبــات الهو يــة القانونيــة .و ُتعــد شــهادة الميــاد عنص ـ ًرا أساس ـ ًيا لمنــع حــاالت
انعــدام الجنســية.
.56
ص.
المشترك،
طري
 19التقييم ال ُق
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يحــد مــن خياراتهــن ـفـي المشــاركة بســوق العمــل .ع ـلـى صعيــد مشــابه ،مــن الضــروري معالجــة أوجــه العجــز ـفـي
فــرص العمــل الكريــم الســتقطاب المزيــد مــن األردنييــن إ ـلـى الوظائــف ،األمــر الــذي ســيتطلب مشــاركة القطــاع
الخــاص بصــورة وثيقــة ـفـي تقديــم االستشــارات المتعلقــة بتصميــم البرامــج التدريبيــة التــي تهــدف إ ـلـى تعزيــز
المهــارات بمــا يســاهم ـفـي تلبيــة احتياجــات االقتصــاد الوطنــي.
ـفـي الوقــت ذاتــه ،تتمتــع المملكــة بأحــد أفضــل أنظمــة الرعايــة الصحيــة الخاصــة ـفـي المنطقــة؛ وع ـلـى الرغــم مــن
اســتقطابها للســياحة العالجيــة ،إال أنهــا تواجــه صعوبــة ـفـي تلبيــة احتياجــات ســكان المملكــة .تبلــغ نســبة تغطيــة
التأميــن الصحــي  55بالمئــة مــن إجما ـلـي عــدد الســكان ،و 68بالمئــة مــن إجما ـلـي عــدد المواطنيــن األردنييــن ،20مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار أن تغطيــة خدمــة الرعايــة الصحيــة ال تــزال مفككــة وغيــر شــاملة.
بالتا ـلـي ،ع ـلـى الرغــم مــن اإلنجــازات التــي تحققــت ـفـي قطــاع الصحــة  -مثــل زيــادة متوســط العمــر المتوقــع
واالنخفــاض الملمــوس ـفـي وفيــات المواليــد  -ال تــزال هنــاك مجموعــة مــن التحديــات تشــهد تزا يــدا ً متواصــا ً؛
والتــي تضــم أحــد أع ـلـى معــدالت انتشــار األمــراض غيــر المنقولــة ـفـي العالــم( 21مثــل أمــراض القلــب واألوعيــة
الدمو يــة والســكري والســرطان وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة) ،والتــي تمثــل  80بالمئــة مــن حــاالت الوفــاة
وتــؤدي كذلــك إ ـلـى خفــض مشــاركة القــوى العاملــة وزيــادة تكلفــة الرعايــة الصحيــة العامــة بســبب انخفــاض
اإلنتاجيــة .كمــا تظــل األمــراض المنقولــة شــاغال ً رئيســيا ً مــن شــواغل الصحــة العامــة وتشــكل تهديــدا ً ألجنــدة
األمــن الصحــي العالمــي ،مــع عــودة انتشــار بعــض األمــراض ـفـي األردن والبلــدان المجــاورة (مثــل شــلل األطفــال)
والتــي تفاقمــت بســبب الزيــادة الكبيــرة ـفـي أعــداد الســكان الناجمــة عــن األزمــة الســورية .بصــورة عامــة ،تشــير
التقديــرات إ ـلـى أن أ كثــر مــن  30بالمئــة مــن متوســط ســنوات الحيــاة الصحيــة ـفـي األردن ال تــزال مفقــودة بســبب
الوفــاة المبكــرة والمــرض واإلعاقــة ،وبشــكل خــاص األمــراض المتعلقــة بالتدخيــن والتــي ُتعتبــر المســبب الوحيــد
للوفــاة والعجــز حــول العالــم الــذي يمكــن تجنبــه.

يوجــد ـفـي األردن تفاوتــات جغرافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة ،خاصـ ًة ـفـي الشــؤون المتعلقــة بصحــة األم والمواليــد
المص ّنفــة واســتخدام البيانــات الناتجــة عــن
واألطفــال ،ممــا أدى إ ـلـى تعزيــز الحاجــة إ ـلـى إصــدار المزيــد مــن البيانــات ُ
الدراســات االســتقصائية الديموغرافيــة ع ـلـى نحــو أ كثــر فعاليــة .و ـفـي الوقــت ذاتــه ،يتطلــب توفيــر جــودة الرعايــة
الصحيــة ،والرعايــة الصحيــة للمراهقيــن والشــباب ،تعزيــز القــدرات المؤسســية بمــا يســاهم ـفـي تحقيــق التغطيــة
الصحيــة الشــاملة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن النتائــج الصحيــة تتحــدد كذلــك بفعــل عوامــل خــارج النظــام
الصحــي ،األمــر الــذي يقــود إ ـلـى حاجــة عامــة العتمــاد نهــج متعــدد القطاعــات ـفـي مجــال الصحــة.
إ ـلـى جانــب تحديــات االســتدامة البيئيــة والقــدرة ع ـلـى الصمــود الــواردة أعــاه ،يواجــه ســكان األردن تحديــات هائلــة
تتعلــق بالحفــاظ ع ـلـى وتحســين األمــن الغذا ـئـي والتغــذوي ،األمــر الــذي يعــود إ ـلـى النمــو المطــرد ـفـي أعــداد الســكان،
وقاعــدة المــوارد الطبيعيــة الشــحيحة والهشــة ،ومحدوديــة األراضــي القابلــة للزراعــة .يســتورد األردن  81بالمئــة
مــن متطلباتــه الغذائيــة ،22معظمهــا مــن البلــدان المجــاورة .ونشــير مجــددا ً إ ـلـى أن انعــدام األمــن ـفـي هــذه البلــدان
أدى إ ـلـى تذبــذب أســعار الســلع وتفاقهــم قابليــة الســكان للتضــرر مــن التغيــر المناخــي والمخاطــر المرتبطــة بــه.

توفير الفرص لتحسين المشاركة الفاعلة والمجدية للجميع

ثالثـاً ،ينبغــي لــأردن أن يتيــح لســكانه المتزايديــن والذيــن يمثــل الشــباب نســبة كبيــرة منهــم المزيــد مــن الفــرص،
مثـ ًـا مــن خــال تعزيــز قــوة المؤسســات وزيــادة تنافســية االقتصــاد لتحقيــق االزدهــار الشــامل والمســتدام .وإ ـلـى
جانــب الفــرص ،هنــاك حاجــة إ ـلـى توفيــر المســاحات واألماكــن والمنصــات التــي تضمــن مشــاركة األشــخاص ـفـي
الحيــاة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة بالمجتمــع.
 20التعداد العام للسكان والمساكن 2015
 21األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص24 .
 22األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص44.
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لكــن ال تــزال مســاحة المشــاركة عبــر مختلــف محافــل الحيــاة محــدودة نســبياً،
بمــا ـفـي ذلــك الحــوار االجتماعــي .وكمــا أشــرنا أعــاه ،فــإن ســوق العمــل ال يحـ َـظ
بمــا يكفــي مــن العمالــة الماهــرة لتحقيــق النمــو االقتصــادي الحديــث والمبتكــر
والشــامل للجميــع والمعتمــد ع ـلـى التقنيــة النظيفــة .باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،إن
اإلمكانيــات االقتصاديــة ـفـي األردن غيــر مســتغلة بصــورة كاملــة بعــد ،فالصناعــات
الثقافيــة وقطاعــات الضيافــة والســياحة تحفــل بإمكانيــات ضخمــة .وال يبــدو
حــدوث أي توســع ـفـي المنصــات اإلبداعيــة الرســمية وغيــر الرســمية التــي تتيــح
ألفــراد المجتمعــات المحليــة فرصــة التعبيــر عــن أنفســهم ،كمــا أن الجيــل التا ـلـي
 الــذي ينظــر إليــه الجميــع ملتمســين الرؤ يــة واألمــل واإللهــام واإلبــداع  -معـ ٌـرض
باســتمرار لخطــر البطالــة أو البطالــة المقنعــة أو تد ـنـي مســتوى المهــارات أو
عــدم القــدرة ع ـلـى المنافســة .وكذلــك كمــا أشــرنا ســابقاً ،يمثــل تد ـنـي مســتويات
مشــاركة المــرأة ـفـي االقتصــاد عقب ـ ًة كــؤود أمــام النمــو االقتصــادي الوطنــي.
هنــاك حاجــة إ ـلـى توفيــر المزيــد مــن الحوافــز للشــركات مــن أجــل تشــجيعها ع ـلـى
توظيــف األردنييــن بــدال ً مــن الوافديــن منخفضــي التكلفــة ومحــدودي المهــارات،
والذيــن يعمــل معظمهــم ـفـي قطاعــات اإلنشــاء والزراعــة والتصنيــع ،التــي تم ّثــل
ثالثــة مــن أســرع القطاعــات نمــوا ً ـفـي المملكــة .يحتــاج األردنيــون الذيــن يعملــون
ـفـي االقتصــاد غيــر الرســمي إ ـلـى التشــجيع كــي ينتقلــون إ ـلـى االقتصــاد الرســمي،
حيــث يمكــن إشــمالهم ـفـي الضمــان االجتماعــي والتأميــن الصحــي .وإجمـ ً
ـال ،مــن
الضــروري غــرس ثقافــة تراعــي الجــدارة الشــخصية والفــرص المتســاوية للتغلــب
ع ـلـى مفاهيــم المحســوبية والعالقــات االجتماعيــة لتكــون عام ـا ً أساســيا ً ـفـي
الحصــول ع ـلـى الوظائــف.
***
يتضــح أن القضايــا الثــاث ذات األولو يــة ترتبــط
ارتباطــا وثي ًقــا ،وتتنــاول المســائل
ً
المتعلقة بالحقوق األساســية من وجهة نظر الجهات المســؤولة (المؤسســات)
معــا .وســيتم توظيــف نتائــج عمليــة االســتعراض الــدوري
وأصحــاب الحقــوق ً
الشــامل 23بصــورة كاملــة ،إ ـلـى جانــب متابعــة تنفيــذ المالحظــات الختاميــة
الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء ع ـلـى التمييــز ضــد المــرأة لعــام ،2017
واللجنــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والمالحظــات الختاميــة
للجنــة مناهضــة التعذيــب لعــام  ،2016والمالحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق
الطفــل لعــام  ،2014وغيرهــا .وسيســتمر التعــاون مــع الشــركاء الق ّيميــن مثــل
المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة،
والمجلــس األع ـلـى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن.
ويضــم مجــاال المواطنيــن والفــرص ع ـلـى وجــه التحديــد قضايــا تتعلــق بالتمكيــن
عــن طريــق بســط نطــاق الوصــول إ ـلـى الفــرص االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.
و ـفـي مجــال المواطنيــن ،يكمــن التحــدي ع ـلـى ســبيل المثــال ـفـي الوصــول إ ـلـى
األفــراد ،وبشــكل خــاص المســتضعفين أو الذيــن يواجهــون خطــر التهميــش،
وحثهــم ع ـلـى التح ـ ُّول مــن مجــرد متلقيــن ســلبيين للخدمــات أو المســاعدات
إ ـلـى أشــخاص يمتلكــون المعلومــات والمعــارف والحقــوق وإمكانيــة الوصــول
إ ـلـى الخدمــات ،فض ـا ً عــن امتالكهــم للمهــارات واألصــوات والوظائــف الالزمــة
إلحــداث تغييــر ـفـي ســلوكياتهم ،بحيــث يصبحــوا أفــرادًا متمكنيــن مســؤولين
عــن تط ّورهــم الشــخصي .أمــا ـفـي إطــار عمــل الفــرص ،فــإن الحاجــة الرئيســية ـفـي
© هيئة األمم المتحدة للمرأة  /كريستوفر هيروغ

 23تــم إجــراء آخــر اســتعراض دوري شــامل ـفـي األردن ـفـي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2014؛ وكمــا هــو موضــح أعــاه ،مــن
المتوقــع إجــراء االســتعراض التا ـلـي ـفـي الفتــرة تموز/يوليــو  -آب/أغســطس .2018
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الوقــت الحا ـلـي هــي توفيــر المســاحات واألماكــن والمنصــات للجميــع ،وال ســيما للنســاء والشــباب ،بمــا يمكنهــم مــن المشــاركة
ـفـي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والبيئيــة بالبلــد ،األمــر الــذي ســيؤدي بــدوره إ ـلـى تقو يــة أواصــر العقــد االجتماعــي
وسيســاهم ـفـي تعزيــز الشــعور باالنتمــاء والتســامح والتماســك االجتماعــي.

نقاط قوة األمم المتحدة في األردن
مــن منطلــق تركيــز األمــم المتحــدة ـفـي األردن ع ـلـى العدالــة والمســاواة ،تتمتــع المنظمــة ـفـي األردن ،بمــا ـفـي ذلــك الــوكاالت المقيمــة
وغيــر المقيمــة ،بالعديــد مــن نقــاط القــوة التــي تســاعد ـفـي ضمــان مســتقبل أفضــل لكافــة ســكان البلــد .وتســتند هــذه المزا يــا
النســبية إ ـلـى تحليــات نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والتهديــدات التــي تــم التعــرف عليهــا ـفـي وثيقــة اســتعراض منتصــف
المــدة الخاصــة بإطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة ( )2017-2012الــذي تــم إجــراؤه ـفـي شــهر حزيران/يونيــو  ،2014وتقييــم
إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة ـفـي آب/أغســطس  ،2016وكذلــك المشــاورات التــي تــم إجراؤهــا مــع الحكومــة وشــركاء
التنمية في تشــرين األول/أ كتوبر  2016خالل صياغة التقييم ال ُقطري المشــترك ،باإلضافة إلى معتكف األولويات االســتراتيجية
الخــاص باألمــم المتحــدة الــذي شــاركت فيــه جميــع األطــراف المؤثــرة الرئيســية ـفـي التنميــة ـفـي تشــرين الثاني/نوفمبــر  .2016تضــم
المزا يــا النســبية لألمــم المتحــدة ـفـي األردن:
•شــرا كة قو يــة وراســخة مــع الحكومــة األردنيــة تقــوم ع ـلـى الثقــة والمســاءلة المتبادلــة ،وتســتند إ ـلـى المكانــة المتفــردة التــي
تتمتــع بهــا األمــم المتحــدة ـفـي النزاهــة والحياديــة واالســتقاللية.
•دعــم األردن ـفـي ريادتــه العالميــة ـفـي صياغــة نهــج شــامل وواســع النطــاق يهــدف إ ـلـى الحفــاظ ع ـلـى الســام واالســتقرار ،والــذي
يدمــج البرمجــة اإلنســانية والتنمو يــة وتلــك المعنيــة بتعزيــز القــدرة ع ـلـى الصمــود.
•المكانــة المتفــردة ـفـي توفيــر الدعــم والتنســيق الرائــد لتنفيــذ خطــة  2030وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ـفـي األردن،
مــع التركيــز الفاعــل ع ـلـى اســتهداف االحتياجــات ذات األوليــة لفئــات محــددة بمــا يضمــن عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب.
•الريــادة ـفـي تصميــم وتبنــي وتنفيــذ األطــر المعياريــة الشــاملة عبــر مجموعــة واســعة مــن المعاييــر السياســية والمدنيــة
والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية المترابطة ،والتي تضم حقوق اإلنســان والمســاواة بين الجنســين ،واالتفاقيات
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البيئيــة متعــددة األطــراف ،وال ســيما األطــر المعنيــة بالمــرأة واألطفــال والالجئيــن .و ـفـي هــذا الســياق ،توفــر األمــم المتحــدة
الدعــم لــأردن بمــا يمكنــه مــن المحافظــة ع ـلـى مكانتــه البــارزة بيــن دول المنطقــة بمــا ينســجم مــع المعاييــر واالتفاقيــات
والمعاهــدات الدوليــة.
•مواصلــة الســعي المبتكــر والمح ّفــز والتحوي ـلـي إليجــاد حلــول إنمائيــة متكاملــة ،مــع ضمــان أال تضــر البرامــج التــي تدعمهــا
األمــم المتحــدة بالبيئــة أو أن تــؤدي إ ـلـى وقــوع نــزاع بيــن المجتمعــات بمــا ينســجم مــع مبــدأ («عــدم إلحــاق الضــرر»).
•تتمتــع بالمصداقيــة ـفـي تنظيــم وتنســيق عمليــات حشــد المــوارد لدعــم خطــط الحكومــة الوطنيــة مثــل خطــة االســتجابة
األردنيــة لألزمــة الســورية.
•تمتلــك شــبكة عالميــة قو يــة وتعمــل ع ـلـى تيســير التعــاون الفاعــل بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون ثال ـثـي األطــراف عبــر مختلــف
القطاعات .
•دمــج المســاعدة الفنيــة عاليــة الجــودة ومنتجــات المعرفــة والجهــود المنهجيــة لتنميــة القــدرات الوطنيــة ـفـي كافــة البرامــج
الرئيســية.
•التزام طويل األمد بمفاهيم الشفافية والمساءلة والشمولية والشرا كة مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

اســتراتيجيات التنفيــذ الرئيســية إلطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة
المستدامة
كمــا أشــرنا ـفـي قســم اللمحــة العامــة ،تــم إعــداد إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ـفـي ســياق المبــادئ األربعــة
المترابطــة التــي تنطبــق ع ـلـى نهــج األمــم المتحــدة ـفـي إعــداد كافــة برامجهــا والتــي توفــر األســاس للتفكيــر والتصــرف والتــي
ســاعدت ـفـي التعـ ّرف ع ـلـى االســتراتيجيات والبرامــج المحتملــة الالزمــة لالســتجابة .وهــذه المبــادئ هــي )1( :عــدم تــرك أي أحــد
خلــف الركــب ،و( )2حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة ،و( )3االســتدامة والقــدرة ع ـلـى الصمــود ،و()4
المســاءلة .و ُتعــد هــذه المبــادئ األربعــة أساســية للبرامــج ال ُقطريــة التــي تدعمهــا األمــم المتحــدة ،والتــي ال بــد مــن أن تــوازن
بيــن الســعي لتبنــي القواعــد والمعاييــر الدوليــة وبيــن تحقيــق األولو يــات اإلنمائيــة الوطنيــة .وتتســم هــذه المبــادئ بأنهــا عالميــة
وتنطبــق بمســاواة ع ـلـى كافــة األفــراد ،وتســتند إ ـلـى القوانيــن والمعاهــدات واألهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا عالمي ـاً ،إ ـلـى جانــب
االلتزامــات والقوانيــن الوطنيــة ،فضــا ً عــن أنهــا متصلــة بأوجــه التعــاون بيــن الحكومــات واألمــم المتحــدة ـفـي كل مــكان.
تحــددت مجموعــة مــن االســتراتيجيات الرئيســية للتنفيــذ الفاعــل إلطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،كمــا أشــرنا ـفـي
قســم اللمحــة العامــة ،والتــي ســيتم تعميمهــا ع ـلـى مختلــف مراحــل العمليــة لدعــم تحقيــق النتائــج الثــاث .و ـفـي الوقــت ذاتــه،
ســيتم تحديــد البرامــج والمشــاريع التــي تنفذهــا جهــات دوليــة أخــرى ـفـي األردن وتتماشــى مــع إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة
المســتدامة بهــدف اســتنباط الــدروس المســتفادة وإجــراء تقييــم لألثــر ،والبنــاء ع ـلـى البرامــج الحاليــة مــع الحــرص ع ـلـى تجنــب
االزدواجيــة والتداخــل.
أوال ً ،التركيــز ع ـلـى تعزيــز بنــاء قــدرات المؤسســات وتطو يــر األنظمــة وتنفيــذ السياســات بصفتهــا عوامــل أساســية لتحســين تنمية
القــدرات الوطنيــة ومتطلبــات ضروريــة لتحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة بصــورة عامــة .وقــد تــم إدمــاج ذلــك ـفـي كافــة جهــود
تنميــة القــدرات المشــار إليهــا ـفـي إطــار عمــل النتائــج والمــوارد ،وسيســتند إ ـلـى نتائــج التنميــة المعتمــدة ع ـلـى تحقيــق النتائــج
ودعــم اإلدارة األكثــر فاعليــة للمــوارد البشــرية (مــن خــال االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية  ،2025-2016التعليــم
مــن أجــل االزدهــار :تحقيــق النتائــج) ،إ ـلـى جانــب األدوات والمــوارد الماليــة الكافيــة لتحقيــق مثــل هــذه النتائــج .فع ـلـى ســبيل
المثــال ،سيســاهم تنميــة القــدرات المؤسســية ـفـي توفيــر حلــول اســتراتيجية للقضايــا المتعلقــة بالسياســات واإلجــراءات وأطــر
العمــل التــي تتيــح للمؤسســات الوفــاء بمهامهــا ،ابتــدا ًء مــن تحســين إيصــال الخدمــات العامــة إ ـلـى تعزيــز الحوكمــة اإلجماليــة
لتحقيــق أثــر إنما ـئـي أوســع.
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ثاني ـاً ،ســينصب التركيــز بكثافــة ع ـلـى نمــوذج تنميــة القــدرات الوطنيــة الــذي يجســد صلــب نطــاق مهــام األمــم المتحــدة؛ وهــذا
يع ّبــر تعبيــرا ً ملموس ـا ً عــن الملكيــة الوطنيــة ،ويتيــح إمكانيــة اتخــاذ قــرارات وخيــارات أ كثــر اســتنارة ع ـلـى صعيــد المؤسســات
واألفــراد .وســيتم ر بــط تنميــة القــدرات مــع حاجــة األردن اإلجماليــة للتعزيــز الفاعــل ع ـلـى المســتوي دون الوطنــي لمعالجــة أوجــه
عــدم المســاواة ـفـي التنميــة البشــرية ،بمــا يؤكــد ع ـلـى الهــدف المتمثــل ـفـي توفيــر تنميــة إقليميــة منصفــة .كمــا ســيتم العمــل ع ـلـى
مواءمــة تنميــة القــدرات ليتناســب مــع كل قطــاع أو كل وزارة باالعتمــاد ع ـلـى تحليــل الفجــوات الخــاص بــكل قطــاع واســتخدام
األدلــة للمشــاركة ـفـي الحــوار حــول السياســات ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عوامــل مثــل أوجــه التكامــل والقــدرة ع ـلـى توســيع نطــاق
المبــاردات وفعاليــة التكلفــة ـفـي الشــرا كات الهادفــة إ ـلـى تعزيــز القــدرات ـفـي مختلــف القطاعــات .فع ـلـى ســبيل المثــال ،ستســتخدم
ـاذج أوليــة وتجريبيــة لالســتفادة مــن االبتــكار والحــد مــن المخاطــر
الجهــو ُد الراميــة إ ـلـى توفيــر حلــول إنمائيــة ع ـلـى نطــاق واســع نمـ َ
وتعزيــز الفعاليــة واســتعراض المفاهيــم .وســيتم تنفيــذ اســتراتيجية توســيع النطــاق هــذه مــن خــال ضمــان الملكيــة الوطنيــة
للنمــاذج األوليــة والتجريبيــة والر بــط بصــورة منهجيــة بيــن الممارســات والسياســات.
ثالثـاً ،إن تشــجيع التوزيــع األفضــل لمنافــع التنميــة لضمــان اإلدمــاج االجتماعــي والمشــاركة المجديــة ،خاصــة للنســاء والشــباب
واألطفــال فيمــا يتعلــق بنتائــج البرمجــة ،أمـر ٌ ضــروريّ نظــرا ً ألن عــدم المســاواة ـفـي الوصــول إ ـلـى الخدمــات عاليــة الجــودة هــو عــادة
مــن ضمــن المســببات الجذريــة النخفــاض نتائــج التنميــة البشــرية دون المســتوى المتوقــع ـفـي بعــض مناطــق البلــد .وبصــورة
عامــة ،سيشــتمل ذلــك ع ـلـى اســتهداف أ كثــر فاعليــة ألنشــطة البرنامــج .وكمــا أشــير أعــاه ،هنــاك فرصــة أمــام األمــم المتحــدة
لتعزيز نهج التنمية المســتند إلى حقوق اإلنســان ،خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والشــباب واألطفال والفئات المســتضعفة،
واســتخدام األدلــة واألدوات المبتكــرة لدمــج أصواتهــم ووجهــات نظرهــم ـفـي عمليــة صنــع القــرار .فع ـلـى ســبيل المثــال ،ســيتيح
توســيع نطــاق وصــول أصحــاب العمــل والمنظمــات العماليــة إ ـلـى الشــباب إمكانيــة تعزيــز آليــات الحــوار االجتماعــي ع ـلـى مســتوى
الشــركات وع ـلـى المســتوى القطاعــي ع ـلـى حــد ســواء.
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رابع ـاً ،مــن الضــروري تنميــة قــدرات الحكومــة واألطــراف المؤثــرة األخــرى ع ـلـى
الحصول على البيانات وتحليلها وتوظيفها ،بما في ذلك بيانات الفئات السكانية
المســتبعدة ،وذلــك لضمــان اتخــاذ قــرارات مســتنيرة فيمــا يتعلــق بالسياســات
والميزانيــة لتنفيــذ السياســات والمســاءلة بصــورة فاعلــة .وســيتم تحقيــق ذلــك
مــن خــال إدارة المعــارف المبتكــرة والمحســنة ،وتوظيــف آليــات جديــدة باالعتمــاد
ع ـلـى نتائــج نُهــج األثــر والتقييــم ،باإلضافــة إ ـلـى الوصــول إ ـلـى خبــرات وقواعــد
بيانــات األمــم المتحــدة ـفـي المنطقــة وحــول العالــم .وبذلــك ،ســتعمل وكاالت
األمــم المتحــدة ع ـلـى إعــادة التموضــع لتتقلــد دور ر ّواد الفكــر ـفـي األردن ،كمــا هــو
موضــح أعــاه .وســيتطلب تحقيــق ذلــك تطو يــر منتجــات معرفيــة تســتند إ ـلـى
األدلــة وتعمــل ع ـلـى معالجــة القضايــا اإلنمائيــة الناشــئة ـفـي البلــد (مثــل المســاواة،
وبطالــة الشــباب ،والحفــاظ ع ـلـى المنظومــة البيئيــة) ،باإلضافــة إ ـلـى اقتــراح نُهــج

اســتراتيجية يمكــن أن تقــوم الحكومــة باعتمادهــا .وســيتم إ يــاء اهتمــام خــاص
بتحســين القــدرات اإلحصائيــة الوطنيــة ـفـي مجــال التنميــة المســتدامة؛ و ـفـي هــذا
الصــدد ،ســتكون دائــرة اإلحصــاءات العامــة شــريكا ً رئيســيا ً ـفـي توفيــر مؤشــرات
التنميــة وســتؤدي اســتراتيجيتها متعــددة القطاعــات للفتــرة 2022 - 2018دورا ً
رئيســيا ً ـفـي العمليــة ،وبالمثــل ،سيتســمر تعزيــز عمليــة إعــداد الســجالت اإلداريــة
ـفـي المؤسســات ممــا سيســاهم ـفـي تحســين توافــر مؤشــرات قيــاس التنميــة.

خامس ـاً ،يؤكــد إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة التــزام المنظمــة
األمميــة بدعــم وتعزيــز ورصــد تنفيــذ االتفاقيــات وااللتزامــات الدوليــة لــأردن،
وباإلســهام بصــورة عمليــة ـفـي إصــاح وبســط نطــاق تطبيــق السياســات والبرامــج االجتماعيــة الفاعلــة بمــا يــؤدي إ ـلـى زيــادة
والتماســك االجتماعــي والوصــول إ ـلـى الفئــات األكثــر تأث ـ ًرا .بالمثــل ،سيســاهم اإلطــار عمــل ـفـي تعزيــز التنميــة الشــاملة والنمــو
االقتصــادي المســتدام اجتماعيـا ً وبيئيـا ً مــن خــال القــدرات التحليليــة العاليــة ،بمــا ـفـي ذلــك تلــك التــي تتمتــع بهــا الــوكاالت غيــر
المقيمــة.
ترتكــز الخبــرة الواســعة التــي تتمتــع بهــا منظومــة األمــم المتحــدة ـفـي وضــع رؤى التنميــة االســتراتيجية  -مــع التركيــز ع ـلـى
المواضيــع المتداخلــة والقضايــا متعــددة القطاعــات  -ع ـلـى مجموعــة مــن آليــات المســاءلة الفاعلــة .سادس ـاً ،يســعى إطــار
عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة بشــكل خــاص إ ـلـى إبــرام الشــرا كات االســتراتيجية وتوســيع نطاقهــا مــع المؤسســات
الوطنيــة واإلقليميــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المد ـنـي والمؤسســات الفكريــة واألوســاط
األكاديميــة ووســائل اإلعــام ،للدفــع قدمـا ً بأجنــدة التنميــة مــع االســتفادة مــن اإلرادة السياســية ـفـي الوقــت ذاتــه .و ـفـي ضــوء ذلــك،
ـرات الــوكاالت المختلفــة لتعميــق الروابــط األفقيــة (بيــن المؤسســات ع ـلـى المســتوى الوطنــي)،
ستســغل الجهــود المبذولــة خبـ ِ
والروابــط الرأســية (بيــن المؤسســات ع ـلـى المســتوى الوطنــي والمســتوى دون الوطنــي).
أساســا للشــرا كة مــع الحكومــة والقطــاع الخــاص
وبشــكل أساســي ،ســتعزز األمــم المتحــدة أواصــر الثقــة العميقــة بوصفهــا
ً
جع إطــار عمــل األمــم المتحــدة
والمجتمــع المد ـنـي وغيرهــا مــن األطــراف المؤثــرة ع ـلـى كافــة المســتويات .باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،سيشـ ّ
للتنميــة المســتدامة أوجــه التعــاون الجتــذاب العالــم إ ـلـى األردن واإلعــان عــن اإلنجــازات التــي يحققهــا أمــام العالــم ،وال ســيما عبــر
التركيــز ع ـلـى التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب لتعزيــز التعليــم وتبــادل المعــارف وتشــجيع التعــاون ممــا ســيؤدي إ ـلـى توفيــر خدمــات
اجتماعيــة أ كثــر إنصافـاً.
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ســيتم العمــل ع ـلـى تحســين كافــة ســبل التنفيــذ الرئيســية هــذه بصــورة أوســع خــال تنفيــذ إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة
المســتدامة (انظــر ً
أيضــا قســم ترتيبــات التنفيــذ) ،مــع ضمــان «توحيــد األداء» ،حيــث ســيكون األردن البلــد األو ـلـى ـفـي الوطــن
العر ـبـي الــذي يتبنــى هــذا النمــوذج لألعمــال .وسيســعى فريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري بشــكل خــاص إ ـلـى تحقيــق البرمجــة
نســقة ،باســتخدام
المحكَمــة والتعــاون بيــن الــوكاالت ،باإلضافــة إ ـلـى استكشــاف فــرص تبنــي المزيــد مــن ال ُنهــج ُ
المشــتركة ُ
الم ّ
حــدة لتوحيــد األداء.
أنســب وأنفــع العناصــر إلجــراءات التشــغيل المو ّ

برنامج األمم المتحدة في األردن للفترة 2022 - 2018
النتيجة  :1المؤسسات المعززة

ً
ـمولية ومسـ ً
ً
ً
ـفافية
ـاءلة وشـ
ـتجابة وشـ
المؤسســات ـفـي األردن ع ـلـى المســتويين الوطنــي والمح ـلـي أ كثــر اسـ
وقـ ً
ـدرة ع ـلـى الصمــود.
التحديات الرئيسية الالزم مواجهتها
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و ـفـي ســياق هــذه النتيجــة ،ســتركز األمــم المتحــدة ع ـلـى تحديــات )1( :تعزيــز ثقــة العامــة وتحقيــق رضــا المواطنيــن وغــرس
الشــفافية ومســاءلة المؤسســات العامــة ،و( )2إيصــال الخدمــات العامــة عاليــة الجــودة المتاحــة للجميــع ،بمــا ـفـي ذلــك مــن
خــال النمــو االقتصــادي الشــامل وتنميــة القطــاع الخــاص ،و( )3ســيادة القانــون والعدالــة ،و( )4تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة وخطــة
التنميــة العالميــة ،و( )5المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة ،و( )6االســتدامة البيئيــة والنظــم اإليكولوجيــة القــادرة ع ـلـى
الصمــود ،و( )7الشــرا كات واالبتــكار.

 24أقســام “التحديــات األساســية الــازم مواجهتهــا”
الخاصــة بالنتائــج  1و 2و 3ضمــن إطــار عمــل األمــم
المتحــدة هــذا للتنميــة المســتدامة مســتقاة بشــكل
أساســي مــن التقييــم ال ُقطــري المشــترك الخــاص
باألمــم المتحــدة وتقييــم الحكومــة للتحديــات،
بحســب مــا ورد ـفـي الفصــل  ،1الصفحــات 46-20
مــن وثيقــة «األردن  - 2025رؤ يــة واســتراتيجية
وطنيــة».
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استراتيجيات األمم المتحدة
ســتقدم األمــم المتحــدة الدعــم لحكومــة األردن مــن خــال تعزيــز القــدرات واألنظمــة الوطنيــة بمــا يســاهم ـفـي تحســين أداء
الخدمــات والمؤسســات العامــة .وســتركز بشــكل خــاص ع ـلـى دعــم الحكومــة لتنفيــذ االســتراتيجيات الرئيســية المنصــوص
عليهــا ـفـي رؤ يــة األردن  .2025وســتضم هــذه االســتراتيجيات :الفعاليــة والكفــاءة والقــدرة ع ـلـى الصمــود واألداء ـفـي القطــاع العــام،
والشــفافية والمســاءلة ،والالمركزيــة ،وســيادة القانــون ،25وجــودة وشــمولية الخدمــات العامــة 26بمــا ـفـي ذلــك التعليــم العــام
والصحــة والحمايــة االجتماعيــة والتعليــم والتدر يــب ـفـي المجاليــن المهنــي والتقنــي ،27واألمــن الغذا ـئـي والطاقــة والميــاه والبيئــة28
(ع ـلـى المســتويين الحضــري والريفــي) ،ودعــم الحكومــة ـفـي مســاعيها الراميــة إ ـلـى تنميــة االقتصــاد مــن خــال تعزيــز التنــوع
االقتصــادي والمنافســة واإلدمــاج .29وســيتم دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة بالكامــل ع ـلـى المســتويين الوطنــي والمح ـلـي ،بمــا

ينســجم مــع خريطــة الطريــق التــي وضعتهــا الحكومــة ألهــداف التنميــة المســتدامة .وســتتبع األمــم المتحــدة مســارات العمــل
التاليــة:

تعزيز قوة المؤسسات

تعطــي األمــم المتحــدة األولو يــة لتعزيــز المؤسســات بهــدف تحســين أداء المؤسســات الحكوميــة المركزيــة واألنظمــة والعمليــات،
كمــا هــو موضــح ـفـي هــدف التنميــة المســتدامة ( 16الســام والعــدل والمؤسســات القو يــة) .ومــن خــال هــذه االســتراتيجية
المتكاملــة ،المشــمولة كذلــك ـفـي كافــة االســتراتيجيات األخــرى لهــذه النتيجــة ،ستســتثمر األمــم المتحــدة بصــورة منهجيــة
بالتعــاون مــع الحكومــة ـفـي مجــاالت تؤثــر ع ـلـى الفعاليــة والقــدرة ع ـلـى الصمــود واالســتجابة والمســاءلة والشــمولية ـفـي الخدمــات

والمؤسســات العامــة الرئيســية .وســتعمل األمــم المتحــدة ع ـلـى دعــم المؤسســات لتتبنــى إجــراءات تتيــح للمواطنيــن وصــوال ً
أ كبــر للمعلومــات والفــرص التــي تمكنهــم مــن المشــاركة ـفـي عمليــة صنــع السياســات ،بمــا ـفـي ذلــك عبــر الحكومــة اإللكترونيــة
واألنظمــة المرقمنــة .وســتدعم األمــم المتحــدة كذلــك الحكومــة ـفـي مســاعيها لاللتــزام بالمعاييــر العاليــة للنزاهــة العامــة مــن خــال
مجموعــة مــن اإلجــراءات بهــدف المســاعدة ـفـي مكافحــة الفســاد .كمــا ســتوفر الدعــم ـفـي مجــال السياســات والتقنيــة ،وتنميــة
القــدرات ،والمســاعدة ـفـي التنفيــذ لعــدد مــن اإلصالحــات الشــاملة وذات األولو يــة.

 25األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص29 .
 26األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص42-38 .
 27األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص26-23 .
 28األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص44-42 .
 29األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص34 .
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تعزيــز إيصــال الخدمــات لتنميــة رأس المــال البشــري والحــد مــن
الفقــر
يمتلــك كافــة األشــخاص الحــق ـفـي التمتــع بالصحــة والتعليــم ،كمــا يجــب أن ُيتــاح لــكل شــخص
بيئــة آمنــة ليعيــش فيهــا .ونظــرا ً ألن التنميــة البشــرية والنمــو االقتصــادي المســتدام يقومــان
ع ـلـى تطبيــق حقــوق اإلنســان ،ســتوفر األمــم المتحــدة الدعــم للحكومــة بمــا يضمــن وصــول
النســاء والشــباب واألطفــال والفئــات المســتضعفة إ ـلـى مجموعــة متكاملــة مــن خدمــات الصحــة
والتعليــم العــام والتعليــم والتدريــب ـفـي المجاليــن المهنــي والتقنــي وكــذا الحمايــة االجتماعيــة.

لتحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة ( 3الصحــة الجيــدة والرفــاه) ،ولتحســين إيصــال الخدمــات
ـفـي مجــاالت الصحــة والتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي والحمايــة االجتماعيــة ،ســتقود األمــم
المتحــدة حملــة لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،كمــا ورد ـفـي رؤ يــة األردن  ،2025مــع
التركيــز ع ـلـى تحســين الرعايــة الصحيــة األوليــة وإصــاح تمو يــل قطــاع الصحــة .وســتتعاون األمــم
المتحــدة مــع الحكومــة ـفـي تحســين أنظمــة التســجيل لرصــد الوفيــات والصحــة اإلنجابيــة ع ـلـى
وجــه الخصــوص ،و ـفـي تنميــة قــدرات المــوارد البشــرية وتعزيــز معاييــر جــودة خدمــات الرعايــة
الصحيــة األوليــة .وسـتُبذل جهــودٌ خاصــة للقضــاء ع ـلـى وفيــات األمهــات والمواليــد واألطفــال التــي
يمكــن تجنبهــا ،باإلضافــة إ ـلـى القضــاء ع ـلـى ســوء التغذيــة .عــاو ًة ع ـلـى ذلــك ،ســتعمل معالجــة
األمــراض غيــر المنقولــة وعوامــل الخطــورة المرتبطــة بهــا (مثــل التدخيــن واألنظمــة الغذائيــة
غيــر الصحيــة والخمــول) كمس ـ ِّرع لتنفيــذ كافــة أهــداف التنميــة المســتدامة ـفـي ســياق األردن.
وســتتلقى الحكومــة الدعــم ـفـي مجــاالت التقنيــة والسياســات والبرمجــة مــن األمــم المتحــدة
لمواجهــة األمــراض غيــر المنقولــة وتنفيــذ مــواد االتفاقيــة اإلطــار عمليــة بشــأن مكافحــة التبــغ.
وباإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،ســتدعم األمــم المتحــدة تنفيــذ الخطــة العالميــة لألمــن الصحــي التــي ال تــزال
تحتــل أولو يــة بــارزة ـفـي البلــد.

لتحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة ( 4التعليــم الجيــد) ،ســتقوم األمــم المتحــدة بتصميــم وتنفيــذ
دعمــا لالســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية ،2025-2016
إجــراء تدخــل متكامــل
ً
التعليــم مــن أجــل االزدهــار :تحقيــق النتائــج ،التــي تغطــي كافــة الجوانــب ابتــدا ًء مــن التنميــة ـفـي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة إ ـلـى التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي والتعليــم العا ـلـي .وســتقدم
األمــم المتحــدة الدعــم لتوســعة نطــاق خطــط التدريــب العــام والتدريــب المهنــي واألنشــطة
التطوعيــة .كمــا ســتبذل الجهــود لالرتقــاء بجــودة التعليــم ع ـلـى كافــة المســتويات ،وهــو مــا
والمؤهليــن ،وتوســعة وإعــادة تأهيــل المســاحات
المدربيــن
ُ
ســتتضمن زيــادة أعــداد المعلمييــن ُ
التعليميــة ـفـي المناطــق األكثــر تضــر ًرا ،وضمــان بيئــة تعليميــة مراعيــة لألطفــال ولالعتبــارات
الجنســانية .ونظــرا ً ألن تعزيــز قــوة النظــام أمــر أساســي الســتدامة كافــة تدخــات األمــم المتحــدة،
ســيتم بــذل الجهــود المتصلــة مــن خــال تقديــم الدعــم للخطــة االســتراتيجية للتعليــم -2018
 2022التــي تعدهــا وزارة التربيــة والتعليــم .وسـتُبذل كذلــك جهــود متواصلــة لبنــاء القــدرات ممــا
ســيزيد مــن القــدرة االســتيعابية للمــدارس وسيســاهم ـفـي التخفيــف مــن الضغوطــات المفروضــة
ع ـلـى النظــام التعليمــي نتيجــة الســتضافة األردن ألعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن.

ســتدعم األمــم المتحــدة الحكومــة ـفـي تنفيذهــا لنظــام حمايــة اجتماعيــة متكاملــة ورفــع الحــد
األد ـنـى للحمايــة االجتماعيــة كعنصــر أساســي مــن اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر .و ـفـي إطــار عمــل
حزمــة التدابيــر ،ســيتم تقديــم الدعــم لتحســين السياســات االجتماعيــة وتحديــد أهــداف التحــوالت
االجتماعيــة المتعلقــة بكافــة األطفــال ،بمــا ـفـي ذلــك العامليــن أو ذوي اإلعاقــة أو مــن األقليــات
المهمشــة .وســتتعاون األمــم المتحــدة مــع الحكومــة لزيــادة مخصصــات الميزانيــة للفئــات
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المســتضعفة ،بمــا ينســجم مــع التزامهــا بعــدم تــرك أي أحــد خلــف
الركــب.
أمــا فيمــا يتعلــق باألمــن الغذا ـئـي والتغــذوي ،ســتوفر األمــم المتحــدة
الدعــم لــأردن مــن خــال صياغــة وتنفيذ اســتراتيجية وطنية لتحقيق
األمــن الغذا ـئـي ،والتــي ســتهدف لمعالجــة قضايــا القدرة على الصمود
خــال األزمــات الغذائيــة والمخاطــر األمنيــة ،كمــا ســتكون بمثابــة أداة
سياســات مهمــة نحــو إيجــاد نهــج متعــدد القطاعــات لتحســين األمــن
الغذا ـئـي والتغــذوي ـفـي مختلــف أنحــاء المملكــة.

دعــم النمــو االقتصــادي الشــامل وتنميــة
القطــاع الخــاص
ســتوفر األمــم المتحــدة الدعــم للبيئــة المؤسســية الداعمــة
لسياســات القطــاع الخــاص ـفـي األردن ،وذلــك بمــا ينســجم مــع هــدف
التنميــة المســتدامة ( 8العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد) وهــدف
التنميــة المســتدامة ( 9الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية).
وهنــاك حاجــة ماســة إ ـلـى تعزيــز الشــرا كات بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص بهــدف تحديــث األنظمــة والخدمــات العامــة .وســتتولى
األمــم المتحــدة إجــراء بحــوث ـفـي مجــاالت التنافســية والتنــوع

واالبتــكار والتقنيــات النظيفــة وذلــك لشــحذ أدوات السياســات
وتوقعــات إيجــاد الوظائــف ـفـي القطاعــات التــي تنهــض بالتنميــة
المســتدامة والنمــو االقتصــادي المنصــف والســياحة .سيســاهم
دعــم الشــرا كات بيــن مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي
والتقنــي مــن جهــة والقطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى ـفـي تحســين
أداء ســوق العمــل ،مــع التركيــز ع ـلـى الشــباب والنســاء والفئــات
المســتضعفة .ومــن زاو يــة أخــرى ،سيســاعد تحليــل ســوق العمــل
ـفـي انتقــاء خيــارات مســتنيرة ـفـي مجــال السياســات بشــأن بالنمــو
االقتصــادي المســتدام والشــامل للجميــع ،باإلضافــة إ ـلـى الممارســات
الصحيــة المضــرة (مثــل اســتعمال التبــغ) .وســتدعم األمــم المتحــدة
تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل ( )٢٠٢٠ – ٢٠١١وخطــة
العمــل ،وستســاعد ـفـي معالجــة حــاالت العجــز ـفـي العمــل الالئــق.30
وســتوفر األمــم المتحــدة كذلــك الخدمــات التحليليــة واالستشــارية
المتعلقــة بأنظمــة معلومــات قطــاع التجــارة و»الصناعــة الخضــراء»
لتيســير رصــد حالــة تنميــة «الصناعــة الخضــراء» ـفـي البلــد ،بمــا ـفـي
ذلــك أثرهــا ع ـلـى اإلدمــاج االقتصــادي للمــرأة والشــباب .وســتدعم
األمــم المتحــدة ريــادة األعمــال والتمكيــن االقتصــادي للمــرأة ،إ ـلـى
جانــب تعزيــز الفــرص االقتصاديــة وســبل كســب المعيشــة خاصــة
ـفـي المناطــق المتأثــرة باألزمــة الســورية.
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تعزيز سيادة القانون وقطاع العدالة
ســتوفر األمــم المتحــدة الدعــم للحكومــة لصياغــة سياســات تنفيــذ متســقة تعــزز الســام والعــدل واالســتقرار ع ـلـى المــدى الطويــل
بمــا ينســجم مــع هــدف التنميــة المســتدامة  .16وســتتعهد األمــم المتحــدة بدعــم قطــاع القضــاء ونظــام العدالــة الجنائيــة بمــا
يتماشــى مــع اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة مؤخــرا ً لتعزيــز اســتقاللية القضــاء وتنفيــذ اإلصالحــات التــي تمكّــن مزي ـدًا مــن
االمتثــال للمعاييــر الدوليــة.
ســيتم تخصيــص برامــج معينــة مــن برامــج األمــم المتحــدة تنســجم مــع التزامــات األردن ـفـي مجــال حقــوق اإلنســان وهيئــات
متابعــة االلتــزام بالمعاهــدات ذات الصلــة ،31وذلــك مــن أجــل ضمــان المســاواة ـفـي الوصــول إ ـلـى العدالــة وســيادة القانــون بمــا
يكفــل حمايــة حقــوق اإلنســان والمســاواة .ستســتثمر األمــم المتحــدة ـفـي تدابيــر تنميــة القــدرات لمســاعدة القطــاع القضا ـئـي ع ـلـى
رفــع معاييــر األداء وإيصــال الخدمــات ،بمــا ـفـي ذلــك دعــم تنفيــذ بدائــل لعقوبــة الحبــس ـفـي قانــون العقوبــات وقانــون األحــداث.
وســتقدم األمــم المتحــدة كذلــك المســاعدة القانونيــة للمملكــة ،خاصــة ـفـي المســائل المتعلقــة بحصــول النســاء ع ـلـى العدالــة،
فضــا ً عــن دعــم عمليــة تعزيــز القــدرات لمقدمــي خدمــات قطــاع العدالــة .كمــا ســتتعاون كافــة وكاالت األمــم المتحــدة التــي
لهــا تأثيــر محتمــل ع ـلـى قطــاع العدالــة تعاونًــا وثي ًقــا بمــا يضمــن تعظيــم النتائــج .كذلــك ،ســتوفر األمــم المتحــدة الدعــم إ ـلـى
المؤسســات العامــة المســتقلة التــي يمكنهــا رصــد وتعزيــز حقــوق اإلنســان ـفـي األردن مثــل المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان.
ســتدعم األمــم المتحــدة حريــة التعبيــر والوصــول إ ـلـى المعلومــات ،فهمــا محوريــان للمســاءلة والشــفافية ومــن ضمــن أهــم أعمــدة
الديمقراطيــة وســيادة القانــون والحوكمــة الرشــيدة ع ـلـى حــد ســواء .وســيضمن بنــاء قــدرات العامليــن ـفـي مجــال اإلعــام تعزيــز
االحترافيــة والتدفــق الحــر للمعلومــات ـفـي البلــد .وع ـلـى صعيــد مشــابه ،سيســاعد دعــم اإلصالحــات ـفـي قانــون اإلعــام وقانــون
الجمعيــات ع ـلـى تعزيــز الشــفافية وتحســين قيــم الديمقراطيــة ـفـي األردن.
ستســعى األمــم المتحــدة إ ـلـى تحقيــق أع ـلـى درجــات االســتفادة مــن األصــول المتواجــدة حالي ـا ً ـفـي المجتمــع األردن لضمــان
تجهيــز الشــباب بــاألدوات التــي تمكنهــم مــن مواجهــة التطــرف العنيــف وغيــره مــن أوجــه التطــرف االجتماعــي مواجهــة نشــطة
وناجحــة مــن خــال التعليــم واإلعــام والثقافــة .وســتركز األمــم المتحــدة ع ـلـى رفــع الوعــي العــام والترو يــج لالعتــدال ،والتماســك
عمــان
االجتماعــي ،والتســامح الدينــي ،والحــد مــن التطــرف العنيــف ،بمــا يتماشــى مــع قــرار مجلــس األمــن رقــم  2250وإعــان ّ
 .2015وســيجري العمــل ع ـلـى طبقــات مختلفــة مــن المجتمــع ،وال ســيما فئــة الشــباب التــي تم ّثــل أولو يــة قصــوى.
كمــا ســتضمن األمــم المتحــدة تقديــم دعمهــا لقطــاع األمــن ممــا يمكّــن مؤسســات األمــن مــن إيصــال الخدمــات األمنيــة الالزمــة
لمنــع الجريمــة وردعهــا ـفـي األردن ،بمــا ينســجم مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان والمعاييــر الدوليــة.

دعم تنفيذ االتفاقيات الدولية وخطة التنمية العالمية
ســتوفر األمــم المتحــدة القيــادة وجهــود حشــد التأييــد وتنميــة القــدرات والمســاعدة الفنيــة للحكومــة بمــا يمكنهــا مــن تنفيــذ
االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ،باإلضافــة إ ـلـى تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة  .2030وســيتضمن ذلــك ،ع ـلـى ســبيل المثــال،

تقديــم المســاعدة للتنفيــذ التشــريعي وعمليــات الرصــد المتعلقــة بكافــة االتفاقيــات الدوليــة الرئيســية ،وبالمعاييــر مثــل المعاييــر
الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تضــم حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين ،والتنميــة االجتماعيــة ،ومكافحــة التبــغ واللوائــح
الصحيــة الدوليــة ،والتغيــر المناخــي وإدارة مخاطــر الكــوارث ،واالتجــار غيــر المشــروع بالملكيــة الثقافيــة ،وحمايــة التــراث الثقا ـفـي
والطبيعــي وصونــه ،والتنميــة واإلدارة الحضريــة ،ودمــج وتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،والبيانــات وإصــدار التقاريــر ،وغيرهــا
مــن المبــادرات .كمــا ســتدعم المنظمــة األمميــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للمنــاخ واالســتراتيجية المناخيــة للمســاهمات
المعتزمــة المحــددة وطنيـا ً بموجــب اتفــاق باريــس .وبصفــة عامــة ،ســتقدم األمــم المتحــدة الدعــم إ ـلـى األردن للحفــاظ ع ـلـى مكانتــه
المتقدمــة والمتطــورة بيــن البلــدان األخــرى ـفـي المنطقــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التزاماتــه بالمعاهــدات الدوليــة ،وكشــريك وثيــق
ـفـي إطــار عمــل االســتعراض الــدوري الشــامل ومتابعــة التوصيــات الصــادرة عنــه .كمــا ســتدعم المنظمــة البلــد ـفـي تنفيــذ خريطــة
الطريــق التــي وضعتهــا لتحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة  2030ـفـي األردن ،بمــا ـفـي ذلــك تعزيــز القــدرات الوطنيــة لرصــد أداء
أهــداف التنميــة المســتدامة وإعــداد التقاريــر عنهــا.
 31على سبيل المثال ،بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( )ICCPRواتفاقية مناهضة التعذيب (.)CAT
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تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ســتواصل األمــم المتحــدة التنســيق عــن كثــب مــع الحكومــة ـفـي إعطــاء أولو يــة قصــوى للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة،
حيــث ستســعى إ ـلـى تحقيــق نتائــج أفضــل بصــورة ملموســة للمــرأة ضمــن المؤسســات الحكوميــة المحليــة والوطنيــة و ـفـي كافــة
المجالــس المنتخبــة و ـفـي مــكان العمــل و ـفـي المجتمــع األرد ـنـي ككل .وستســعى األمــم المتحــدة إ ـلـى «كفالــة مشــاركة المــرأة
مشــارك ًة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ الفــرص المتاحــة للوصــول إ ـلـى القيــادة ع ـلـى جميــع مســتويات صنــع القــرار ـفـي الحيــاة السياســية
واالقتصاديــة والعامــة» ،32باإلضافــة إ ـلـى «تبنــي وتعزيــز سياســات ســليمة وتشــريعات قابلــة لإلنفــاذ مــن أجــل تشــجيع المســاواة
بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات ع ـلـى جميــع المســتويات» .33وســتواصل األمــم المتحــدة كذلــك تقديــم الدعــم
لإلصــاح التشــريعي بمــا يضمــن التكافــؤ التــام ـفـي الحقــوق والفــرص للنســاء والفتيــات ـفـي األردن .وثمــة مقيــاس أساســي
يمكــن مــن خاللــه الحكــم ع ـلـى مــدى نجــاح إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،وهــو المؤشــرات المتعلقــة بزيــادة
مشــاركة المــرأة ـفـي الجهــاز السياســي والفنــي واإلداري للحكومــة ،ومــدى قــدرة األمــم المتحــدة ع ـلـى إحــداث تغييــر ـفـي المواقــف
والســلوكيات الراميــة إ ـلـى التخلــص مــن التمييــز والعنــف ضــد المــرأة.

ضمان بيئة مستدامة

ـفـي ظــل التحديــات البيئيــة الشــديدة التــي يواجههــا األردن ،والتــي تضــر بقــدرة البلــد ع ـلـى الصمــود ،ســتعمل األمــم المتحــدة
ع ـلـى تعزيــز قــوة المؤسســات العامــة والقــدرات الوطنيــة بمــا يتيــح تبنــي المزيــد مــن ال ُنهــج المســتدامة ـفـي القيــادة بشــأن إدارة

المــوارد الطبيعيــة ،وال ســيما بمــا ينســجم مــع هــدف التنميــة المســتدامة ( 6الميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة) ،وهــدف التنميــة
المســتدامة ( 9الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية) ،وهــدف التنميــة المســتدامة ( 12االســتهالك واإلنتــاج المســؤوالن)،
وهــدف التنميــة المســتدامة ( 15الحيــاة ـفـي الب ـ ّر ) .وستشــمل هــذه النقطــة الثــروة الزراعيــة والغابــات ـفـي األردن ،وعمليــات
«التصنيــع األخضــر» ،وتخطيــط اســتخدام األرض ،وإدارة مــوارد الميــاه الشــحيحة ،بمــا ـفـي ذلــك شــبكات توزيعهــا ،إضافــة إ ـلـى
الصــرف الصحــي وشــبكات التوزيــع وأنظمــة إدارة الصــرف الصحــي.
انســجاما ً مــع هــدف التنميــة المســتدامة ( 13العمــل المناخــي) ،ســتواصل األمــم المتحــدة توفيــر الدعــم القيــادي لسياســات
وإجــراءات التكيــف مــع التغيــر المناخــي والتخفيــف مــن آثــاره عبــر القطاعــات الرئيســية ،إ ـلـى جانــب دمــج التخطيــط إلدارة مخاطــر
الكــوارث .باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،ستســاعد األمــم المتحــدة األردن ـفـي تنفيــذ اتفاقيــات بيئيــة متعــددة األطــراف مثــل بروتوكــول
مونتريــال بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون ،واتفاقيــة اســتكهولم بشــأن الملوثــات العضو يــة الثابتــة ،كمــا ســتدعم
المنظمــة األمميــة الدمــج الكامــل ألهــداف التنميــة المســتدامة البيئيــة ،وستســاعد الحكومــة ـفـي تحديــد وتســريع محــركات اإلنتــاج
واالســتهالك المســتدام بمــا ينســجم مــع هــدف التنميــة المســتدامة .3412

تعزيز الشراكات واالبتكار

ســتقدم األمــم المتحــدة الدعــم إ ـلـى الحكومــة لقيــادة تنســيق الشــرا كات الشــاملة والتحويليــة ،وخاصــة إبــرام الشــرا كات بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص كمــا أُشــير أعــاه ،األمــر الــذي ســيتضمن كذلــك دعــم التنســيق الســتقطاب الشــركاء ـفـي المجالييــن
حــدة .وســيتم العمــل ع ـلـى تعزيــز
اإلنما ـئـي واإلنســاني وكــذا البرمجــة المشــتركة ـفـي إطــار عمــل آليــة تنســيق اســتراتيجية ومو ّ
الشــرا كات مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المد ـنـي بهــدف إعــداد ترتيبــات مؤسســية جديــدة بطــرق منهجيــة واســتراتيجية،
تسترشــد بمبــادئ الشــرا كة الــواردة ـفـي االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة  -األمــر الــذي سيســتفيد مــن المــوارد غيــر المســتغلة
والقــدرات التــي ســيقدمها المجتمــع المد ـنـي والشــركات الخــاص لتنفيــذ خطــة األردن  .2030وســيتم العمــل ع ـلـى طــرح المبــادرات
المرتبطــة باالبتــكار مــن خــال فــرق عمــل متعــددة التخصصــات ،ألكبــر قــدر ممكــن ،وســتتولى الفــرق مهمــة تحديــد التقنيــات
والممارســات النظيفــة وإعــداد النمــاذج األوليــة لهــا وتوســعة نطــاق اســتخدامها ،وهــي التــي مــن شــأنها تعزيــز الفعاليــة وإيصــال
الخدمــات .ولعــل هــذه االبتــكارات ســتتراوح مــن الطــرق الجديــدة لهيكلــة البرامــج (مثــل تحســين الحكومــة اإللكترونيــة) إ ـلـى
منتجــات وتقنيــات نظيفــة جديــدة ،بمــا ـفـي ذلــك حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة.
 32هدف التنمية المستدامة 5.5
 33هدف التنمية المستدامة .5ج
 34هدف التنمية المستدامة 12
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إليجــاد هــذه الحلــول ،ســتتعاون األمــم المتحــدة مــع شــبكات جهــات حــل المشــاكل التــي
يمكنهــا ابتــكار طــرق جديــدة لتســريع النتائــج التــي تقلــل مــن حــاالت عــدم المســاواة وتعــزز
تمكيــن المــرأة والشــباب والفئــات المســتضعفة ـفـي البلــد .وستســعى األمــم المتحــدة
كذلــك إلعــداد نهــج متكامــل يشــمل «األردن ككل» لضمــان إنشــاء الروابــط الحاســمة بيــن
المؤسســات المعــززة ـفـي إطــار عمــل «النتيجــة  ،»1والمواطنيــن المتمكنيــن ـفـي إطــار عمــل
المحســنة ـفـي إطــار عمــل «النتيجــة .»3
«النتيجــة  ،»2والفــرص
ّ

النتيجة  :2مواطنون متمكنون
مواطنــون ،وال ســيما المتضرريــن ،يبــادرون بالمطالبــة بحقوقهــم ويــؤدون
مســؤولياتهم تجــاه تحســين األمــن البشــري والقــدرة ع ـلـى الصمــود.
التحديات الرئيسية الالزم مواجهتها
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ـفـي إطــار عمــل هــذه النتيجــة ،ســتركز األمــم المتحــدة ع ـلـى تحديــات )1( :الفقــر وعــدم المســاواة
وقابلية التضرر ،و( )2األمن الغذائي والتغذوي ،و( )3المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
والعنــف ضــد المــرأة ،و( )4التحديــات التــي تواجــه الالجئيــن .وتنســجم هــذه التحديــات بصــورة
خاصــة مــع هــدف التنميــة المســتدامة ( 1القضــاء ع ـلـى الفقــر) ،وهــدف التنميــة المســتدامة
( 2القضــاء التــام ع ـلـى الجــوع) ،وهــدف التنميــة المســتدامة ( 3الصحــة الجيــدة والرفــاه)،
وهــدف التنميــة المســتدامة ( 4التعليــم الجيــد) ،وهــدف التنميــة المســتدامة ( 5المســاواة
بيــن الجنســين) ،وهــدف التنميــة المســتدامة ( 6الميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة) ،وهــدف
التنميــة المســتدامة ( 8العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد) ،وهــدف التنميــة المســتدامة ( 10الحـ ّد
مــن أوجــه عــدم المســاواة) ،وهــدف التنميــة المســتدامة ( 13العمــل المناخــي) ،وغيرهــا مــن
األهــداف.

استراتيجيات األمم المتحدة

ســتدعم األمــم المتحــدة األولو يــات الحكوميــة كمــا هــي موضحــة ـفـي رؤ يــة األردن ،2025
والتــي تتماشــى جميعهــا مــع هــدف الرؤ يــة الشــامل المتمثــل ـفـي تنشــئة «مواطنيــن منتميــن
جع رؤ يــة األردن
ومشــاركين» .عــاو ًة ع ـلـى ذلــك ،مــن أجــل تعزيــز التنــوع ـفـي ســوق العمــل ،تشـ ّ
 2025ع ـلـى ضــرورة «تغييــر  ...المواقــف والعقليــات» ،36كمــا ُتقــر بــأن «اإلنســان هــو أغ ـلـى مــا
نملــك» .37وســتعمل األمــم المتحــدة ع ـلـى دعــم هــذه الجهــود مــن خــال ( )1تعزيــز معرفــة
األشــخاص بحقوقهــم وكــذا إمكانيــة وصولهــم إ ـلـى المعلومــات والتعليــم والمهــارات والقــدرات
والخدمــات التــي ( )2ســتمكنهم مــن تغييــر األنمــاط الســلوكية و( )3ســتؤدي مباشــر ًة إ ـلـى
تحســين ظروفهــم وتنميتهــم.
 35أقســام “التحديــات األساســية الــازم مواجهتهــا” الخاصــة بالنتائــج  1و 2و 3ضمــن إطــار عمــل األمــم المتحــدة هــذا للتنميــة المســتدامة
مســتقاة بشــكل أساســي مــن التقييــم ال ُقطــري المشــترك الخــاص باألمــم المتحــدة  2018وتقييــم الحكومــة للتحديــات ،بحســب مــا ورد ـفـي
الفصــل  ،1الصفحــات  46-20مــن وثيقــة «األردن  - 2025رؤ يــة واســتراتيجية وطنيــة».
 36األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص64.
 37األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص64.
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وكمــا أشــرنا ـفـي مختلــف أجــزاء إطــار عمــل األمــم المتحــدة هــذا للتنميــة
المســتدامة ،ســيتم إ يــاء اهتمــام خــاص بالمــرأة والشــباب والفئــات
المســتضعفة ،إ ـلـى جانــب منظمــات المجتمــع المد ـنـي والمدافعيــن عــن
الحقــوق ،بمــا ينســجم مــع الهــدف الشــامل المتمثــل ـفـي عــدم تــرك أي أحــد
خلــف الركــب .وســيتم تخصيــص تدخــات األمــم المتحــدة لتنفيــذ نهــج
التعامــل مــع قابليــة التضــرر بحيــث يتناســب مــع الظــروف المحــددة لــكل
قطــاع ،ع ـلـى ســبيل المثــال الصحــة ،والتعليــم العــام ،والتعليــم والتدريــب
المهنــي والتقنــي ،والحمايــة االجتماعيــة ،والعدالــة ،وقطاعــات اإلنتاجيــة،
والبيئــة .ويهــدف البرنامــج كذلــك إ ـلـى تحقيــق أثــر قابــل للقيــاس ع ـلـى
القضايــا المتعلقــة بالتماســك االجتماعــي ،كمــا ســيتم إنشــاء روابــط مهمــة
بيــن المواطنيــن المتمكنيــن ـفـي إطــار عمــل هــذه النتيجــة و ـفـي إطــار عمــل
النتيجتيــن األخرييــن.

تحسين جودة المعلومات والمعارف

ستســتجيب اســتراتيجية األمــم المتحــدة إ ـلـى الفجــوات ـفـي المعلومــات
والمعــارف والتــي توجــد بيــن الفئــات المســتضعفة والنســاء والشــباب
فيمــا يخــص الحقــوق والوصــول إ ـلـى الخدمــات واالســتحقاقات األساســية
للجميــع .وســتعمل األمــم المتحــدة ع ـلـى دعــم المؤسســات والشــركاء ع ـلـى
المســتويين الوطنــي والمح ـلـي إلعــداد وتنفيــذ حمــات التواصــل وأنشــطة
التوعيــة لتعزيــز معــارف ومعلومــات هــذه الفئــات ،األمــر الــذي قــد يســتتبع
مبــادرات للمطالبــة بالحقــوق األساســية والوصــول إ ـلـى الخدمــات والظــروف
والخيــارات والمشــاركة والتدريــب والتوظيــف.

ســتتعاون األمــم المتحــدة مباشــر ًة مــع الســكان المحلييــن ،وكــذا مــن خــال
بنــاء قــدرات المؤسســات المحليــة والوطنيــة لتثقيــف الفئــات المســتهدفة
بشــأن القضايــا المتعلقــة بالصحــة العامــة ،والتعليــم (مثــل التدريــب المهنــي
والتقنــي) ،والحمايــة االجتماعيــة والقانونيــة ،والوصــول إ ـلـى التمويــل،
والقضايــا البيئيــة مثــل االســتخدام المســتدام للميــاه والطاقــة وإعــادة
التدو يــر .نتيجــة لذلــك ،مــن المتوقــع أن يصبــح الســكان المحليــون أ كثــر
تعمــق مــن
معرفــة واســتفادة مــن المســاعدات اإلنســانية واإلنمائيــة التــي
ّ
قدرتهــم ع ـلـى الصمــود.

تعزيز المهارات والقدرات

ستســتكمل األمــم المتحــدة جهــود توفيــر المعلومــات والمعــارف والحقــوق
والوصــول إ ـلـى الحقــوق المذكــورة أعــاه ،وســتعمل ع ـلـى تحســين مهــارات
وخبــرات ورؤى وقــدرات األشــخاص والفئــات المســتضعفة ،وبشــكل خــاص
النســاء والشــباب ،بمــا ـفـي ذلــك الخريجيــن الجــدد .وكمــا أشــرنا ســاب ًقا،
ســيؤدي ذلــك إ ـلـى تمكينهــم ليصبحــوا قادريــن ع ـلـى اإلســهام ـفـي تنميتهــم
الخاصــة وتنميــة األفــراد مــن حولهــم.

© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ستوفر األمم المتحدة الدعم للقدرات الوطنية والمحلية عبر مجموعة من
القطاعــات لتمكيــن األفــراد والمجتمعــات مــن العمــل نحــو تحقيــق الهــدف
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الوطنــي المتمثــل ـفـي إنشــاء مجتمــع صحــي ومتعلــم ومؤهــل ومبتكــر .وسيســتتبع ذلــك تحســين مهــارات الحيــاة األساســية
لتعزيــز التنميــة الشــخصية والقــدرة ع ـلـى الصمــود ،ممــا ســيؤثر ع ـلـى قــدرات العائــات وأصولهــا ودخولهــا .و ـفـي مجــاالت الصحــة
والتعليــم العــام والتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي والتوظيــف ،ســيتم العمــل ع ـلـى تمكيــن الفئــات المســتضعفة والشــباب
والنســاء للتحكــم بدرجــة أ كبــر ـفـي خيــارات تخطيــط حياتهــم الشــخصية والعائليــة وتحمــل مســؤولية هــذه الخيــارات بمــا يحســن
بســبل المعيشــة وفــرص ريــادة األعمــال ،وســيتمكنون
أوضاعهــم المعيشــية .سيكتســب األفــراد مهــارات ورؤى جديــدة تتعلــق ُ
مــن االرتقــاء إ ـلـى مرحلــة المشــاركة بصــورة أ كثــر إنتاجيــة ـفـي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والسياســة لمجتمعاتهــم.

دعم عملية تغيير السلوكيات وتعزيز القدرة على التصرف والتعبير عن الرأي

بنــا ًء ع ـلـى الوصــول إ ـلـى المعلومــات والمعــارف والحقــوق والخدمــات والمهــارات والفــرص المذكــورة أعــاه ،ســيعمل هــذا الجــزء
مــن اســتراتيجيات األمــم المتحــدة لتمكيــن األشــخاص ع ـلـى تشــجيع التغييــر الحقيقــي ـفـي ســلوكيات هــذه الفئــات .فع ـلـى ســبيل
المثــال ،ســتقدم األمــم المتحــدة ـفـي قطــاع الصحــة الدعــم إ ـلـى النســاء والشــباب والفئــات المســتضعفة مــن أجــل الوصــول إ ـلـى
قــرارات أفضــل فيمــا يتعلــق بالمســائل المؤثــرة ع ـلـى تفضيالتهــم ـفـي أنمــاط حياتهــم الشــخصية والعائليــة ،بمــا ـفـي ذلــك تنظيــم
األســرة ،واســتخدام التبغ ،والنظام الغذائي غير الصحي ،وســوء جودة المياه ،والصرف الصحي ،وممارســات النظافة الشــخصية،
والخمــول البد ـنـي.

بصــورة عامــة ،بعــد أن يتــم تعزيــز معلومــات األشــخاص وتمكينهــم وتعزيــز مهاراتهــم ،ســيمتلكون الــرؤى والتجــارب واألدوات
والتقنيــات الالزمــة للتفكيــر والتصــرف بصــورة مختلفــة وبنــاءة ،كمــا ســيصبحون أ كثــر قــدرة ع ـلـى التعبيــر عــن احتياجاتهــم
ومخاوفهــم وتطلعاتهــم .وســتقدم األمــم المتحــدة الدعــم لقطاعــات متعــددة بهــدف تغييــر الســلوكيات المتعلقــة بأنمــاط
االســتهالك بمــا ينســجم مــع هــدف التنميــة المســتدامة ( 12االســتهالك واإلنتــاج المســؤوالن) ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بالهــدف
«( 12.8ضمــان أن تتوافــر للنــاس ـفـي كل مــكان المعلومــات ذات الصلــة والوعــي بالتنميــة المســتدامة وأنمــاط العيــش ـفـي وئــام
مــع الطبيعــة بحلــول عــام .)»2030
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ســيتمكّن الالجئــون وأفــراد المجتمعــات األردنيــة المســتضيفة المســتضعفة  -بعــد تثقيفهــم وتدريبهــم  -مــن ممارســة حقوقهــم
والحصــول ع ـلـى وظائــف شــرعية بموجــب أحــكام وثيقــة «العقــد مــع األردن» . 38لينتقلــوا بذلــك مــن صفــوف العاطليــن عــن
العمــل أو العاطليــن جزئ ًيــا عــن العمــل أو مــن ســوق العمــل غيــر الرســمي إ ـلـى ســوق العمــل الرســمي ،ممــا ســيؤثّر ع ـلـى
شــعورهم الخــاص باالنتمــاء وســلوكياتهم ومواقفهــم ،وسيســاعدهم ـفـي الحصــول ع ـلـى وظائــف الئقــة .كمــا أن المزارعيــن
المحلييــن المثقفيــن والمدربيــن حــول شــؤون الزراعــة والغابــات ســيغ ِّيرون مــن ســلوكياتهم وممارســاتهم للتخفيــف مــن التغيــر
المناخــي عــن طريــق زرع محاصيــل أ كثــر قــدرة ع ـلـى الصمــود ،فيمــا ســيحظى مزارعــو التبــغ بشــكل خــاص ع ـلـى المســاعدة
لالنتقــال إ ـلـى محاصيــل أع ـلـى قيم ـ ًة وأطــول اســتدام ًة ومعدومــة الضــرر.
ســيتمكن الشــباب والنســاء وغيرهــم مــن المجموعــات المســتضعفة  -بعــد ا كتســابهم مجموعــة كبيــرة مــن المهــارات والــرؤى
والقــدرات ،بمــا فيهــا اســتخدام األدوات والتقنيــات االجتماعيــة  -مــن ا كتســاب الشــعور باالنتمــاء والتســامح المجتمعــي والقــدرة
ع ـلـى الصمــود والتماســك االجتماعــي .ومــن خــال وصــول النســاء ـفـي المجتمعــات المســتضعفة وجيــوب الفقــر ـفـي المــدن إ ـلـى
ّ
المصغــر ،سيكتســبن القــدرات الالزمــة لتعزيــز ريــادة األعمــال المحليــة وسيكتســبن المؤهــات
المعلومــات والمهــارات والتمو يــل
كل مــن هــذه الحــاالت ،ســتنتقل ســلوكيات
للمشــاركة ـفـي المجتمــع المد ـنـي عبــر زيــادة الفــرص ـفـي إطــار عمــل «النتيجــة  .»3و ـفـي ّ
النــاس مــن مرحلــة المســتفيد الســلبي مــن الخدمــات إ ـلـى مرحلــة الفاعــل القــادر ع ـلـى إحــداث تغييــر إيجا ـبـي ـفـي حياتــه الخاصــة
وكذلــك التأثيــر بشــكل ب ّنــاء ع ـلـى حيــاة اآلخريــن.

توفير الخدمات المنقذة للحياة

ســتواصل األمــم المتحــدة دعــم تنفيــذ خطــة االســتجابة األردنيــة ـفـي توفيــر الخدمــات المنقــذة للحيــاة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء؛
وضمــان حمايــة حقوقهــم ،ومســاعدة المجتمعــات المضيفــة ع ـلـى تحمــل المســؤولية الدوليــة المشــتركة .و ـفـي إطــار عمــل هــذه
النتيجــة ســتواصل األمــم المتحــدة دعــم الحكومــة األردنيــة ـفـي قيــادة وتنســيق الجهــود والمســاعدة لتقديــم خدمــات محــددة
مباشــرة إ ـلـى الالجئيــن .وقــد أدمجــت جميــع األنشــطة األخــرى المتعلقــة بالالجئيــن ـفـي مجا ـلـي النتائــج إلطــار عمــل األمــم المتحــدة
للتنميــة المســتدامة.
وســبل لكســب المعيشــة لالجئيــن الســوريين .وهــذه نقطــة
 38أســهمت وثيقــة “العقــد مــع األردن” التــي تــم إقرارهــا بمؤتمــر لنــدن ـفـي  4فبرا يــر  2016ـفـي تمهيــد الطريــق إليجــاد فــرص الوظائــف ُ
تحــول الســتعادة الكرامــة واألمــل واالعتمــاد ع ـلـى الــذات بالنســبة لمئــات اآلالف مــن الالجئيــن الســوريين ـفـي األردن .كمــا وافــق المجتمــع الدو ـلـي ع ـلـى زيــادة التمويــل المخصــص للمنــح ،وتقديــم
تســهيالت جديــدة لإلقــراض الميســر ،وزيــادة االســتثمارات الخاصــة ـفـي األردن ،وتعزيــز شــروط التجــارة التفضيليــة مــع أوروبــا ،وذلــك مــن أجــل دعــم األعمــال وأنشــطة التصنيــع ـفـي البلــد .كمــا التــزم
الممــدد» الخــاص بصنــدوق النقــد الدو ـلـي.
األردن بمواصلــة اإلصــاح الهيك ـلـي وفــق مــا ورد ـفـي «تســهيل الصنــدوق ُ
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النتيجة  :3تحسين الفرص
تحسين فرص المشاركة الشاملة للمقيمين
باألردن في الدوائر االقتصادية واالجتماعية والبيئية
والسياسية.
التحديات الرئيسية الالزم مواجهتها
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بموجــب هــذه النتيجــة ،ســينصب تركيــز األمــم المتحــدة ع ـلـى
تحديــات )1( :توســيع المشــاركة واإلدمــاج وتعزيــز العمليــة
الديمقراطيــة )2( ،تنو يــع االقتصــاد ودعــم إيجــاد فــرص العمــل،
( )3االســتجابة إ ـلـى أثــر األزمــة الســورية )4( ،إشــراك الشــباب ـفـي
المجتمــع.

استراتيجيات األمم المتحدة

ســتدعم األمــم المتحــدة إيجــاد الفــرص وإنشــاء المنصــات
والمســاحات إلشــراك الناس ،باألخص النســاء والشــباب ،في الحياة
السياســية واالقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة ـفـي المجتمــع ،كمــا
ســبق وأشــرنا أعــاه .و ـفـي هــذا الســياق ،ســتدعم األمــم المتحــدة
تطبيــق االســتراتيجيات الحكوميــة الرئيســية الــواردة ـفـي رؤيــة
 ،2025والتــي تشــمل تهيئــة بيئــة تمكينيــة ،40باألخــص للنســاء
والشــباب .41لتحقيــق ذلــك ،يحتــاج المواطــن الفاعــل الــذي تحدثنــا
عنــه ـفـي إطــار عمــل النتيجــة «مواطنــون متمكنــون» إ ـلـى الفــرص
للمشــاركة ـفـي النقــاش والحــوار حــول اتخــاذ القــرارات الحكوميــة.
كمــا يحتــاج
منصــات استشــارية بخصــوص تحســين
العمــال إ ـلـى ّ
ّ
كل من الحكومة والقطاع الخاص .وسيشمل
ظروف العمل ،مع ّ
دعــم األمــم المتحــدة حريــة تكو يــن الجمعيــات لضمــان تمثيــل
المواطــن ـفـي جمعيــات مــن اختيــاره ،ووضــع آليــات مســاءلة كافيــة
لتحســين تقديــم الخدمــات .وس ـتُبذل الجهــود لتنفيــذ مســارات
العمــل السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة التاليــة:

تعزيز الفرص السياسية

ســتدعم اســتراتيجية األمــم المتحــدة األشــخاص ،باألخــص النســاء
والشــباب ،وتشــجعهم ع ـلـى المشــاركة ـفـي المشــاورات واألنشــطة
العامــة التــي تؤثّــر مباشــر ًة ع ـلـى الخيــارات السياســية وصنــع
القرارات .بنا ًء على تعزيز قوة المؤسسات في إطار عمل «النتيجة
 ،»1ســيتم دعــم الهيئــات المنتخبــة ديمقراط ًيــا ،باإلضافــة إ ـلـى
تعزيــز العمليــات واألنظمــة االنتخابيــة مــن أجــل إتاحــة المعلومــات
والفــرص لضمــان قــدر أ كبــر مــن المشــاركة والشــمولية للجميــع.

© برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
38

 39أقســام “التحديــات األساســية الــازم مواجهتهــا” الخاصــة بالنتائــج  1و 2و 3ضمــن إطــار عمــل
األمــم المتحــدة هــذا للتنميــة المســتدامة مســتقاة بشــكل أساســي مــن التقييــم ال ُقطــري المشــترك
الخــاص باألمــم المتحــدة وتقييــم الحكومــة للتحديــات ،بحســب مــا ورد ـفـي الفصــل  ،1الصفحــات
 46-20مــن وثيقــة «األردن  - 2025رؤ يــة واســتراتيجية وطنيــة».
 40األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص67.
 41األردن « 2025رؤية واستراتيجية وطنية» ص27.

ســتتعاون األمــم المتحــدة مــع الهيئــات المنتخبــة ع ـلـى الصعيديــن الوطنــي والمح ـلـي  -واللجــان المنبثقــة عنها واللجان المســتقلّة
واألحــزاب السياســية والمجتمــع المد ـنـي والمؤسســات األكاديميــة والقطــاع الخــاص واالتحــادات التجاريــة ومؤسســات المجتمــع
المح ـلـي ووســائل اإلعــام  -مــن أجــل الترو يــج لمجموعــة متنوعــة مــن الفــرص ومنصــات المشــاركة التــي ال تنفــك تشــهد زيــادة.
كمــا ســتتعاون األمــم المتحــدة بشــكل خــاص مــع مجتمعــات النســاء والشــباب المعنيــة لتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم
واالســتفادة مــن الفــرص ع ـلـى الســاحة السياســية ،ولدعمهــم ـفـي مثــل هــذه المواقــع .وسيســتهدف نشــر الوعــي ودعــم بنــاء
اهتمامــا بالعمليــات والفــرص السياســية ويشــاركون فيهــا.
القــدرات األشــخاص الــذي يبــدون
ً

تعزيز الفرص االقتصادية واالستثمارية

كمــا هــو الحــال مــع االســتراتيجيات األخــرى ،ال تنفصــل اســتراتيجية األمــم المتحــدة لتعزيــز النمـ ّو االقتصــادي وإشــمال الجميــع
عــن كل النتائــج الثــاث الــواردة ـفـي إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة .ـفـي إطــار عمــل نتيجــة «تحســين الفــرص»،
ستســتهدف األمــم المتحــدة الفقــراء والمســتضعفين والشــباب والنســاء وذوي اإلعاقــة والعمــال المهاجريــن والالجئيــن؛ ع ـلـى
أن يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال خلــق وتعزيــز فــرص المشــاركة ـفـي التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وتوفيــر ُســبل كســب
كل ذلــك ســع ًيا لمســاعدة األردن ـفـي إحــداث تح ـ ّول ـفـي نمــوذج التنميــة االقتصاديــة
المعيشــة والنشــاط االقتصــادي المنتــجّ ،
الوطنــي ـفـي ضــوء التحديــات المتصاعــدة التــي تطرحهــا العولمــة (مثــل المنافســة التجاريــة) .وســيتأتى ذلــك مــن خــال اعتمــاد
ّ
المصغــر ،ودعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات
برامــج تعــزز الفــرص االقتصاديــة ،وريــادة األعمــال ،والتمو يــل
كل هــذه العناصــر لتلبيــة حاجــات ومتطلبــات األفــراد الخاصــة
األكبــر
حجمــا مــن أجــل خلــق فــرص العمــل ،حيــث ســيتم تخصيــص ّ
ً
والمجتمعــات المعنيــة .ســيصل هــذا الدعــم إ ـلـى مــن يعــاون اإلقصــاء أوالً ،ســواءٌ ـفـي المناطــق الريفيــة أم ـفـي جيــوب الفقــر بالمناطق
الحضريــة.
بشــكل عــام ،تــدرك األمــم المتحــدة أن النســاء والشــباب يشــكلون فرصـ ًة اقتصاديـ ًة ديناميكيـ ًة ينبغــي لــأردن الســعي لالســتفادة
منهــا .بخصــوص جانــب العــرض ـفـي إطــار عمــل «النتيجــة  ،»1ســتدعم األمــم المتحــدة النســاء والشــباب للحصــول ع ـلـى التعليــم
عا ـلـي الجــودة والتكنولوجيــا النظيفــة والتدريــب المهنــي ،إ ـلـى جانــب ا كتســاب المهــارات الحياتيــة والحصــول الرعايــة الصحيــة
أمــا مــن ناحيــة الطلــب ـفـي إطــار عمــل «النتيجــة» ذاتهــا ،ســتدعم األمــم المتحــدة إيجــاد الفــرص
المتميــزة والتعلــم مــدى الحيــاةّ .
المتنوعــة للنســاء واألطفــال والســكان المســتضعفين ،بمــا يشــمل الالجئيــن .وســتدعم المبــادرات لمعالجــة المســائل التــي
تعرقــل مشــاركة المــرأة ـفـي النقابــات التــي حاليــا ـفـي مســتويات منخفضــة جــدا واألســباب المؤديــة ا ـلـى منــع المــرأة مــن االنضمــام
إ ـلـى ســوق العمــل مثــل اســتحقاقات األمومــة والتأميــن والفجــوات ـفـي األجــور ومــا إ ـلـى ذلــك .مــن خــال ذلــك ،ســتعزز األمــم
المتحــدة الحــوار بيــن الحكومــة وأصحــاب العمــل والمنظمــات العماليــة ،بهــدف معالجــة التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا
ســوق العمــل واالفتقــار إ ـلـى فــرص العمــل الالئــق .وستســتند األمــم المتحــدة ً
أيضــا إ ـلـى خبرتهــا الطويلــة ـفـي مجــال إيجــاد فــرص
وســبل كســب المعيشــة المســتدامة ،حيــث ســيتم توســيع نطــاق معظــم البرامــج الناجحــة مــن أجــل تعظيــم
العمــل الالئــق ُ
أثرهــا .ســتدعم األمــم المتحــدة الحكومــة بالكامــل ـفـي تنفيــذ ترتيبــات وثيقــة «العقــد مــع األردن» ،حيــث ســيتم تمكيــن الالجئيــن
الســوريين والمجتمعــات األردنيــة المســتضيفة المتأثــرة باألزمــة مــن الحصــول ع ـلـى وظائــف شــرعية.

تعزيز الفرص االجتماعية

جع اســتراتيجية األمــم المتحــدة فــرص التنميــة اإلبداعيــة والثقافيــة والمجتمعيــة لكافــة األشــخاص .وســيترتب ع ـلـى ذلــك
ستشـ ّ
توســيع آليــات تعزيــز المشــاركة ـفـي المشــاريع الثقافيــة والفنيــة واإلبداعيــة إلثــراء حيــاة األفــراد والمجتمعــات ـفـي األردن ،إ ـلـى جانــب
وكل هــذه الجهــود مجتمعــة ســتعزز العقــد االجتماعــي المح ـلـي والتماســك
نشــر الوعــي بأهميــة الثقافــة والتــراث المحلييــن.
ّ
االجتماعــي .وســتكون هــذه الجهــود تكملــة للفــرص الرســمية اإلضافيــة مــن أجــل إحــداث التغييــر عبــر الحــوار بشــأن السياســات
العامــة ،وكذلــك اإلصالحــات واألحــزاب السياســية والمجتمــع المد ـنـي والعمليــة االنتخابيــة المشــار إليهــا أعــاه .كمــا ســيتم بــذل
جهــود خاصــة للتواصــل مــع الشــباب والنســاء وذوي اإلعاقــات وغيرهــم مــن الفئــات المســتضعفة واســتقطابهم.
ســتركز األمــم المتحــدة تركيـ ًزا أ كبــر ع ـلـى وســائل التواصــل والمنصــات التــي تديــن العنف ضد النســاء والفتيات وزواج القاصرات،
بمــا يتضمــن إشــراك الرجــال والفتيــان ـفـي البرامــج ذات العالقــة .كمــا ســتدعم األمــم المتحــدة الجهــود اإليجابيــة الســابقة 42التــي
 42طب ًقا للمالحظات النهائية التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باألردن في مايو .2017
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ُ
تحظــر صراحــة التمييــز ع ـلـى أســاس اإلعاقــة ضمــن القوانيــن ،مــن خــال تعميــم أحــكام مشــروع القانــون الخــاص بحقــوق ذوي
اإلعاقــة بمــا ينســجم مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ســتدعم األمــم المتحــدة توســيع نطــاق أنشــطة التطــوع وتنســيقها مــع المنظمــات التطوعيــة ع ـلـى المســتويين الوطنــي والمح ـلـي،
مــن خــال إبــرام الشــرا كات مــع الحكومــة والمجتمــع المد ـنـي والمنظمــات المجتمعيــة .إ ـلـى ذلــك ،ســتدعم المنظمــة األمميــة
توســيع عضو يــة المنظمــات المجتمعيــة والتطوعيــة ،بمــا يشــمل النســاء والشــباب ،مــن خــال توفيــر الفــرص للعمــل التطوعــي
والتدريــب وتنميــة القــدرات.
ســتتعاون األمــم المتحــدة مــع مؤسســات السياســات والبحــوث الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ـفـي المملكــة لتحســين فهــم الــدور
الحســاس الــذي تؤديــه البيئــة المســتدامة ـفـي النمــو .وسيشــهد المســتقبل المنظــور التوســع ـفـي مجــال الطاقــة المتجــددة واعتمــاد
غيرهــا مــن الحلــول «الخضــراء» إلنشــاء قطــاع تقنيــة فائقــة ذي قيمــة مضافــة .ـفـي هــذا الســياق ،ســتواصل األمــم المتحــدة الدعــوة
لدمــج البيئــة وقضايــا التغيــر المناخي/الح ـ ّد مــن مخاطــر الكــوارث ـفـي كافــة األنشــطة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
ومــن خــال تطو يــر برامــج التواصــل وحشــد التأييــد ،يمكــن تعزيــز المشــاركة وصنــع القــرار فيمــا يخـ ّـص المــوارد الطبيعيــة .كمــا
ســتدعم األمــم المتحــدة بشــكل خــاص تطو يــر المبــادرات المجتمعيــة مــن أجــل التوصــل إ ـلـى حلــول محليــة للمشــاكل ،عــن طريــق
الفعالــة إلتمــام األطــر المؤسســاتية والسياســاتية التــي وضعتهــا الحكومــة ،ـفـي إطــار عمــل نتيجــة «تعزيــز قــوة
مشــاركة المواطنيــن
ّ
المؤسســات» .وســتعتمد هــذه الجهــود ع ـلـى التعــاون المهــم الــذي تـ ّـم خــال الســنوات الماضيــة مــع البرلمــان والقطــاع الخــاص
والمجتمــع المد ـنـي والمجموعــات المجتمعيــة.
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توحيــد األداء وآليــات تنفيــذ إطــار عمــل
األمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة
توحيد األداء

بموجــب طلــب رســمي مــن حكومــة األردن عــام  2016إ ـلـى منظومــة
األمــم المتحــدة ـفـي األردن يدعوهــا العتمــاد نهــج متكامــل مــن نُهــج
«توحيــد األداء» لــدورة البرامــج المقبلــة ،ع ـلـى أن يتــم تنفيــذ خريطــة
طريــق تفصيليــة إلرســاء هيــكل «توحيــد األداء» ـفـي منظومــة األمــم
المتحــدة ـفـي األردن .وتحــدد خريطــة الطريــق األنظمــة واآلليــات التــي
يتع ّين تطبيقها بموجب ركائز «توحيد األداء» الخمس (برنامج واحد،
وإطــار عمــل ميزانيــة مشــترك ،وقيــادة (أو قائــد) واحــدة ،والتشــغيل
ككيــان واحــد ،والتواصــل ككيــان واحــد) التــي تشـكّل مبــادرة «توحيــد
األداء» ـفـي األردن .ع ـلـى ذلــك ،تتعهــد منظومــة األمــم المتحــدة بضمــان
أن كافــة عناصــر الركائــز الخمــس التــي تشـكّل مبــادرة «توحيــد األداء»
حــدة:
ســتحقق بمــا يتوافــق بشــكل كامــل مــع إجــراءات التشــغيل المو ّ
معــا تحــت
•يجمــع البرنامــج الواحــد كافــة وكاالت األمــم المتحــدة ً
مظلــة اســتراتيجية واحــدة تتضمــن كافــة خبــرات األمــم المتحــدة
جــا متكام ـا ً لتحقيــق
وتحــرص ع ـلـى اعتمــاد الفريــق ال ُقطــري نه ً
النتائــج التنمو يــة بشــكل متماســك .وبخصــوص لــأردن ،يتــم
تحقيــق ركيــزة «البرنامــج الواحــد» مــن خــال إطــار عمــل األمــم
المتحــدة هــذا للتنميــة المســتدامة .20٢٢-20١٨
•يقــدم إطــار عمــل الميزانيــة المشــترك لمحـ ًة شــامل ًة عــن حافظــة
التمويل الالزمة لتحقيق نتائج إطار عمل األمم المتحدة للتنمية
المســتدامة .ســيتم تحديــث إطــار عمــل الميزانيــة المشــترك
جه
ســنو يًا كجــزء مــن عمليــة تخطيــط العمــل المشــترك .وســيو ّ
إطــار عمــل الميزانيــة المشــترك عمليــة إعــداد «اســتراتيجية
حشــد المــوارد المشــتركة» بهــدف تمو يــل أي جوانــب تقصيــر ـفـي
الميزانيــة .كمــا سيشـكّل إطــار عمــل الميزانيــة المشــترك جــز ًءا ال
يتجــزأ مــن إطــار عمــل النتائــج والمــوارد ـفـي الملحــق أ.
•تضمــن القيــادة (قائــد) الواحــدة أن يتو ـلـى المنســق المقيــم لألمــم
المتحدة ومنســق الشــؤون اإلنســانية قيادة فريق األمم المتحدة
ال ُقطــري ،وأن يتمتــع الفريــق ال ُقطــري باتفــاق اآلراء.
•يشــمل التشــغيل ككيــان واحــد الدعــم االســتراتيجي والتشــغيلي
لتنفيــذ إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة .في األردن،
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ســيتم اســتخدام ركيــزة «التشــغيل ككيــان
واحــد» مــن أجــل تعزيــز فعاليــة عمليــات
األمــم المتحــدة ـفـي البلــد وجودتهــا .وســتتم
صياغــة اســتراتيجية تســيير أعمــال األمــم
المتحــدة مــن أجــل إطــار عمــل األمــم المتحــدة
للتنميــة المســتدامة عــن الفتــرة 20٢٢-20١٨
والموافقــة عليــه وتنفيــذه ،ويخضــع ذلــك
إلشــراف فريــق إدارة العمليــات.
•ســيتم تنفيــذ ركيــزة التواصــل ككيــان واحــد
بموجــب اســتراتيجية األمــم المتحــدة
واألردن لالتصــاالت والمناصــرة ،20٢٢-20١٨
المدعومــة مــن فريــق األمــم المتحــدة لألعــام
واالتصــال.

آليات التنفيذ

ســيتم تنفيــذ البرنامــج ع ـلـى المســتوى الوطنــي
تحــت اإلشــراف العــام للحكومــة األردنيــة.
وســتكون وزارة التخطيــط والتعــاون الدو ـلـي هــي
جهــة التنســيق الحكومــي ـفـي األردن .وســتتولى
وزارات الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
المحليــة والدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة تنفيــذ
مبــادرات البرنامــج.
ســيتم إطــاق إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة
المستدامة من خالل وضع خطط عمل مشتركة
و/أو خطــط عمــل ومشــاريع خاصــة بالوكاالت ،إلى
جانــب وثائــق المشــاريع التــي تصــف المخرجــات
والنتائــج المحــددة المنتظــر تحقيقهــا .وسيش ـكّل
كل مشــروع أو برنامــج اتفا ًقــا مــا بيــن وكاالت
ُّ
وكل شــريك من ِّفــذ
منظومــة األمــم المتحــدة
ّ
بحســب الضــرورة حــول اســتخدام المــوارد.

وبهــدف تنفيــذ إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة
المســتدامة ،حــددت منظومــة األمــم المتحــدة ـفـي
األردن أدوار ومســؤوليات وعمليــات اإلشــراف
والتنســيق واإلدارة وترتيبــات الشــرا كة والتخطيــط
والرصــد والتقييــم .ـفـي هــذا الســياق ،تتعهــد
منظومــة األمــم المتحــدة ـفـي األردن بتخصيــص
المــوارد الماليــة والبشــرية المالئمــة لضمــان
إتمــام ترتيبــات اإلدارة بمــا فيهــا تقديــم التوجيــه
المخططــة.
االســتراتيجي ورصــد النتائــج ُ

42

© مفوضية شؤون الالجئين  /محمد حواري

الشكل  :2اإلدارة والمساءلة في إطار عمل األمم المتحدة للتنمية المستدامة  -المخطط التنظيمي

اللجنة التوجيهية المشتركة
المعنية بمبادرة «توحيد األداء»
فريق إدارة
العمليات

فريق األمم
المتحدة القطري

فريق االتصاالت
فريق الرصد
والتقييم

منصة استراتيجية واسعة
النطاق ومتعددة الشركاء
معنية بالنم ّو المنصف
والشامل للجميع

مناصرو فريق األمم المتحدة القطري
المعنيون بمجال حقوق اإلنسان والنوع
االجتماعي وأهداف التنمية المستدامة
فريق استعراض النتائج
األول ،المؤسسات

فريق استعراض النتائج
الثاني ،الشعوب

فريق استعراض النتائج الثالث،
الفرص الفعالة

فريق تنسيق البرنامج
مجموعات البرمجة المشتركة

آلية تنفيذ إطار عمل األمم المتحدة للتنمية المستدامة في األردن ()2022-2018
يتــرأس اللجنــة التوجيهيــة المشــتركة لتوحيــد األداء الخاصــة بإطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة
المنســق المقيــم .وتشــمل عضويــة اللجنــة ممث ـلـي
 20٢٢-20١٨وزيــر التخطيــط والتعــاون الدو ـلـي بالتشــارك مــع
ّ
أمــا المشــاركون اآلخــرون ســواءٌ مــن طــرف الحكومــة أم
الــوزارات الرئيســية وأعضــاء الفريــق ال ُقطــري المتناوبيــنّ .

األمــم المتحــدة (بمــا يشــمل رؤســاء فــرق األمــم المتحــدة المعنيــة بالنتائــج) فســيحملون صفــة مراقــب ،وســيتم
تحديدهــم وفــق أولو يــات جــدول األعمــال .تضطلــع اللجنــة التوجيهيــة المشــتركة بمســؤولة اســتعراض وإرشــاد
التوجــه العــام لمبــادرة «توحيــد األداء» ـفـي األردن ،مــع التركيــز بشــكل خــاص ع ـلـى توجيــه إطــار عمــل األمــم المتحــدة
للتنميــة المســتدامة  ،20٢٢-20١٨بمــا يو ّفــر مســتوى عال ًيــا مــن اإلشــراف والدعــم بمــا ـفـي ذلــك اتخــاذ قــرار بشــأن
اســتراتيجيات تخفيــف المخاطــر .تلتقــي اللجنــة التوجيهيــة المشــتركة مـ ّر ًة واحــد ًة ع ـلـى األقــل ـفـي العــام الســتعراض
ومناقشــة التقــدم الــذي تحقــق بالمقارنــة مــع أهــداف إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 20٢٢-20١٨
وجميــع ركائــز مبــادرة «توحيــد األداء» .وســيتم جمــع البيانــات واألدلــة ـفـي خــال الرصــد مــن أجــل تقييــم التقــدم
المحــرز بالمقارنــة مــع مؤشــرات مصفوفــة نتائــج إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،واستكشــاف
ُ
األفــق ،وتحديــث تحليــات المخاطــر ،وتقييــم األداء ـفـي إبــرام الشــرا كات وحشــد المــوارد وتنفيــذ النتائــج .و ُيعتبــر
مكتــب المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة هــو األمانــة العامــة للجنــة التوجيهيــة.
يتألــف فريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري مــن كافــة رؤســاء وكاالت وصناديــق وبرامــج األمــم المتحــدة المقيمــة وغيــر
المقيمــة ،و ُيعتبــر أع ـلـى جهــاز أممــي للتنســيق بيــن الــوكاالت وصناعــة القــرارات المشــتركة ـفـي البلــد ،حيــث يوفــر
اإلشــراف الداخ ـلـي ع ـلـى تنفيــذ ورصــد إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  .20٢٢-20١٨إن أعضــاء
الفريــق ال ُقطــري لألمــم المتحــدة مســؤولون أمــام بعضهــم عــن اســتخدام المــوارد ،وتحقيــق النتائــح ،وااللتــزام
بمبــادئ برامــج األمــم المتحــدة الخاصــة بالمســاعدات التنمو يــة ،وإحــراز التقــدم ـفـي مبــادرة «توحيد األداء» .ويشــمل
ذلــك توفيــر كافــة المــوارد الماليــة والبشــرية وغيرهــا مــن المــوارد بغيــة تنفيــذ االلتزامــات المتعلقــة بتحقيــق نتائــج
إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  .20٢٢-20١٨يحظــى الفريــق ال ُقطــري لألمــم المتحــدة بدعــم
مــن فريــق إدارة العمليــات الــذي يوفــر لــه التوجيــه بشــأن الفعاليــة التشــغيلية ،وبدعــم مــن فــرق األمــم المتحــدة
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لالتصــال واالعــام فييمــا يخـ ّـص مســائل التواصــل وشــؤون الدعــوة وحشــد
التأييــد ،وبدعــم مــن فريــق الرصــد والتقييــم لضمــان أن إطــار عمــل األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة يخضــع لمبــادئ ومعاييــر اإلدارة المســتندة
إ ـلـى النتائــج .ولتعزيــز عمــل األمــم المتحــدة ـفـي مجــال حقــوق االنســان
والنــوع االجتماعــي ســيعين فريــق األمــم المتحــدة القطــري رؤســاء
منظمــات األمــم المتحــدة كناشــطين ـفـي قضايــا حقــوق االنســان والنــوع
االجتماعــي الذيــن ســوف يحصلــون ع ـلـى ســلطة مفوضــة مــن فريــق االمــم
المتحــدة القطــري للمســاءلة عــن االلتــزام والعمــل ع ـلـى تعزيــز المســاواة
بيــن الجنســين وحقــوق االنســان .وباالضافــة ا ـلـى ذلــك ،ســيتم تعيــن مناصــر
الهــداف التنميــة المســتدامة ضمــن فريــق االمــم المتحــدة القطــري والــذي
ســيقدم المشــورة ا ـلـى الفريــق بشــان عمــل ا كثــر فعــال وا كثــر اتســاقا ً ـفـي
مجــال اهــداف التنميــة المســتدامة .وســيتم دعــم الفريــق القطــري لالمــم
المتحــدة والمناصريــن مــن خــال تشــكل فــرق عمــل متخصصــة عنــد
الضــرورة لمســاعدتهم بالمخرجــات مثــل االســتعراض الــدوري الشــامل.
وأخيــرا ،مــن أجــل دعــم فريــق االمــم المتحــدة القطــري لضمــان االلتــزام
بمبــادئ االدارة القائمــة ع ـلـى النتائــج ـفـي إدارة اطــار عمــل االمــم المتحــدة
للتنميــة المســتدامة ،وخاصــة ـفـي مجــال المتابعــة والتقييــم ،ســيقوم فريــق
االمــم المتحــدة القطــري بتعييــن خبيــر داخ ـلـي كمستشــار ـفـي االدارة القائمــة
ع ـلـى النتائــج.
ـكل مــن مجــاالت النتائــج الثالثــة
ســيتم تشــكيل فريــق معنــي بالنتائــج لـ ّ
ضمــن إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة .20٢٢-20١٨
تتألــف فــرق النتائــج مــن رؤســاء وكاالت األمــم المتحــدة المعنيــة بالنتائــج،
وســتكون مســؤولة عــن توفيــر التوجيــه االســتراتيجي العــام لتنفيــذ إطــار
عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  20٢٢-20١٨مــن خــال تطو يــر
خطة عمل عالية المســتوى ستشــمل قائمة بمشــاركة كافة وكاالت األمم
المتحــدة ع ـلـى مســتوى المخرجــات ع ـلـى مــدار الســنوات الثــاث (-20١٨
 .)20٢٢وســتكون الخطــة عاليــة المســتوى بمثابــة األســاس لتحديــد
مبــادرات البرامــج المشــتركة وإعــداد التقاريــر حــول إطــار عمــل األمــم
ككل .كمــا ســيلتقي فريــق
المتحــدة للتنميــة المســتدامة 20٢٢-20١٨
ّ
النتائــج فصل ًيــا لتقييــم التقــدم المتحقــق وتوجيــه فريــق إدارة البرنامــج ـفـي
مجــال تنفيــذ إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة .20٢٢-20١٨
وترفــع فــرق النتائــج تقاريرهــا إ ـلـى فريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري ســنو ًيا
ع ـلـى األقــل.
يتو ـلّـى فريــق تنســيق البرامــج بيــن الــوكاالت التنســيق الفنــي بشــأن ّنتائــج
إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  ،20٢٢-20١٨وســيعمل
كجهــاز تنفيــذ لفــرق النتائــج الثالثــة .وتشــمل عضو يــة الفريــق النــواب أو
المســؤولين رفيعــي المســتوى عــن البرامــج أو األشــخاص ـفـي مرا كــز
مكافئــة مــن كافــة وكاالت األمــم المتحــدة المقيمــة وغيــر المقيمــة ـفـي البلــد.
وســيتولى فريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري تعييــن رئيــس فريــق تنســيق
البرامــج ع ـلـى أن يكــون اختيــاره مــن بيــن أعضــاء فريــق تنســيق البرامــج.
ولضمــان سالســة تدفــق المعلومــات ،ســينضم رؤســاء فريــق تنســيق
البرامــج إ ـلـى فريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري .باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،ســيعزز
فريــق تنســيق البرامــج مبــادئ «توحيــد األداء» عنــد تنفيــذ مبــادرات
البرامــج المشــتركة التــي سيشــرف عليهــا ،كمــا ســيعزز اعتمــاد معاييــر
حــدة ـفـي إعــداد البرامــج ،إ ـلـى جانــب اقتــراح االســتراتيجيات الســتقطاب
مو ّ
الشــركاء.
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ســتتكون فــرق البرامج/التنفيــذ المشــتركة وف ًقــا لمبــادرات البرامــج المشــتركة التــي تحددهــا فــرق
النتائــج ،ع ـلـى أن تشــتمل عضويتهــا ع ـلـى الطاقــم الف ّنــي مــن الــوكاالت المعنيــة بتنفيــذ مبــادرات
البرامــج المشــتركة .وتتو ـلـى فــرق البرامــج المشــتركة تمكيــن منظومــة األمــم المتحــدة ـفـي األردن
مــن تعزيــز التماســك وتنســيق العمــل إلنجــاز العديــد مــن نتائــج إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة
كل عــام ،ســتضع فــرق
المســتدامة  20٢٢-20١٨ودعــم الشــفافية والمســاءلة .ـفـي الفصــل األخيــر مــن ّ
مفصلــة وإطــار عمــل ميزانيــة مشــترك ســنوي يوافــق
البرامــج المشــتركة خطــط عمــل مشــتركة ســنوية
ّ
ـكل وكالــة تابعــة لألمــم المتحــدة مــع
عليــه فريــق تنســيق البرامــج .وتتكامــل خطــط العمــل المخصصــة لـ ّ
خطــط العمــل الســنوية لفــرق البرامــج المشــتركة .وســتتولّى فــرق البرامــج المشــتركة مســؤولية رفــع
التقاريــر الســنوية حــول األهــداف المخطــط لهــا والمؤشــرات الــواردة ـفـي خطــط العمــل الســنوية ،وتوفيــر
مدخــات إ ـلـى تقريــر إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  ،20٢٢-20١٨بحســب تنســيق
مكتــب المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة .وســيتم إنشــاء فــرق البرامــج المشــتركة بشــكل متواصــل
ع ـلـى مــدار فتــرة تنفيــذ إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  20٢٢-20١٨عندمــا تحــدد فــرق
النتائــج مبــادرة مشــتركة جديــدة؛ ع ـلـى أن يقــوم فريــق تنســيق البرامــج بمراجعــة أداء فــرق البرامــج
المشــتركة ســنو ًيا؛ ومــن حــق فريــق تنســيق البرامــج إيقــاف فــرق البرامــج المشــتركة بالتشــاور مــع
فريــق النتائــج.
المنصــف والشــامل.
ســيتم إنشــاء المنصــة االســتراتيجية
الموســعة متعــددة الشــركاء المعنيــة بالنمــو ُ
ّ
المنصــة إلظهــار كيــف تســهم األمــم المتحــدة مســاهمة كبيــرة ،مــن خــال نهــج «توحيــد األداء»،
ســتهدف
ّ
ـفـي تحقيــق نم ـ ّو منصــف وشــامل يش ـكّل أولو ي ـ ًة أساســي ًة للبلــد .كمــا تترجــم هــذه المنصــة الميــزة
النســبية لمنظومــة األمــم المتحــدة إ ـلـى إســهام اســتراتيجي وهــادف بغــرض تحقيــق أحــد أهــم األهــداف
للحكومــة ـفـي الســنوات الخمــس المقبلــة ضمــن أجنــدة األردن واســعة النطــاق والمتكاملــة ـفـي مجــاالت
التنميــة واألنشــطة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والشــؤون السياســية واألمنيــة .وســتعتمد المنصــة ع ـلـى
آليــة تمويليــة ،مثــل صنــدوق قــدرات االســتجابة األرد ـنـي الحا ـلـي التــي يتــم تكييفــه لتلبيــة المتطلبــات
الخاصــة للمنصــة .وســترفع تقاريرهــا مباشــر ًة إ ـلـى اللجنــة التوجيهيــة المشــتركة لضمــان المســاءلة
الكاملــة أمــام الحكومــة وفريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري؛ ع ـلـى أن تتــم مناقشــة هيــكل المنصــة وتكوينهــا
وغيرهــا مــن تفاصيــل عملهــا بشــكل أ كثــر عم ًقــا بيــن الحكومــة وفريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري.
إن فريــق إدارة العمليــات هــو فريــق مشــترك بيــن الــوكاالت يضـ ّـم أخصائيــي العمليــات مــن كافة وكاالت
األمــم المتحــدة .والفريــق مســؤول عــن تطو يــر اســتراتيجية تســيير األعمــال وتنفيذهــا ورصدهــا ،وعــن
االتصــال بفريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري لتنــاول المســائل التشــغيلية التــي تتطلــب صناعــة القــرارات
وتوجيــه سياســاتي ع ـلـى أع ـلـى المســتويات .يتــرأس فريــق إدارة العمليــات رئيــس وكالــة يقــوم بتفويــض
مهمــة التنســيق المتواصــل لفريــق إدارة العمليــات إ ـلـى اختصاصــي عمليــات رفيــع المســتوى .تحظــى
اســتراتيجية تســيير األعمــال وخطــط أعمالهــا الســنوية بدعــم مــن فــرق الخدمــات المشــتركة داخــل
الوكالــة /فريــق إدارة العمليــات ،وبدعــم مــن إســهامات مشــاركة التكلفــة مــن جانــب وكاالت األمــم
المتحــدة والمقدمــة إ ـلـى ميزانيــة الخدمــات المشــتركة الخاصــة بفريــق إدارة العمليــات.
فريــق اإلعــام واالتصــال هــو جهــاز مشــترك بيــن الــوكاالت األمــم المتحــدة ويتكــون مــن جهــات
االتصــاالت والمناصــرة بيــن الــوكاالت .ويتو ـلّـى فريــق االتصــاالت األممــي مســؤولية تطويــر اســتراتيجية
األمــم المتحــدة واألردن لالتصــاالت والمناصــرة  20٢٢-20١٨وتنفيذهــا مــن خــال األولويــات المحــددة
ـفـي خطــط العمــل الســنوية .ويقــوم فريــق األمــم المتحــدة ال ُقطــري بمراجعــة وإقــرار اســتراتيجية األمــم
ـس وكالــة يكلّــف أحــد
المتحــدة واألردن لالتصــاالت والمناصــرة .يتــرأس فريــق االتصــاالت األممــي رئيـ ُ
اختصاصيــي االتصــاالت بمهمــة التنســيق المتواصــل لفريــق االتصــاالت ،ويرفــع تقاريــر دوريــة إ ـلـى فريــق
األمــم المتحــدة ال ُقطــري .تتكــون مخصصــات ميزانيــة خطــط العمــل الســنوية مــن إســهامات مشــاركة
التكلفــة مــن جانــب وكاالت األمــم المتحــدة والمقدمــة إ ـلـى ميزانيــة االتصــاالت بالمنظمــة األمميــة .تســتند
اســتراتيجية األمــم المتحــدة واألردن لالتصــاالت والمناصــرة  20٢٢-20١٨إ ـلـى أولو يــات إطــار عمــل األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة  ،20٢٢-20١٨وتنطلــق مــن منظــور أهــداف التنميــة المســتدامة مــن أجــل
تحديــد أولو يــات خطــة العمــل وموضوعهــا ـفـي أي عــام مــن األعــوام.
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سياسية

•تغيير األوليات بشكل مستمر بسبب إعادة تشكيل الحكومة.
•نقص الثقة والمشاركة العامة في الحياة السياسية.
•محدودية فرص الحصول على المعلومات وحرية التعبير.
•محدودية المساحة المعطاة للمجتمع المدني.
•تق ّلص مساحات الحوار وانعزال جهود المناصرة بين دوائر المجتمع المدني.

األمن

•تده ّور الوضع األمني في األردن.
•األوضاع في الدول المحطية باألردن ال تزال غير مستق ّرة وال يمكن توقعها.
ظل المشاكل المحدقة بالمنطقة.
•ال يزال انعدام االستقرار في األردن مسيط ًرا في ّ

مؤسساتية

•ستستمر األزمة دون اإلقليمية المطولة والمتكررة في ممارسة الضغوط على أنظمة الحماية
االجتماعية والخدمات االجتماعية.
•ارتفاع معدّل الدوران الوظيفي بين طاقم العمل الحكومي.
•انخفاض عدد الموظفين المتعلمين جيدًا وأصحاب المهارات العالية على المستويين الوطني
والمحلي.

إدارية

•العجز عن رصد/متابعة اإلنجازات نحو تحقيق األهداف المحددة نتيجة غياب السجالت/البيانات
المحدثة لدى بعض الوكاالت.

إنسانية

•زيادة قابلية التضرر نتيجة السكان الوافدين من دول الجوار.
•احتمال فرض قيود على دخول الالجئين إلى األراضي وحصولهم على الخدمات.

مالية

•قد ال تملك الحكومة موارد مالية كافية لتلبية المتطلبات واألولويات المتضاربة في إطار عمل األمم
المتحدة للتنمية المستدامة.
•خطر القيود على القدرات والميزانية على المستويات المحلية.
•تدبير حكومة األردن مخصصات مالية كافية لدعم عملية اإلصالح التشريعي.
•إعاقة القيود على الميزانية لجهود التخفيف من حدّة الفقر.
•الوضع المبهم للصناديق العالمية المعنية بالتنمية االقتصادية الدولية.

اقتصادية

•بيئة ريادة األعمال ال تزال غير داعمة بما فيه الكفاية.

اجتماعية

•خطر بقاء الشباب مهمشين سياس ًيا واجتماع ًيا واقتصاديًا.
•ازدياد عدد السكان نتيجة النم ّو الطبيعي وتدفق الالجئين.
•استمرار العادات والسلوكيات االجتماعية التي تم ّيز ض ّد المرأة.

بيئية

•المزيد من تدهور الموارد الطبيعية الشحيحة أصال ً في األردن ،نتيجة التغير المناخي مثال ً ،بما يشمل
كل هذه العوامل وغير من
قطع الغابات والتصحر وازدياد
شح المياه وفقدان التنوع البيولوجيّ .
ّ
ضخما أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ا
العوامل المتصلة تشكّل عائ ًق
ً

الشراكة

•إن التزامات الجهات المانحة تجاه األردن مشجعةٌ إال أنه يتوقع أن تؤثّر المتغيرات الخارجية على
توفر الموارد المالية.
ل
ف
•قد ال يتم الوفاء/الوفاء الكامل بالتزامات الحكومة والمجتمع الدو ي الواردة ي خطة االستجابة
األردنية لألزمة السورية ووثيقة “العقد مع األردن”.
فعال ،مثل ارتفاع تكلفة
•الوكاالت/الشركاء المنفذون غير قادرين على إدارة األموال بشكل ّ
الفعالة ،وغيرها.
المعامالت ،واألنظمة المالية غير
ّ
•التحديات التي يواجهها التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة والجهات الحكومية مما يؤدي إلى
ازدواجية الجهود وحصول ثغرات.

برنامجية

•الطلب على المساعدة القانونية يتجاوز المعروض.
•االفتقار إلى المخصصات المالية المالئمة لتحقيق اإلصالحات التشريعية في مجال حقوق المرأة
(والتأخير الناجم عن ذلك).

االفتراضات
سياسية

•تدعم حكومة األردن بالكامل مهمة األمم المتحدة بشكل عام وباألخص جهودها التنموية في البلد.
لذلك ،من المتوقع أن يتم تنفيذ إطار عمل األمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل سلس مع
امتالك الحكومة له بالكامل ومشاركتها فيه.

اقتصادية

•سيوفر استقرار الوضع األمني واالقتصادي انطالقة لتمكين المرأة اقتصاديًا.

مالية

• ُّ
توفر األموال :ال يزال األردن على قائمة المساعدات التنموية الدولية ويستمر في الحصول على
ن
التمويل الالزم إلطالق مبادرات تنموية تساهم في الوقت نفسه في تحسين قدرة الشعب األرد ي على
الصمود.
•االستخدام السليم لألموال :من المتوقع أن تخضع الحكومة والسلطات والمجتمع المدني والقطاع
الخاص والمنظمات الدولية للمساءلة بشأن األموال المقدّمة لتنفيذ إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة.

الشراكة

•ستستمر الحكومة في التعاون عن كثب وبفعالية مع األطراف المؤثرة الوطنية والدولية لتلبية
حاجات الالجئين والمجتمعات المستضيفة المتأثرة باألزمة.
•سيتم تحقيق التزامات المجتمع الدولي لدعم خطة استجابة األردن.
•التزام المجتمع المدني والقطاع الخاص :يساهم الشركاء غير الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع
الخاص مساهمة فاعلة في خطة ما بعد  ،2030وأهداف التنمية المستدامة ،ويلتزمون بمشاركة
األمم المتحدة في السعي لتحقيق نتائج إطار عمل األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

برنامجية

•يلتزم صنّاع السياسة والمؤسسات الوطنية والمحلية بحماية الكوكب من التدهور.

إدارية

•إتاحة البيانات الدقيقة.
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ملحق أ .إطار عمل النتائج والموارد  -إطار عمل
األمم المتحدة للتنمية المستدامة 43 20٢٢-20١٨
األولوية االستراتيجية  :1تعزيز قوة المؤسسات
أولويات أو أهداف التنمية الوطنية :رؤية األردن  - 2025حكومة ذات كفاءة وفعالية ،مجتمع آمن ومستقر
أهداف التنمية المستدامة :جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17
النتيجة

المؤشرات

 1.1نسبة السكان الراضين
عن التجربة األخيرة مع
الخدمات العامة
 1.2وجود أنظمة وظيفية
لمتابعة واإلعالن عن
المخصصات العامة لتحقيق
المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة

النتيجة  :1المؤسسات
في األردن على
المستويين الوطني
ً
استجابة
والمحلي أ كثر
ً
ً
ومساءلة
وشمولية
ً
ً
وشفافية
وقدرة على
الصمود.
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خط األساس
ّ

األهداف

%25
استنادًا إلى مسح أجراه
معهد إندبندنت ريبابلكان
إنستيتيوت

وجود منظومة متابعة على
المستوى الوطني

وسائل التحقق /مصدر
البيانات

٪٢٨

دراسة استقصائية للتصورات
مدعومة من برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي

وجود منظومة متابعة
على المستوى الالمركزي
(المحافظة)

وزارة المالية/دائرة الموازنة
العامة

الحفاظ على المرتبة 57

مؤشر مدركات الفساد

الهيئة الوطنية للكوارث

 1.3ترتيب األردن على مؤشر
مدركات الفساد ومنظومة
الموازنة المفتوحة

()2016

 1.4وجود استراتيجيات
وطنية ومحلية للح ّد من
مخاطر الكوارث

ال يوجد إال مشروع
استراتيجية وستتم مراجعته
وتعديله بشكل مدروس

استراتيجية وطنية
حدة واستراتيجيتان
مو ّ
محليتان

 1.5عدد القوانين
والسياسات المعتمدة و/
أو المعدّلة بما يتوافق
مع المعايير واالتفاقيات
الدولية /األممية

قانونان (قانون األحداث
وقانون العنف األسري)،
 6قوانين محلية (قانون
األحداث)

قانون إضافي واحد
(قانون الطفولة والقانون
الجزائي) 8 ،قوانين محلية
( 4قوانين عنف أسري
و 4قوانين طفولة)

منظمة يونيسيف حول اتفاقية
حقوق الطفل

مراسيم وزارية بشأن العمل
( 7في غضون الـ 12شه ًرا
الماضية)

يحدد الح ًقا

منظمة العمل الدولية عن
اتفاقيات العمل

مذكرة تفاهم بين المملكة
األردنية الهاشمية
والمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين
عام  ،1998وتعديالتها
عام 2014
تعليمات إدارية من طرف
وزارة الداخلية

تشريع وطني يتناول
وضع الالجئين وطالبي
اللجوء في األردن

المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين حول
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين

 3قوانين وأنظمة (تعديالت
القانون الجزائي ،قانون
الحماية من العنف األسري،
نظام ساعات العمل المرنة)

قانون العنف األسري،
القانون المحلي حول أمر
الحماية ،القانون الجزائي،
قانون الجنسية ،قانون
األحوال الشخصية

هيئة األمم المتحدة للمرأة
حول اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة

قانون مكافحة االتجار
بالبشر ،القانون رقم ،9
 .2009بما يتفق مع
بروتوكول باليرمو المعتمد
في عام  2009ويخضع حال ًيا
للمراجعة

المصادقة على االتفاقية
الدولية لحماية حقوق
جميع العمال المهاجرين
وأفراد أسرهم وترجمتها
إلى قانون وطني

المنظمة الدولية للهجرة حول
االتفاقية الدولية لحماية حقوق
جميع العمال المهاجرين وأفراد
أسرهم

الفساد 176/57

الشركاء المحتملون

إطار عمل الميزانية المشترك متوسط المدى (بالدوالر األميركي)
من المنتظر تدبيره
(فجوة التمويل)

المجموع

من المتوقع توفيره

 ٧٧٤,٩٢٧,٩٩٦دوالر أمريكي

189,074,764دوالر أمريكي

 585,853,232دوالر أمريكي

 ٢٢,٨٠٠,٠٠٠منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة

 4,400,000منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة

 18,400,000منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة

وزارة الخارجية ،وزارة العمل؛ وزارة

 ١٣,٥٥٠,٠٠٠منظمة العمل
الدولية

 8,100,000منظمة العمل
الدولية

 5,450,000منظمة العمل
الدولية

وزارة الداخلية ،وزارة األوقاف والشؤون

 ١,٣٨٩,٣٣٥منظمة الهجرة
الدولية

 889,335منظمة الهجرة
الدولية

 500,000منظمة الهجرة
الدولية

وزارة الشؤون البلدية ،وزارة الثقافة،

 ١٧,٣٠٢,٣١١هيئة األمم
المتحدة للمرأة

 4,499,079هيئة األمم
المتحدة للمرأة

 12,803,232هيئة األمم
المتحدة للمرأة

والتعليم ،وزارة التعليم العالي والبحث

 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي

 10,000,000برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي

 50,000,000برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي

العامة واإلسكان ،وزارة العدل ،المركز

 ٢٥,٧٢٦,٣٥٠منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم
والثقافة

 12,606,350منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم
والثقافة

13,120,000منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم
والثقافة

العلوم والتكنولوجيا األردنية ،البرنامج

 ٣,٥٠٠,٠٠٠صندوق األمم
المتحدة للسكان

 500,000صندوق األمم
المتحدة للسكان

 3,000,000صندوق األمم
المتحدة للسكان

 ٥٠٠,٠٠٠برنامج األمم
المتحدة للمستوطنات
البشرية

 300,000برنامج األمم
المتحدة للمستوطنات
البشرية

 200,000برنامج األمم
المتحدة للمستوطنات
البشرية

 ٧٠,٠٠٠,٠٠٠المفوضية
السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين

 11,000,000المفوضية
السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين

 59,000,000المفوضية
السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين

 ٣٦٩,٠٠٠,٠٠٠منظمة األمم
المتحدة للطفولة

 58,000,000منظمة األمم
المتحدة للطفولة

 311,000,000منظمة األمم
المتحدة للطفولة

 ٣,٠٠٠,٠٠٠منظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية

 0منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

,000,000د منظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية

 ٦,٠٠٠,٠٠٠مكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة

 2,500,000مكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة

 3,500,000مكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة

 ١٢٣,٠٠٠,٠٠٠مكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاريع

 42,000,000مكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاريع

 81,600,000مكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاريع

 ٨,٥٦٠,٠٠٠برنامج األغذية
العالمي

 4,280,000برنامج األغذية
العالمي

 4,280,000برنامج األغذية
العالمي

 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠منظمة الصحة
العالمي

 30,000,000منظمة الصحة
العالمي

 20,000,000منظمة الصحة
العالمي

وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وزارة

الزراعة ،وزارة المياه والري ،وزارة البيئة؛
التنمية االجتماعية ،وزارة الشباب،

اإلسالمة  -دار اإلفتاء؛ وزارة المالية،
وزارة السياحة واآلثار ،وزارة التربية

العلمي ،وزارة الصحة ،وزارة األشغال
الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي،

المؤسسة التعاونية األردنيه ،جامعة
السل والبرنامج
الوطني لمكافحة
ّ
الوطني لمكافحة فيروس العوز

المناعي البشري ،القوات المسلحة

األردنية ،وحدة مكافحة االتجار بالبشر،

دائرة اإلحصاءات العامة ،اللجنة الوطنية
االردنية لشؤون المرأة ،الصندوق

األردني الهاشمي للتنمية البشرية،

مرا كز األميرة بسمة للشباب ،مركز
المعلومات والبحوث  -مؤسسة

الملك الحسين ،الشبكة القانونية

للنساء العربيات ،اتحاد المرأة األردنية،
المركز الوطني لحقوق اإلنسان؛ اللجنة
االنتخابية المستقلة؛ هيئة النزاهة
ومكافحة الفساد؛ اللجان الوزارية

لالمركزية اإلدارية؛ دائرة اآلثار ،محمية
آثار البتراء ،منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة؛ معهد صحة العائلة ،جمعية
العون الصحي األردنية ،المجلس

الوطني لشؤون األسرة ،مديرية شؤون
الالجئين السوريين؛ المجلس الصحي
العالي ،المجلس األعلى للسكان،
مديرية األمن العام ،الصندوق الوطني
للمعونة ،صندوق الزكاة؛

ُ 43تظهــر األهــداف والمؤشــرات المحــددة الــواردة ـفـي إطــار عمــل النتائــج والمــوارد أن كافــة المؤشــرات ُمص ّنفــة بحســب
النــوع االجتماعــي والعمــر والموقــع والمجموعــات المســتضعفة ،بهــدف قيــاس التقــدم المحقــق ـفـي هــذه الجوانــب
بشــكل خــاص .وســيتم تطبيــق مســتويات تصنيــف أخــرى حيــن يلــزم ذلــك ،بمــا يشــمل التصنيــف ع ـلـى أســاس
القطــاع .ويتوافــق ذلــك مــع «نهــج قابليــة التضــرر» الــذي يعتمــده إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة
وخطــة  2030الداعيــة إ ـلـى حقــوق «عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب» و«مســاعدة األكثــر تأثـ ًرا أوال ً» .وقــد ســعت األمــم
المتحــدة حيثمــا أمكــن إ ـلـى تبنــي مؤشــرات وأهــداف ـفـي الخطــط الوطنيــة أو ـفـي الخطــط التــي تتضمنهــا أطــر رصــد أهــداف
التنميــة المســتدامة المتوفــرة دول ًيــا.
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ملحق أ .إطار عمل النتائج والموارد  -إطار عمل
األمم المتحدة للتنمية المستدامة 20٢٢-20١٨
النتيجة

المؤشرات

خط األساس
ّ

األهداف

وسائل التحقق/
مصدر البيانات

قانون الصحة العامة
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عديل مواد الصحة
العقلية في قانون الصحة
العامة

اتفاقية الصحة العقلية ،اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
(وقع األردن على االتفاقية عام
 2007وصادق عليها في )2008

تعديل مواد مكافحة
التبغ في قانون الصحة
العامة

االتفاقية اإلطار عملية بشأن
مكافحة التبغ (وقع األردن على
االتفاقية عام  2004وصادق
عليها في )2005

تعديل مواد األمن
الصحي في قانون الصحة
العامة

اللوائح الصحية الدولية (تبناها
األردن في )2005

© مفوضية شؤون الالجئين  /محمد حواري

الشركاء المحتملون

إطار عمل الميزانية المشترك متوسط المدى (بالدوالر األميركي)
المجموع

من المتوقع توفيره

من المنتظر تدبيره (فجوة التمويل)

المجلس القضائي ،وزارة
الداخلية /مديرية األمن
العام إلى جانب كافة األجهزة
األمنية والحدودية األخرى
ذات الصلة وجهاز الجمارك،
البرلمان ،ملتقى البرلمانيات
األردنيات ،مجالس
المحافظات ،البلديات،
أمانة عمان الكبرى؛ القطاع
الخاص؛ المنظمات غير
الحكومية؛ المنظمات غير
الحكومية الدولية؛ الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية
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األولوية االستراتيجية  :2مواطنون متمكنون
أولويات أو أهداف التنمية الوطنية :رؤية األردن  - 2025مواطنون منتمون ومشاركون ،مجتمع آمن ومستقر
أهداف التنمية المستدامة:

•هدف التنمية المستدامة  :1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
•هدف التنمية المستدامة  :2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية
ّ

•هدف التنمية المستدامة  :3ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
•هدف التنمية المستدامة  :4ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
•هدف التنمية المستدامة  :5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
•هدف التنمية المستدامة  :6ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
•هدف التنمية المستدامة  :10الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

•هدف التنمية المستدامة  :12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
النتيجة

المؤشرات

ّ
خط األساس

األهداف

وسائل التحقق/
مصدر البيانات

 2.1مؤشر التنمية الشبابية

 0.586في المرتبة 114

يحدد الح ًقا

مؤشر وتقرير
التنمية الشبابية
العالمية

 2.2مشاركة المرأة في القوة العاملة

)٢٠١٧( ٪١٤

%18

دائرة اإلحصاء

متوسط العمر المتوقع

73.2

75

التقرير اإلحصائي
السنوي الصادر
عن دائرة
اإلحصاء

 2.4معدّل الزيجات المبكرة

 %3.7من الفتيات بين 13
و 17سنة %2 ،من الفتيات
األردنيات %13 ،من الفتيات
السوريات ضمن الفئة
العمرية (تعداد عام )2015

يحدد الح ًقا

ينخرط  75,982طفل في
أنشطة اقتصادية ()2016

يحدد الح ًقا

المسح الوطني
حول عمالة
األطفال

--

يحدد الح ًقا

قاعدة بيانات
المفوضية
السامية لألمم
المتحدة لشؤون
الالجئين

سيتم تحديده بناء على
معلومات من  2017قريبا ً

يحدد الح ًقا

النتيجة :2
شعب ،وال سيما
المتضررين ،يبادر
بالمطالبة بحقوقه
ويؤدي مسؤولياته تجاه
تحسين األمن البشري
والقدرة على الصمود.

 2.5معدّل عمالة األطفال

 2.6العدد األقصى من الالجئين الذين
يستفيدون من برامج الشرا كة

دائرة اإلحصاءات
العامة

مسح السكان
والصحة األسرية
في األردن
 2.7اعتبار الناس (بمن فيهم الالجئين) أن
العنف األسري مقبول
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مشمول في خطة
الرصد والتقييم
(صندوق األمم
المتحدة للطفولة
وهيئة األمم
المتحدة للمرأة

الشركاء المحتملون

إطار عمل الميزانية المشترك متوسط المدى (بالدوالر األميركي)
المجموع

من المتوقع توفيره

من المنتظر تدبيره (فجوة التمويل)

وزارة التخطيط والتعاون
الدولي ،وزارة الزراعة ،وزارة
المياه والري ،وزارة البيئة؛
وزارة الداخلية؛ وزارة التنمية
االجتماعية؛ وزارة الصحة،
وزارة العمل؛ اللجنة الوطنية

 2,467,222,664دوالر أمريكي

 635,008,016دوالر أمريكي

 1,832,214,648دوالر أمريكي

األردنية لشؤون المرأة،

 11,000,000منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة

 1,000,000منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة

 10,000,000منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة

 13,600,000منظمة العمل
الدولية

 8,150,000منظمة العمل
الدولية

 5,450,500منظمة العمل
الدولية

 4,058,327منظمة الهجرة
الدولية

 577,227منظمة الهجرة الدولية

 3,481,100منظمة الهجرة
الدولية

النهضة العربية للديمقراطية
والتنمية ،التعليم ألجل
التوظيف األردنية ،مؤسسة
غالكسي ،مركز تطوير
األعمال؛ شبكة موظفي
الصحة المجتمعية والفريق
المتنقل ،المؤسسة التعاونية
األردنيه ،جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية ،معهد

 17,440,872هيئة األمم المتحدة
للمرأة
 35,000,000برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي

صحة العائلة ،جمعية العون

 45,000,000صندوق األمم
المتحدة للسكان

األعلى للسكان ،المجلس

الصحي األردنية ،المجلس

 5,171,645هيئة األمم المتحدة
للمرأة
 5,000,000برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي
 580,000صندوق األمم المتحدة
للسكان

 12,269,227هيئة األمم المتحدة
للمرأة
 30,000,000برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي
 44,420,000صندوق األمم
المتحدة للسكان

 1,211,945,955المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

 142,868,889المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

 1,069,077,066المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

 146,000,000منظمة األمم
المتحدة للطفولة

 1,500,000منظمة األمم
المتحدة للطفولة

 144,500,000منظمة األمم
المتحدة للطفولة

العامة؛ مؤسسة التدريب

 443,000منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

 443,000منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

 0منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية

للتشغيل والتدريب؛ البديات؛

 49,900,000مكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاريع

 800,000مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع

 49,100,000مكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاريع

المنظمات غير الحكومي،

 917,834,510برنامج األغذية
العالمي

 458,917,255برنامج األغذية
العالمي

 458,917,255برنامج األغذية
العالمي

 15,000,000منظمة الصحة
العالمي

 10,000,000منظمة الصحة
العالمي

 5,000,000منظمة الصحة
العالمي

الوطني لشؤون األسرة،
المركز الوطني لحقوق
اإلنسان؛ دائرة اإلحصاءات
المهني ،الشركة الوطنية
المحافظات؛ البرلمان؛
المنظمات غير الحكومية
الدولية؛ القطاع الخاص؛
المؤسسات األكاديمية؛
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األولوية االستراتيجية  :3تحسين الفرص
عالميا ،مواطنون منتمون ومشاركون
أولويات أو أهداف التنمية الوطنية :رؤية األردن  - 2025قطاع خاص ديناميكي ومنافس
ً
•أهداف التنمية المستدامة:

•هدف التنمية المستدامة  :5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

•هدف التنمية المستدامة  :8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع
•هدف التنمية المستدامة  :9إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع االبتكار
•هدف التنمية المستدامة  :13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

•هدف التنمية المستدامة  :16تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة ،وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء
•أمام الجميع ،والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة
النتيجة

المؤشرات

ّ
خط األساس
االنتخابات البرلمانية 2016
%15.4 -

 3.1نسبة مقاعد النساء في البرلمان الوطني
والمجالس المحلية المنتخبة.

االنتخابات البلدية
والالمركزية  :2016النساء
المنتخبات لمنصب رؤساء
بلديات%0 :
النساء المنتخبات للمجالس
الالمركزية%10.8 :
النساء المنتخبات للمجالس
المحلية%12.9 :
النساء الفائزات بمقاعد في
المجالس البلدية%41.8 :

االنتخابات البرلمانية
%30.4 - 2020

االنتخابات البلدية
والالمركزية  :2020النساء
المنتخبات لمنصب
رؤساء بلديات%30 :
النساء المنتخبات
للمجالس الالمركزية:
%30

اللجنة االنتخابية
المستقلة

النساء المنتخبات
للمجالس المحلية%30 :
النساء الفائزات بمقاعد
في المجالس البلدية%50 :
االنتخابات البرلمانية
:2020

النتيجة  :3تحسين
فرص المشاركة
الشاملة للمقيمين
باألردن في الدوائر
االقتصادية واالجتماعية
والبيئية والسياسية.

•االنتخابات البرلمانية
 %36.1 :2016من
الناخبين المسجلين.
•نسبة إقبال النساء:
 %32.7من الناخبات
المسجالت

 3.2نسبة إقبال الناخبين على االنتخابات
الوطنية والمحلية

نسبة إقبال الشباب%37.9 :
من الناخبين المسجلين بين
عاما
ً 24-18
•االنتخابات المحلية
 :2017إجمالي نسبة
اإلقبال %31.7 :من
الناخبين المسجلين.
•نسبة إقبال النساء:
 %28.7من الناخبات
المسجالت
نسبة إقبال الشباب%33.3 :
من الناخبين المسجلين بين
عاما
ً 24-18
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األهداف

وسائل التحقق/
مصدر البيانات

االنتخابات %45 :من
الناخبين المسجلين.
نسبة إقبال النساء%38 :
من الناخبات المسجالت
نسبة إقبال الشباب:
 %42من الناخبين
المسجلين بين 24-18
عاما
ً
االنتخابات المحلية
 :2021إجمالي نسبة
اإلقبال %39 :من
الناخبين المسجلين
نسبة إقبال النساء:
 %35من الناخبات
المسجالت
نسبة إقبال الشباب:
 %38من الناخبين
المسجلين بين ٢٤-١٨
عاما
ً

اللجنة االنتخابية
المستقلة ،دائرة
اإلحصاءات العامة

الشركاء المحتملون

إطار عمل الميزانية المشترك متوسط المدى (بالدوالر األميركي)
المجموع

من المتوقع توفيره

من المنتظر تدبيره (فجوة التمويل)

وزارة التخطيط والتعاون
الدولي ،وزارة الزراعة،
وزارة المياه والري ،وزارة
البيئة؛ وزارة الداخلية وزارة

 2,467,222,664دوالر أمريكي

 635,008,016دوالر أمريكي

 1,832,214,648دوالر أمريكي

الصحة ،وزارة العمل ،وزارة

 11,000,000منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

 1,000,000منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

 10,000,000منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة

الداخلية؛ اللجنة الوطنية

 13,600,000منظمة العمل الدولية

 8,150,000منظمة العمل الدولية

 5,450,500منظمة العمل الدولية

 4,058,327منظمة الهجرة الدولية

 577,227منظمة الهجرة الدولية

 3,481,100منظمة الهجرة الدولية

 17,440,872هيئة األمم المتحدة
للمرأة

 5,171,645هيئة األمم المتحدة
للمرأة

 12,269,227هيئة األمم المتحدة
للمرأة

 35,000,000برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

 5,000,000برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

 30,000,000برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

 45,000,000صندوق األمم المتحدة
للسكان

 580,000صندوق األمم المتحدة
للسكان

 44,420,000صندوق األمم المتحدة
للسكان

 1,211,945,955المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 142,868,889المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 1,069,077,066المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

صحة العائلة ،جمعية العون

 146,000,000منظمة األمم المتحدة
للطفولة

 1,500,000منظمة األمم المتحدة
للطفولة

 144,500,000منظمة األمم
المتحدة للطفولة

األعلى للسكان ،المجلس

 443,000منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

 443,000منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

 0منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية

 49,900,000مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع

 800,00مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع

 49,100,000مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع

 917,834,510برنامج األغذية
العالمي

 458,917,255برنامج األغذية
العالمي

 458,917,255برنامج األغذية
العالمي

 15,000,000منظمة الصحة العالمي

 10,000,000منظمة الصحة العالمي

 5,000,000منظمة الصحة العالمي

التنمية االجتماعية؛ وزارة

األردنية لشؤون المرأة،
النهضة العربية للديمقراطية
والتنمية ،التعليم ألجل
التوظيف األردنية ،مؤسسة
غالكسي ،مركز تطوير
األعمال؛ شبكة موظفي
الصحة المجتمعية والفريق
المتنقل ،المؤسسة التعاونية
األردنيه ،جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية ،معهد
الصحي األردنية ،المجلس
الوطني لشؤون األسرة،
المركز الوطني لحقوق
اإلنسان؛ دائرة اإلحصاءات
العامة؛ مؤسسة التدريب
المهني ،الشركة الوطنية
للتشغيل والتدريب؛ البديات؛
المحافظات؛ البرلمان؛
المنظمات غير الحكومي،
المنظمات غير الحكومية
الدولية؛ القطاع الخاص؛
المؤسسات األكاديمية؛
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النتيجة

المؤشرات

 3.3مؤشر حرية الصحافة

مؤشر حرية الصحافة

)2017( 180/138

العالمي

)2016( %30.5

%35

النساء فوق سن الـ%10 15

النساء %15 -

حصة الشباب %16.7

الشباب

 3.4نسبة الشباب العاطلين عن العمل
وغير المنخرطين في التعليم أو التدريب

)2016( %21.65

%17

 3.5عدد اتفاقيات المفاوضة الجماعية على
مستوى القطاعات

6

12

وزارة العمل

 %3.6من الالجئين السوريين الشباب
المسجلين العاطلين عن العمل وغير
المنخرطين في التعليم أو التدريب

يحدد الح ًقا

يحدد الح ًقا

مسح القوة العاملة

 3.7عدد المستفيدين من مبادرات وثيقة
“العقد مع األردن”

يحدد الح ًقا

يحدد الح ًقا

 3.4معدل العمالة
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ّ
خط األساس

األهداف

وسائل التحقق /مصدر
البيانات

دائرة اإلحصاءات العامة

مسح البطالة والعمالة
من إعداد دائرة
اإلحصاءات العامة

وزارة التخطيط
والتعاون الدولي

الشركاء المحتملون

إطار عمل الميزانية المشترك متوسط المدى (بالدوالر األميركي)
المجموع

من المتوقع توفيره

 3,951,631,413دوالر أمريكي

 986,593,213دوالر أمريكي

من المنتظر تدبيره (فجوة التمويل)

 2,965,038,200دوالر أمريكي
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الملحق ب :محسوبة التكاليف للرصد،
والتقييم ،ورفع التقارير
إطار عمل األمم المتحدة للتنمية
المستدامة (أو ما يكافئه)
النتيجة والمخرجات

المسمى

الشركاء

إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة  -النتائج
 ،1و ،2و3

التقييم متوسط
المدى إلطار عمل
األمم المتحدة للتنمية
المستدامة في األردن:
المؤسسة

وزارة التخطيط والتعاون الدولي،
وكاالت األمم المتحدة

المنسق المقيم/
منسق الشؤون
اإلنسانية

التقييم
البنائي

تقييم إطار عمل األمم
المتحدة للتنمية المستدامة
النهائي

تقييم إطار عمل
األمم المتحدة للتنمية
المستدامة النهائي

وزارة التخطيط والتعاون الدولي،
وكاالت األمم المتحدة

المنسق المقيم/
منسق الشؤون
اإلنسانية

التقييم
النهائي

الوكالة الرئيسية

النوع

ستتولى وستدعم وكاالت األمم المتحدة مهام جمع البيانات الرئيسية في الفترة 20٢٢-20١٨
إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة  -النتيجة
1

حوكمة قطاع الصحة

وزارة الصحة

منظمة الصحة
العالمية

دراسة

إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة  -النتيجة
1

بناء القدرات في
تحقيق أهداف التنمية
المستدامة

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

يحدد الح ًقا

بناء
القدرات

إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة -
النتيجتان  ،1و2

مسح المغذيات
الدقيقة

وزارة الصحة

يونيسيف ،برنامج
األغذية العالمي

مسح

إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة  -النتيجة
2

البحوث التشاركية
الطولية مع المراهقين

معهد التنمية الخارجية /برنامج النوع
االجتماعي والمراهقين :أدلة عالمية

يونيسيف

البحث

إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة  -النتيجة
2

مسح السكان والصحة
األسرية في األردن

دائرة اإلحصاءات العامة

صندوق األمم
المتحدة للسكان/
يونيسيف

مسح

إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة -
النتيجتان  ،1و2

مسح األمراض غير
المنقولة

وزارة الصحة

منظمة الصحة
العالمية

مسح

إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة -
النتيجتان  ،1و2

حالة االستثمار في
االتفاقية اإلطار عملية
بشأن مكافحة التبغ

وزارة الصحة

االتفاقية اإلطار
عملية بشأن مكافحة
التبغ /منظمة
الصحة العالمية/
برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

دراسة

وزارة الصحة

االتفاقية اإلطار عملية
بشأن مكافحة التبغ/
منظمة الصحة
العالمية/برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي/
يونيسيف

دراسة

إطار عمل األمم المتحدة
حالة االستثمار في األمراض
للتنمية المستدامة  -النتيجتان
غير المنقولة
 ،1و2
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التاريخ المخطط لإلنجاز

التكلفة المقدرة

شباط/فبراير 2020

50,000
دوالر
أمريكي

تموز/يوليو 2021

100,00
دوالر
أمريكي

كانون الثاني/يناير 2018

20,000
دوالر
أمريكي

كانون األول/ديسمبر 2030

250,000
دوالر
أمريكي

أيلول /سبتمبر 2018

1,000,000
دوالر
أمريكي

كانون األول/ديسمبر 2024

ال يوجد
(مساهمة
فنية)

أيلول /سبتمبر 2018

1,459,000
دوالر
أمريكي

أيلول /سبتمبر 2018

700,000
دوالر
أمريكي

شباط/فبراير 2018

50,000
دوالر
أمريكي

نيسان/أبريل 2019

 50,000دوالر
أمريكي

مصدر التمويل
المؤقت

© منظمة الصحة العالمية  /األردن

59

الملحق ج .اإلطار عمل القانوني
الشراكات والقيم والمبادئ

حيث إن حكومة المملكة األردنية الهاشمية (المشار إليها فيما يلي بهذه الوثيقة باسم «الحكومة») قد أبرمت ما يلي:

أ) حيــث إن الحكومــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي (المشــار إليــه فيمــا ي ـلـي بهــذه الوثيقــة باســم البرنامــج اإلنما ـئـي) قــد أبرمــا اتفا ًقــا أساسـ ًيا ِّ
ينظــم مســاعدات صنــدوق
حــد ( ))SBAAوتـ ّـم توقيعــه مــن الطرفيــن ـفـي  12كانــون الثاني/ينايــر  1976وبموجــب المــادة  ،1الفقــرة 2
األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي للبلــد (اتفــاق المســاعدة األساســي المو ّ

حــد ،سـتُقدم مســاعدات برنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي إ ـلـى الحكومــة ع ـلـى أن يتــم توفيرهــا وتلقيهــا بمــا يتفــق مــع القــرارات الســارية
مــن اتفــاق المســاعدة األساســي المو ّ
ّ
الصــادرة عــن أجهــزة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي المختصــة ،وســتخضع إ ـلـى توفــر التمويــل الضــروري لــدى صنــدوق األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي .وبشــكل خــاص ،وافــق
القــرار رقــم  2005/1الصــادر ـفـي  28كانــون الثاني/ينايــر  2005عــن المجلــس التنفيــذي لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي ع ـلـى اللوائــح والقواعــد الماليــة الجديــدة ،إ ـلـى جانــب
التعريفــات الجديــدة «لإلجــراء» و«التنفيــذ» بمــا يمكّــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي مــن تنفيــذ إجــراءات البرمجــة ال ُقطريــة المشــتركة الجديــدة التــي أســفرت عنهــا مبــادرة

التبســيط والتنســيق مــن مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة .ـفـي ضــوء هــذا القــرار ،فــإن إطــار عمــل األمــم المتحــدة هــذا للمســاعدة اإلنمائيــة إ ـلـى جانــب خطــة العمــل (التــي
معــا وثيقــة المشــروع بحســب المشــار إليــه ـفـي
تش ـكّل جــز ًءا مــن إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة وس ـتُدمج بــه باإلشــارة إليهــا) المقــررة بموجبــه يشــكالن ً
حــد.
اتفــاق المســاعدة األساســي المو ّ

ب) مع صندوق األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ،اتفاق تعاون أساسي مبرم بين الحكومة واليونيسيف في  30حزيران/يونيو عام .1999
ج) أُبرمــت مذكــرة التفاهــم بيــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن عــام  1998وتع ّدلــت ـفـي عــام  .2014وتحــدد هــذه

المذكــرة المعاييــر األساســية للتعــاون بيــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وحكومــة األردن حيــال قضيــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء .وقــد أصبحــت
مذكــرة التفاهــم هــذه اإلطــار عمــل القانو ـنـي التــي يتــم بموجبــه التعامــل مــع الالجئيــن ومعالجــة أوضاعهــم ـفـي األردن.
د) مــع برنامــج األغذيــة العالمــي ،اتفــاق أساســي بشــأن المســاعدات مــن برنامــج األغذيــة العالمــي ،وقــد تــم توقيــع االتفــاق مــن الحكومــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي ـفـي 28
كانــون الثا ـنـي /ينايــر عــام .1968

المبــرم بيــن الحكومــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي ـفـي  12كانــون الثاني/ينايــر عــام «( 1976االتفــاق األساســي»)  -مــع تغييــر مــا يلــزم تغييــره
هــ) إن االتفــاق األساســي ُ
 يســري ع ـلـى أنشــطة صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وموظفيــه .إن إطــار عمــل األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة إ ـلـى جانــب أي خطــة عمــل ُمبرمــة بموجبــه  -والتــيالمشــار إليــه ـفـي االتفــاق األساســي.
تشـكّل جــز ًءا مــن اإلطــار عمــل وسـتُدمج بــه باإلشــارة إليهــا  -يشــكالن ً
معــا وثيقــة المشــروع بحســب ُ
و) مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (الفــاو) ،تــم التوصــل إ ـلـى اتفــاق بموجــب تبــادل الرســائل بيــن المنظمــة وحكومــة األردن الفتتــاح مكتــب لمنظمــة الفــاو
بــاألردن ـفـي  21أيلول/ســبتمبر .2001
ز) مــع منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (المشــار إليهــا فيمــا ي ـلـي بهــذه الوثيقــة باســم «اليونســكو») ،تــم إبــرام «اتفــاق البلــد المضيــف» بيــن حكومــة المملكــة
عمــان كمكتــب وطنــي ،وبشــأن المــواد التاليــة )1 :الشــخصية القانونيــة
األردنيــة الهاشــمية واليونســكو ـفـي  27شــباط/فبراير  1996بشــأن اعتمــاد مكتــب اليونســكو ـفـي ّ
للمنظمــة )2 ،مق ـ ّر المكتــب )3 ،الوصــول إ ـلـى مق ـ ّر المكتــب )4 ،ترتيبــات االتصــاالت )5 ،الممتلــكات والتمو يــل والموجــودات )6 ،التســهيالت واالمتيــازات والحصانــات

الدبلوماســية )7 ،المســؤولون والخبــراء )8 ،تصاريــح المــرور )9 ،مســاهمة الحكومــة )10 ،تســوية النزاعــات )11 ،األحــكام الختاميــة.

ح) مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة ،أُبــرم اتفــاق بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية والمنظمــة الدوليــة للهجــرة حــول الوضــع القانو ـنـي للمنظمــة وامتيازاتهــا وحصاناتهــا
ـفـي األردن ـفـي  8شــباط/فبراير .1994
ط) مــع منظمــة الصحــة العالميــة ( ُيشــار إليهــا ـفـي هــذه الوثيقــة باســم «منظمــة الصحــة») ،تـ ّـم التوقيــع ع ـلـى اتفــاق أساســي بيــن المنظمــة وحكومــة المملكــة األردنيــة
الهاشــمية لتوفيــر المســاعدة االستشــارية التقنيــة ـفـي  15أيلول/ســبتمبر عــام 1960؛
ي) مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،تم إبرام اتفاق «البلد المضيف» بين المكتب األممي والحكومة في  10حزيران/يونيو عام .2008
حــد بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية وبرنامــج األمــم المتحــدة
ك) فيمــا يخـ ّـص هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،تـ ّـم التوقيــع ع ـلـى اتفــاق المســاعدة األساســي المو ّ
اإلنما ـئـي ـفـي  12كانــون الثاني/ينايــر  ،1976وهــو يســري  -مــع تغييــر مــا يلــزم تغييــره  -ع ـلـى أنشــطة البرنامــج وموظفــي هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.
ل) اتفقــت حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية ومنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة ع ـلـى أن تطبقــا ع ـلـى البرنامــج الراهــن  -مــع تغييــر مــا يلــزم تغييــره  -أحــكام اتفــاق
المو ّقــع بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي والحكومــة ودخــل حيــز النفــاذ ـفـي  12كانــون الثاني/يناير .1976
المســاعدة األساســي المو ّ
حــد ُ
م) لكافــة الــوكاالت :س ـتُقدّم المســاعدات إ ـلـى الحكومــة ع ـلـى أن يتــم توفيرهــا وتلقيهــا بمــا يتفــق مــع القــرارات الســارية الصــادرة عــن الهيــاكل الحاكمــة لــوكاالت منظومــة

األمــم المتحــدة المختصــة.

ـكل وكالــة مــن وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة ،بمــا ي ّتفــق وي ّتســق مــع االتفــاق
ســتتم قــراءة وتفســير وتنفيــذ إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة ،فيمــا يتعلــق بـ ّ
المو ّقــع بيــن وكالــة منظومــة األمــم المتحــدة المعنيــة والحكومــة المضيفــة.
األساســي ُ
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المنســقة) المســؤولية التنســيقية كاملــة .وبالملحــق
ســيتم تنفيــذ البرنامــج ع ـلـى المســتوى الوطنــي ع ـلـى أن تتو ـلّـى وزارة التخطيــط والتعــاون الدو ـلـي (الجهــة الحكوميــة
ِّ
أســماء الجهــات الحكوميــة
ـكل برنامــج مــن برامــج وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة المعنيــة .وســتتولى وزارات الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة
المنســقة لـ ّ
ِّ
44
والدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة تنفيــذ أنشــطة البرنامــج .وســيتم تنفيــذ إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة مــن خــال إعــداد خطــط العمــل المشــتركة و/

ّ
أو خطــط العمــل الخاصــة بالــوكاالت ووثائــق المشــاريع بحســب الضــرورة ،والتــي تصــف النتائــج المحــددة المنتظــر تحقيقهــا،
وستشــكل اتفا ًقــا حــول اســتخدام المــوارد بيــن
ن
وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة
وكل شــريك من ِّفــذ بحســب الضــرورة .وبقــدر المســتطاع ،ستســتخدم وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة وشــركاؤها الحـ ّد األد ــى مــن الوثائــق
ّ
الالزمــة ،باألخــص إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة المو ّقــع وخطــط العمــل المشــتركة أو خطــط العمــل بيــن الــوكاالت ووثائــق المشــاريع المو ّقعــة ،مــن أجــل
تنفيــذ مبــادرات البرامــج .ولكــن عنــد اللــزوم وبحســب األصــول ،يمكــن إعــداد وثائــق المشــاريع باســتخدام النـ ّـص المعنــي  -مــن بيــن أمــور أخــرى  -الــوارد ـفـي إطــار عمــل األمــم
المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة وخطــط العمــل المشــتركة أو خطــط العمــل الخاصــة بالــوكاالت و/أو وثائــق المشــاريع.45
بالنسبة لوكاالت األمم المتحدة التي تعتمد النهج
المنسق للتحويالت النقدية ،تكون المواد التالية إلزامي ًة:46
ّ
ف
فصلة ي خطط العمل باستخدام الوسائل التالية:
الم ّ
يمكن أن تقوم وكاالت منظومة األمم المتحدة بالتحويالت النقدية لصالح األنشطة ُ
أ .تحويل النقود إلى (المؤسسة الوطنية) إلرسالها إلى الشريك المن ِّفذ:
ب .قبل بدء األنشطة (تحويل نقدي مباشر) أو

ج .بعد اتمام األنشطة (التعويض).
ِّ
د .الدفع المباشر للبائعين أو األطراف الثالثة مقابل االلتزامات التي يتكبدها الشركاء المنفذون على أساس الطلبات التي يوقعها المسؤول المع ّين من طرف
الشريك المن ِّفذ.

هـ .الدفع المباشر للبائعين أو األطراف الثالثة مقابل االلتزامات التي تتكبدها وكاالت منظومة األمم المتحدة لدعم األنشطة المتفق عليها مع الشركاء من ِّفذين.
عند إجراء تحويالت نقدية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،ستح ِّول الوزارة هذه النقود فو ًرا إلى الشريك المن ِّفذ.
يكــون طلــب التحويــات النقديــة المباشــرة واإلفــراج عنهــا لصالــح البرامــج التــي ال تتجــاوز مــدة تنفيذهــا ثالثــة أشــهر .يتـ ّـم طلــب التعويضــات واإلفــراج عنهــا لتغطيــة النفقــات
الموافــق عليهــا ســاب ًقا ع ـلـى أســاس فص ـلـي أو بعــد إتمــام األنشــطة .وإن وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة غيــر ملزمــة بالتعو يــض عــن نفقــات الشــريك المن ِّفــذ التــي تتجــاوز
المبالــغ الموافــق عليهــا ُمســب ًقا.

بعد إنجاز أي نشاط ،يجب إعادة أي أرصدة متبقية أو برمجتها بموجب اتفاق مشترك بين الشريك المن ِّفذ ووكاالت منظومة األمم المتحدة.

حدة المعتمدة من مجموعة األمم المتحدة للتنمية للدول التي تتبنى نهج «توحيد األداء»
 44وفق إجراءات التشغيل المو ّ
المنســقة بتعييــن الوكالــة الحكوميــة المتعاونــة كمســؤول مباشــر عــن مشــاركة الحكومــة ـفـي خطــة العمــل المدعومــة مــن
 45ـفـي حالــة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي ،تقــوم الجهــة الحكوميــة
ِّ
وفـي
حــد .ـ
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنما ـئـي .المقصــود بـ«الشــريك المن ِّفــذ (الشــركاء المن ِّفذيــن)» هــو «الوكالــة المن ِّفــذة (الــوكاالت المن ِّفــذة)» ،بحســب الــوراد ـفـي اتفــاق المســاعدة األساســي المو ّ
ِّ
كل الشــركاء المنفذيــن
حــال وجــود أ كثــر مــن شــريك من ِّفــذ محدديــن ـفـي خطــة العمــل ،ســيتم تحديــد شــريك من ِّفــذ رئيســي ســيتولّى أعمــال االلتقــاء والتنســيق والرصــد (البرامــج والتمويــل) مــع ّ
المحدديــن ـفـي خطــة العمــل ،لضمــان توفيــر المدخــات والقيــام باألنشــطة بطريقــة متســقة لتحقيــق نتائــج خطــة العمــل.
المنســق
المنســق للتحو يــات النقديــة ســوى ع ـلـى وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة التــي اعتمــدت إطــار عمــل النهــج
 46ال تســري المــواد المتعلقــة بآليــات ومتطلبــات التحو يــات النقديــة والنهــج
ّ
ّ
للتحو يــات النقديــة كإطــار عملهــا الوحيــد لتحو يــل النقــود إ ـلـى الشــركاء.
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وقــد تعتمــد وســائل التحويــات النقديــة وحجــم المدفوعــات ونطــاق وتكــرار أنشــطة الضمــان ع ـلـى النتائــج التــي تتوصــل إليهــا مراجعــة قــدرة اإلدارة الماليــة العامــة ـفـي
حالــة الشــريك المن ِّفــذ الحكومــي وتقييــم قــدرة اإلدارة الماليــة ـفـي حالــة الشــريك المن ِّفــذ غيــر األممــي .47إ ـلـى ذلــك ،يجــوز لجهــة استشــارية مؤهلــة ،مثــل مكتــب محاســبة

عــام تختــاره وكالــة منظومــة األمــم المتحــدة ،أن تجــري هــذا التقييــم الــذي يشــارك فيــه الشــريك المن ِّفــذ .ويحــق للشــريك المن ِّفــذ أن يشــارك ـفـي اختيــار الجهــة االستشــارية.
يمكــن مراجعــة وســائل التحويــات النقديــة وحجــم المدفوعــات ونطــاق وتكــرار أنشــطة الضمــان ع ـلـى مــدار فتــرة تنفيــذ البرنامــج ،اســتنادًا إ ـلـى النتائــج التــي يتوصــل إليهــا
رصــد البرنامــج ،ورصــد وتقاريــر النفقــات ،وتقاريــر تدقيــق الحســابات.

الموارد واستراتيجية حشدها

ســتو ّفر وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة الدعــم لتطويــر وتنفيــذ األنشــطة ضمــن إطــار عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة ،الــذي قــد يتضمــن الدعــم التقنــي

والمســاعدة النقديــة واإلمــدادات والســلع والتجهيــزات وخدمــات المشــتريات والنقــل وتمويــل المناصــرة والبحــوث والدراســات واالستشــارات وتطويــر البرامــج والرصــد
والتقييــم وأنشــطة التدريــب ودعــم طاقــم العمــل .كمــا يمكــن تقديــم جــزء مــن دعــم وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة إ ـلـى المنظمــات غيــر الحكوميــة (منظمــات المجتمــع
المد ـنـي) وفــق مــا تـ ّـم االتفــاق عليــه ـفـي إطــار عمــل خطــط العمــل الفرديــة ووثائــق المشــاريع.

قــد يشــمل الدعــم اإلضا ـفـي الوصــول إ ـلـى نظــم المعلومــات العالميــة المــدارة مــن منظمــات األمــم المتحــدة ،وشــبكة المكاتــب ال ُقطريــة لــوكاالت منظومــة األمــم المتحــدة
ونظــم المعلومــات المتخصصــة ،بمــا فيهــا قوائــم أســماء الجهــات االستشــارية ومقدمــي الخدمــات التنمو يــة ،والوصــول إ ـلـى الدعــم الــذي توفــره شــبكة وكاالت األمــم المتحــدة

المتخصصــة وصناديقهــا وبرامجهــا.

تقــوم وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة بتعييــن طاقــم العمــل والجهــات االستشــارية لتطويــر البرامــج ودعمهــا وتوفيــر المســاعدة التقنيــة ،إ ـلـى جانــب القيــام بأنشــطة الرصــد
والتقييــم.

ـجاما مــع إطــار
انطال ًقــا مــن المراجعــات الســنوية والتقــدم المحقــق ـفـي تنفيــذ البرنامــج ،يتــوزع تمويــل وكاالت منظومــات األمــم المتحــدة ســنو يًا وفــق التقو يــم الميــادي وانسـ ً
عمــل األمــم المتحــدة للمســاعدة اإلنمائيــة؛ ع ـلـى أن تخضــع هــذه الميزانيــات لمزيــد مــن المراجعــة والتفصيــل ـفـي خطــط العمــل ووثائــق المشــاريع .وباالتفــاق بيــن الحكومــة

ووكاالت منظومــة األمــم المتحــدة ،يمكــن إعــادة تخصيــص األمــوال التــي توفرهــا الجهــات المانحــة لألمــم المتحــدة بــدون أن تحــدد اســتخدامها ـفـي أنشــطة معينــة ،ل ُتســتخدم
ـفـي أنشــطة برامــج أخــرى ع ـلـى القــدر نفســه مــن االســتحقاق.
بالنسبة لوكاالت األمم المتحدة التي تعتمد النهج المنسق للتحويالت النقدية ،تكون المواد التالية إلزامي ًة48
:
ّ
ـفـي حــاالت التحويــات النقديــة أو التعويضــات ،ع ـلـى وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة أن تخطــر الشــريك المن ِّفــذ بالمبلــغ التــي توافــق عليــه وكاالت المنظومــة األمميــة ،وأن
تو ّفــر التمويــل إ ـلـى الشــريك المن ِّفــذ.

ـفـي حــال الدفــع المباشــر للبائعيــن أو إ ـلـى أطــراف ثالثــة مقابــل التزامــات يتكبدهــا الشــركاء المن ِّفــذون ع ـلـى أســاس طلبــات موقعــة مــن المســؤول المع ّيــن مــن طــرف الشــريك
المن ِّفــذ ،أو إ ـلـى البائعيــن أو أطــراف ثالثــة مقابــل التزامــات تتكبدهــا وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة لدعــم أنشــطة تــم االتفــاق عليهــا مــع الشــركاء المن ِّفذيــن ،فع ـلـى وكاالت
منظومــة األمــم المتحــدة بــدء الســداد ـفـي غضــون  10أ يــام عمــل.
ال تتحمل وكاالت منظومة األمم المتحدة أي مسؤولية مباشرة بوجب االتفاقات التعاقدية المبرمة بين الشريك المن ِّفذ والبائع من طرف ثالث.
تو ّفــر وكاالت المنظومــة األمميــة وغيرهــا مــن الــوكاالت األمميــة النقــد إ ـلـى الشــريك المن ِّفــذ عينــه ،وســتتم أنشــطة رصــد البرنامــج والمراقبــة الماليــة وتدقيــق الحســابات

بالتشــارك والتنســيق مــع وكاالت المنظومــة األمميــة هــذه.

المراقبة والتقييم

يوافــق الشــركاء المن ِّفــذون ع ـلـى التعــاون مــع وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة لمراقبــة كافــة األنشــطة المدعومــة بالتحو يــات النقديــة ،ويسـ ّهلون الوصــول إ ـلـى الســجالت
الماليــة وطواقــم العمــل المســؤولة عــن إدارة األمــوال التــي توفرهــا وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة .ولهــذه الغايــة ،يوافــق الشــركاء المن ِّفــذون ع ـلـى مــا ي ـلـي:
 .١مراجعــات دوريــة ـفـي الموقــع أو تفتيشــات مفاجئــة ع ـلـى الســجالت الماليــة بواســطة وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة أو ممثليهــا ،بحســب األصــول ،وكمــا هــو موصــوف
ـفـي المــواد المحــددة ـفـي وثائــق /عقــود التعــاون مــع وكاالت المنظومــة األمميــة.
 .2المراقبة المنهجية لألنشطة بموجب معايير وإرشادات وكاالت منظومة األمم المتحدة بشأن الزيارات والمراقبة الميداني.
كل منظمــة أمميــة ،بالتعــاون مــع وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة األخــرى (حيــث تشــاء أو
 .3تدقيــق الحســابات وفــق الجــدول الزمنــي أو بنــا ًء ع ـلـى ترتيــب خــاص .ترتّــب ّ
بالتشــاور مــع الــوزارة
المنســقة المعنيــة) خطــة تدقيــق حســابات ســنوية ،مــع منــح األولويــة لتدقيــق حســابات الشــركاء المن ِّفذيــن الذييــن يحصلــون ع ـلـى مســاعدات نقديــة
ِّ
كبــرى ممنوحــة مــن وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة ،والذيــن يحتاجــون إ ـلـى تعزيــز قدراتهــم ع ـلـى اإلدارة الماليــة.

بالنسبة لوكاالت األمم المتحدة التي تعتمد النهج
المنسق للتحويالت النقدية ،تكون المواد التالية إلزامي ًة:49
ّ

سيجري تدقيق الحسابات بتفويض من وكاالت منظومة األمم المتحدة وتنفذه مؤسسات خاصة لتدقيق الحسابات.

التزامات الحكومة

ستدعم الحكومة جهود وكاالت منظومة األمم المتحدة في جمع التمويل الالزم لتلبية احتياجات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،وستتعاون الحكومة مع
 47ألغراض هذه المواد ،فإن مصطلح «أممي» يشمل المؤسسات المالية الدولية.
المنســق للتحو يــات النقديــة ســوى ع ـلـى وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة التــي اعتمــدت إطــار عمــل النهــج
 48ال تســري المــواد المتعلقــة بآليــات ومتطلبــات التحو يــات النقديــة والنهــج
ّ
المنســق للتحو يــات النقديــة كإطــار عملهــا الوحيــد لتحو يــل النقــود إ ـلـى الشــركاء.
ّ
المنســق
المنســق للتحو يــات النقديــة ســوى ع ـلـى وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة التــي اعتمــدت إطــار عمــل النهــج
 49ال تســري المــواد المتعلقــة بآليــات ومتطلبــات التحو يــات النقديــة والنهــج
ّ
ّ
للتحو يــات النقديــة كإطــار عملهــا الوحيــد لتحو يــل النقــود إ ـلـى الشــركاء.
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وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة بمــا يشــمل :تشــجيع
الحكومــات المانحــة المحتملــة ع ـلـى توفيــر األمــوال
الالزمــة لــوكاالت المنظومــة األمميــة لتنفيــذ األجــزاء غيــر
الممولــة مــن البرنامــج ،ودعــم جهــود وكاالت المنظومــة
األمميــة ـفـي جمــع التمويــل للبرنامــج مــن مصــادر أخــرى،

بمــا فيهــا القطــاع الخــاص ع ـلـى المســتوى الدو ـلـي و ـفـي
األردن ،وبإفســاح المجــال أمــام المســاهمات مــن األفــراد
والشــركات والمؤسســات ـفـي األردن لدعــم هــذا البرنامــج
الــذي ســيكون معف ًيــا مــن الضرائــب للجهــة المانحــة ،إ ـلـى

أقصــى حــد ممكــن وفــق القوانيــن واجبــة النفــاذ.

تتحــدد قيمــة المســاعدات النقديــة لتغطيــة تكاليــف

الســفر والرواتــب والمكافــآت وغيرهــا مــن التكاليــف مــع
المعــدالت الســائدة ـفـي البلــد ،ع ـلـى أال تتجــاوز المعــدالت
الســائدة ـفـي منظومــة األمــم المتحــدة (كمــا هــو وارد ـفـي

تعاميــم اللجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة).

ســتفي الحكومــة بالتزاماتهــا وف ًقــا ألحــكام اتفاقيــات
التعــاون والمســاعدة المشــار إليهــا ـفـي القســم األول
مــن هــذا الملحــق حــول المــواد اإللزاميــة (قســم أســس

العالقــة).

وبــدون اإلخــال بأحــكام هــذه االتفاقيــات ،ســتطبق

© اليونيسكو

الحكومــة األحــكام المعنيــة مــن اتفاقيــة امتيــازات وحصانــات األمــم المتحــدة («االتفاقيــة العامــة») أو اتفاقيــة امتيــازات الــوكاالت المتخصصــة وحصاناتهــا («اتفاقيــة

الــوكاالت المتخصصــة») ع ـلـى ممتلــكات الــوكاالت وصناديقهــا وأصولهــا وموظفيهــا وخبرائهــا ضمــن البعثــة .كمــا تقــدم الحكومــة االمتيــازات والحصانــات والتســهيالت كمــا
وردت ـفـي اتفاقيــات التعــاون والمســاعدة بيــن الــوكاالت والحكومــة إ ـلـى الــوكاالت وموظفيهــا وغيرهــم مــن األشــخاص الذيــن يقدمــون الخدمــات بالنيابــة عــن الــوكاالت .عــاو ًة

ع ـلـى ذلــك ،مــن المتعــارف عليــه أن متطوعــي األمــم المتحــدة ُيعاملــون كالموظفيــن ـفـي الوكالــة ،ومــن حقهــم الحصــول ع ـلـى االمتيــازات والحصانــات نفســها التــي يحصــل
عليهــا الموظفــون بموجــب االتفاقيــة العامــة واتفاقيــة الــوكاالت المتخصصــة .وســتتولّى الحكومــة مســؤولية التعامــل مــع أي شــكاوى قــد يقدمهــا طــرف ثالــث ضـ ّد أي مــن

الــوكاالت وموظفيهــا أو خبرائهــا بالبعثــة أو أي شــخص آخــر يــؤدي خدمــات بالنيابــة عنهــا ،ع ـلـى أن تتو ـلـى الحكومــة حمايتهــم مــن أي أذى نتيجــة أي شــكاوى أو التزامــات
تنشــأ عــن عمليــات تنــدرج تحــت اتفاقيــات التعــاون والمســاعدة ،إال ـفـي حــال االتفــاق المشــترك بيــن الحكومــة ووكالــة محــددة ع ـلـى أن مثــل هــذه الشــكاوى وااللتزامــات

ناجمــة عــن إهمــال كبيــر أو ســوء ســلوك مــن طــرف الوكالــة أو موظفيهــا أو مستشــاريها أو األشــخاص الذيــن يــؤدون الخدمــة لصالحهــا.

بــدون اإلخــال بالطابــع العــام لمــا تقــدم ذكــره مــن مــواد ،ع ـلـى الحكومــة تأميــن أو إعفــاء الــوكاالت مــن المســؤولية المدنيــة الســارية بموجــب قانــون البلــد ،فيمــا يخـ ّـص
المركبــات التــي توفرهــا الوكالــة وتكــون تحــت ســلطة أو اســتخدام الحكومــة.
(أ) «ال يش ـكّل أي جــزء مــن هــذه االتفاقيــة تنــازال ً مــن األمــم المتحــدة أو أي مــن وكاالتهــا أو منظماتهــا عــن أي مــن االمتيــازات أو الحصانــات التــي تتمتــع بهــا أو قبـ ً
ـول
باختصــاص محاكــم أي بلــد للفصــل ـفـي النزاعــات الناجمــة عــن هــذه االتفاقيــة».

حــا أو ضمن ًيــا ،عــن امتيــازات وضمانــات األمــم المتحــدة واألجهــزة التابعــة لهــا ،بمــا فيهــا برنامــج األغذيــة
ب) ال شــيء يــرد ـفـي هــذه الوثيقــة أو ع ـلـى صلــة بهــا سـ ُيعتبر تنــازالً ،صري ً
العالمــي ،ســواءٌ بموجــب اتفاقيــة امتيــازات وحصانــات األمــم المتحــدة ـفـي  13شــباط/فبراير  1946أو اتفاقيــة امتيــازات الــوكاالت المتخصصــة وحصاناتهــا ـفـي  21تشــرين
فســر أي أحــكام واردة ـفـي هــذه الوثيقــة أو أي
الثاني/نوفمبــر  1947أو أي اتفاقيــة أخــرى تتعلــق باالمتيــازات والحصانــات بيــن الــوكاالت والحكومــة ،كمــا هــو معمــول بــه .وال ُت ّ
عقــد مؤسســاتي أو أي تعهــد وال ُتطبــق بــأي شــكل أو إ ـلـى أي حـ ّد يتناقــض مــع مثــل هــذه االمتيــازات والحصانــات.

بالنسبة لوكاالت األمم المتحدة التي تعتمد النهج
المنسق للتحويالت النقدية ،تكون المواد التالية إلزامي ًة:50
ّ
ف
المب ّيــن بــه مســارات النشــاط ــي خطــة العمــل  -مــن أجــل طلــب اإلفــراج عــن
سيســتخدم الشــركاء المن ِّفــذون تقريـ َر اإلذن بالصــرف وشــهادة اإلنفــاق ( )FACEالنموذجــي ُ -
األمــوال أو لتأميــن االتفــاق بــأن منظمــة األمــم المتحــدة المعنيــة ســتع ّوض أو تدفــع مباشــر ًة تكلفــة اإلنفــاق المخطــط لــه .وسيســتخدم الشــركاء المن ِّفــذون تقريــر اإلذن

المع ّينيــن) لتقديــم
بالصــرف وشــهادة اإلنفــاق مــن أجــل رفــع التقاريــر حــول اســتخدام النقــود التــي تـ ّـم تلقيهــا .ويحــدد الشــريك المن ِّفــذ المســؤول ُ
المع ّيــن (المســؤولين ُ
المع ّينيــن) مــن طــرف الشــريك المن ِّفــذ التصديــق ع ـلـى تقريــر
المع ّيــن (المســؤولين ُ
التفاصيــل حــول الحســاب وطلــب اســتخدام النقــود والتصديــق عليــه؛ إذ ع ـلـى المســؤول ُ
اإلذن بالصــرف وشــهادة اإلنفــاق.

ُتنفق التحويالت النقدية إلى الشركاء المن ِّفذين لغرض األنشطة في غضون اإلطار عمل الزمني المتفق عليه في خطط العمل فقط.
ُتســتخدم النقــود التــي تتلقاهــا الحكومــة والشــركاء المن ِّفــذون مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة بمــا ينســجم مــع اللوائــح والسياســات واإلجــراءات الوطنيــة القائمــة وبمــا يتفــق
مــع المعاييــر الدوليــة ،وال ســيما ضمــان إنفــاق النقــود ع ـلـى األنشــطة المتفــق عليهــا ـفـي خطــط العمــل ،وضمــان رفــع التقاريــر حــول اســتخدام كافــة النقــود المســتلمة إ ـلـى

منظمــة األمــم المتحــدة المعنيــة ،ـفـي غضــون ســتة أشــهر بعــد اســتالم األمــوال .ـفـي حــال تعــارض أي لوائــح أو سياســات أو إجــراءات وطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة ،تســري
القواعــد واللوائــح الماليــة وغيــر الماليــة والسياســات واإلجــراءات الخاصــة بوكالــة منظومــة األمــم المتحــدة المعنيــة.

المنســق
المنســق للتحو يــات النقديــة ســوى ع ـلـى وكاالت منظومــة األمــم المتحــدة التــي اعتمــدت إطــار عمــل النهــج
 50ال تســري المــواد المتعلقــة بآليــات ومتطلبــات التحو يــات النقديــة والنهــج
ّ
ّ
للتحو يــات النقديــة كإطــار عملهــا الوحيــد لتحو يــل النقــود إ ـلـى الشــركاء.
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المســتلمة بمــا يتفــق مــع المعاييــر
إن كان الشــريك المن ِّفــذ مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة /منظمــات المجتمــع المد ـنـي والمنظمــات الحكوميــة الدوليــةُ ،تســتخدم النقــود ُ
الدوليــة ،وال ســيما ضمــان إنفــاق النقــود ع ـلـى األنشــطة المتفــق عليهــا ـفـي خطــط العمــل ،وضمــان رفــع التقاريــر حــول اســتخدام كافــة النقــود المســتلمة إ ـلـى منظمــة األمــم
المتحــدة المعنيــة ،ـفـي غضــون ســتة أشــهر بعــد اســتالم األمــوال.

لتيســير تدقيــق الحســابات وفــق الجــدول الزمنــي أو بنــا ًء ع ـلـى ترتيــب خــاص ،يتيــح كل شــريك مــن الشــركاء المن ِّفذيــن  -الذيــن يحصلــون ع ـلـى النقــود مــن منظمــة األمــم
المتحــدة المعنيــة  -لوكالــة منظومــة األمــم المتحــدة أو الجهــة الممثلــة لهــا الوصــول ـفـي الوقــت المالئــم إ ـلـى:
كافــة الســجالت الماليــة التــي تحــدد تفاصيــل المعامــات المتعلقــة بالتحويــات الماليــة التــي أجرتهــا وكالــة منظومــة األمــم المتحــدة المعنيــة ،باإلضافــة إ ـلـى الوثائــق ذات
الصلــة.

•كافة الوثائق ذات الصلة واألشخاص المعنيين بعمل هيكل المراقبة الداخلية الذي م ّرت به التحويالت النقدية لدى الشريك المن ِّفذ.
كل شريك من الشركاء المن ِّفذين:
كل تدقيق على الحسابات إلى الشريك المن ِّفذ ومنظمة األمم المتحدة المعنية .كما على ّ
•سيتم التبليغ عن نتيجة ّ

•استالم تقرير تدقيق الحسابات الصادر عن مدققي الحسابات ومراجعته.
•تقديــم بيــان فــوري حــول قبــول أو رفــض أي توصيــة بتدقيــق الحســابات إ ـلـى منظمــة األمــم المتحــدة التــي وفــرت النقــود (وحيــث تــم تحديــد المؤسســة العليــا لمراجعــة
الحســابات للقيــام بتدقيــق الحســابات  -أضــف :وإ ـلـى المؤسســة العليــا لمراجعــة الحســابات) بحيــث يشــمل المدققــون هــذه البيانــات ـفـي تقريــر تدقيــق الحســابات
النها ـئـي قبــل تقديمــه إ ـلـى منظمــة األمــم المتحــدة ذات الصلــة.

•اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التوصيات المقبولة بتدقيق الحسابات.
•رفــع تقريــر حــول اإلجــراءات المتخــذة لتنفيــذ التوصيــات المقبولــة إ ـلـى وكاالت األمــم المتحــدة وإ ـلـى المؤسســة العليــا لمراجعــة الحســابات ،التــي تـ ّـم تحديدهــا إلجــراء
تدقيــق الحســابات ،وذلــك ع ـلـى أســاس فص ـلـي (أو وفــق مــا يتــم االتفــاق عليــه محل ًيــا).
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