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وزارة التخطيط والتعاون الدويل
حقــوق الطبــع جميعهــا محفوظــة .وال يجــوز بــأي حال مــن األحوال اســتخدام
أي مــواد موجــودة أو إعــادة إنتاجهــا أو نقلهــا بالكامــل أو أي جــزء منهــا
بــأي وســيلة أو طريقــة ســواء أكانــت إلكرتونيــة أم ميكانيكيــة ويشــمل
ذلــك التصويــر والتســجيل ،أو تخزينهــا يف أي نظــام لخــزن املعلومــات أو
اســرجاعها مــن دون الحصــول عــى املوافقــة الخطيــة املســبقة مــن وزارة
التخطيــط والتعــاون الــدويل.

لقــد أثبتــت لنــا الجائحــة ،وبطريقــة
مؤملــة ،أنــه ليــس باإلمــكان اســتدامة أســلوب
حياتنــا كــا كان يف الســابق .لــذا دعونــا نراجــع
ونعيــد تعريف تلــك املصطلحــات الحارضة باســتمرار
مثــل :العوملــة ،وتعدديــة األطــراف ،واملجتمــع
الــدويل ،لتصبــح املســاواة والشــمولية والكرامــة
يف صلبهــا .يحتــاج عاملنــا إلعــادة ضبــط العوملــة،
لنســعى مــن خاللهــا نحــو تعـ ٍ
ـاف مســتدام وعــادل
ورفيــق بالبيئــة ،يعطــي األولويــة لســامة شــعوبنا
وكوكبنــا

صاحب الجاللة
امللك عبد الله الثاين بن الحسني املعظم
حفظه الله
 28كانون الثاين 2021

فبــدالً مــن التخــي عــن نظامنــا

العاملــي املبنــي عــى التعــاون والتعدديــة ،يؤمــن

ن
األردن ،بقيــادة جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ،بــأ ّ
ـي عــى التكامــل العاملــي،
الطريــق إىل األمــام مبنـ ٌّ

أي بإعــادة ضبــط العوملــة للبنــاء عــى مواطــن

كل منــا ،ملنفعــة
القــوة واملــوارد التــي ميتلكهــا ٌّ
مــا يــؤدي إىل تــآز ٍر وازدهــا ٍر عامليــن.
الجميــع،
ّ

وبــدالً مــن الوقــوع يف فــخ القوميــات الضيقــة

واالنقســام ،بإمكاننــا أن نختــار التضامــن العاملــي
وإعــادة بنــاء االقتصــاد .وبــدالً مــن عمــل كل دولــة

مبعــزل عــن العــامل ،وتكديســها للمــواد الغذائيــة
واملعــدات الطبيــة ،بإمكاننــا أن نســعى إىل تــوازن

أفضــل ،بــن االكتفــاء الــذايت والتكافــل

صاحب السمو املليك

األمري الحسني بن عبدالله الثاين ،ويل العهد
مؤمتر القمة العاملية للصناعة والتصنيع
أيلول 2020
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الكلمة
االفتتاحية
يــأيت هــذا االســتعراض الوطنــي الطَّوعــي ونحــن بصــدد البــدء بتقييــم الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها العــامل عــى مــدار
األعــوام القليلــة املاضيــة ،والتداعيــات غــر املســبوقة لجائحــة فــروس كورونــا املســتجد عــى صحــة شــعوبنا ورفاهيتهــا.
ـن لنــا كيــف تــم تحويــل املــوارد الشــحيحة بعيــدا ً عــن أولويــات التنميــة الوطنيــة،
وبينــا نحــن نتأمــل يف آثــار هــذه الجائحــة ،يتبـ َّ
ويف الوقــت نفســه تقويــض الجهــود الهائلــة التــي بُذلــت للنهــوض بأجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030مبــا يف ذلــك
مشــة ،وضــان توفــر خدمــات صحيــة
التخفيــف مــن حــدة الفقــر ،وحاميــة الفئــات الضعيفــة األَوىل بالرعايــة والفئــات امله ّ
وتعليميــة وفــرص عمــل جيــدة للجميــع.
ق ـ َّرر األردن إعــداد اســتعراضه الوطنــي الطوعــي الثــاين وتقدميــه بالتوافــق مــع العنــوان الرئيــس للمنتــدى الســيايس رفيــع
ـي قدم ـاً يف التنفيــذ الشــامل لخطــة
املســتوى للعــام  ،2022وهــو "إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل بعــد جائحــة كورونــا مــع املـ
ّ
التنميــة املســتدامة لعــام  ،"2030ويف هــذا الســياق أتــاح لنــا هــذا العنــوان وعمليــة إعــداد االســتعراض املجـ َ
ـال لحــر التحديــات
واآلثــار الناجمــة عــن الجائحــة ،مــع إعــادة التوجيــه نحــو مســارنا التنمــوي املتوائــم مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ،واســتكامل
جهودنــا الوطنيــة لتحديــد القطاعــات وركائــز التنميــة التــي مــن شــأنها ترسيــع مســار البــاد نحــو تحقيــق منــو اقتصــادي أكــر
منعــة وشــمولية.
لقــد ســعى األردن منــذ أن قــدّم اســتعراضه الوطنــي الطوعــي األول يف عــام  ،2017إىل مواءمــة اســراتيجياته وخططــه
َّــل ذلــك بشــكل رئيــس يف مواءمــة
وسياســاته اإلمنائيــة الوطنيــة مــع أجنــدة التنميــة املســتدامة وأهدافهــا وغاياتهــا .ومتث َ
الربنامــج التنفيــذي التأشــري للحكومــة  2024-2021مــع أهــداف التنميــة املســتدامة .وإضافــة للجهــود املبذولــة عــى صعيــد
كل مــن خطــة العمــل الوطنيــة للنمــو األخــر للفــرة  ،2025-2021واالســراتيجية الوطنيــة للحاميــة
الربنامــج التنفيــذي ،شــملت ٌّ
االجتامعيــة للفــرة  ،2025-2019واالســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ للفــرة  ،2030-2021واالســراتيجية الوطنيــة للمــرأة
ٍ
ـارات وربط ـاً وثيق ـاً بأهــداف التنميــة املســتدامة .وتعكــس هــذه االســراتيجيات التــزام األردن
يف األردن للفــرة  ،2025-2020إشـ
بضــان اتســام التدابــر اإلمنائيــة لديــه بالشــمولية اجتامعيّ ـاً واقتصادي ـاً مــن خــال تعميــم املســاواة بــن الجنســن ،ومراعــاة
أي أحــد خلــف الركــب"
متطلبــات واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الوقــت نفســه .وســيتواصل االلتــزام مببــادرة "عــدم تــرك ّ
مــن خــال منصــة "بوابــة األردن للتنميــة" ،التــي تضــم جميــع بيانــات التنميــة املســتدامة يف األردن ،وتدعــم وضــع اســراتيجيات
مســتقبلية تلبّــي أولويــات الفئــات املســتهدفة واحتياجاتهــا.
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الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

ومــع العبــور نحــو املئويــة الثانيــة لتأســيس الدولــة ،يواصــل األردن إعطــاء األولويــة لتنفيــذ اإلصالحــات السياســية والترشيعيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،التــي شــهدت زخـاً غــر مســبوق خــال األشــهر األخرية ،وتشــجيع االســتثامر ومحاربــة الفقــر والبطالة،
وتحقيــق األمــن الغــذايئ للجميــع يف كل األوقــات ،وتقديــم خدمــات اجتامعيــة جيــدة ،وبنــاء قــدرات املــوارد البرشيــة ،وتعزيــز
املهــارات املهنيــة والتقنيــة والرقميــة ،فضـاً عــن توســيع نطــاق برامــج البحــث والتطويــر املحليــة .كــا سيســعى األردن جاهــدا ً
لالســتفادة مــن الفــرص التــي أبرزتهــا الجائحــة إلعــادة بنــاء القطاعــات املتــررة عــى أسـ ٍ
ـس أكــر صالبــة ،مــع القيــام يف الوقــت
نفســه بتدعيــم الصناعــات الواعــدة التــي مــن شــأنها خلــق فــرص عمــل مســتدامة .وســيجري العمــل عــى ذلــك ونحــن عــى درايــة
كاملــة بــرورة الحـ ّد مــن تبعــات التغــر املناخــي وحاميــة مواردنــا الطبيعيــة لألجيــال املقبلــة.
عــان ،إذ سيســاهم هــذا الجهــد
ويتزامــن إعــداد التقريــر الطوعــي هــذا مــع إعــداد املراجعــة املحليــة الطوعيــة للعاصمــة
ّ
ـان هــي أول مدينــة أردنيــة تُ ِ
ع ـ ّد مثــل هــذا االســتعراض ،األمــر
بإضفــاء الطابــع املحــي عــى أهــداف التنميــة املســتدامة .وعـ ّ
الــذي ميهــد الطريــق ملــدن أخــرى للقيــام بالعمــل نفســه يف املســتقبل ،وســينعكس ذلــك إيجابـاً يف نــر الوعــي يف جميــع
أنحــاء البــاد حــول أهــداف التنميــة املســتدامة.
وبوصــف األردن رئيســاً للمنتــدى العــريب للتنميــة املســتدامة لعــام  ،2022ســيتم عــرض النتائــج والرســائل للمنطقــة العربيــة
خــال املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى؛ وبذلــك فــإن مشــاركة األردن خــال هــذا العــام ســتكون عــى املســتويات املحليــة
والوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة كافــة.

نارص الرشيدة
وزير التخطيط والتعاون الدويل
رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية املستدامة

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

7

8

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

فهرس
املحتويات
صفحة

5

الكلمة االفتتاحية

صفحة

35

الفصل الرابع

السياسات والبيئة التمكينية

صفحة

10

الفصل األول
املقدمة

صفحة

17

صفحة

55

الفصل الخامس
التقدم املح َرز يف أهداف التنمية
املستدامة

صفحة

122

الفصل الثاين

الفصل السادس

املنهجية وعملية اإلعداد

امليض قُدماً
االستنتاجات وطريق
ّ

صفحة

25

الفصل الثالث

السياق االقتصادي واالجتامعي
واألزمة السورية وجائحة كورونا

صفحة

129

املالحق

		
امللحق 1
		
امللحق 2

129

151

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

قامئة بأسامء األشكال والجداول الواردة
يف التقرير
الشــكل ( :)1خريطــة الطريــق لتنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام - 2030
اســتعراض األردن الوطنــي الطوعــي لتنفيــذ أجنــدة  2030وأهــداف التنمية
املســتدامة /عــام 2017

15

الشكل ( :)2التقدم املح َرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

16

الشكل ( :)3نسبة توافر بيانات املؤرشات بحسب الهدف

16

الشكل ( :)4اتجاهات املؤرشات (إيجابية ،ثابتة ،سلبية)

16

الشــكل ( :)5أهــداف التنميــة املســتدامة مــدار الرتكيــز خــال املنتــدى الســيايس رفيــع
املستوى

18

الشكل ( :)6أهداف االستعراض الوطني الطوعي الثاين

22

الشكل ( :)7خصائص عملية اإلعداد لالستعراض الوطني الطوعي الثاين

23

الشكل ( :)8املبادئ األساسية إلعداد االستعراض الوطني الطوعي الثاين

24

الشكل ( :)9حوكمة إعداد االستعراض الوطني الطوعي الثاين

25

الشكل ( :)10تدابري الرعاية الصحية استجاب ً
ة للوباء

35

الشكل ( :)11ركائز وأهداف برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي

37

الشكل ( :)12اإلطار املؤسيس لتنفيذ أجندة التنمية املستدامة لعام 2030

40

الشكل ( :)13الرشاكات

43

الشكل ( :)14خريطة الطريق املحدثة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة

127

9

10

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الفصل األول

املــقدمة

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الفصل األول:

املـــقدمة

الوطنــي األول ألجنــدة
الطوعــي
قــدّم األردن اســتعراضه
َّ
َّ

لكــن ،ال ميكــن لــأردن تحقيــق التنميــة االقتصاديــة

التنميــة املســتدامة خــال املنتــدى الســيايس رفيــع

واالجتامعيــة والبيئيــة الشــاملة واملســتدامة مبفــرده؛

املســتوى عــام  ،2017فــكان مــن أوائــل الــدول التــي بــادرت

بســبب الضغــوط الضخمــة التــي يواجههــا عــى بنيتــه التحتيــة

مــه بتنفيــذ أجنــدة التنميــة
إىل ذلــك .وقــد أكَّــد األردن التزا َ

ِ
والخدميــة ،وكذلــك بســبب النزاعــات يف املنطقــة ومــا نتــج

املســتدامة لعــام  ،2030ودو َره يف الســعي لتحقيــق

ٍ
هات
و
عنهــا مــن تدفّــق أعــداد كبــرة مــن الالجئــن ،وتشــ ُّ

الســام الدائــم؛ إذ حافــظ عــى كونــه واحــة أمــن واســتقرار

رئيســة يف حركــة التجــارة مــن األردن وإليــه ،األمــر الــذي

وســط إقليــم مضطــرب .كــا ركَّــز االســتعراض عــى أن تعزيــز

شــكَّل تحديــاً حقيقيــاً وأضــاف أعبــاء جديــدة عــى طريــق

القــوي بالحــوار
منعــة األردن يتحقّــق مــن خــال االلتــزام
ّ

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بحلــول عــام .2030

واإلصــاح املســتندَين إىل عمليــة شــاملة ومتطــورة نابعــة

ن األردن أطلــق يف عــام
وقــد أشــار االســتعراض األول إىل أ َّ

مــن الداخــل ،ترتكــز دعامئهــا عــى املواطنــة الفاعلــة ،وإيجــاد

 2015وثيقــة اقتصاديــة واجتامعيــة للســنوات العــر الالحقــة،

فــرص جديــدة ،ورفــع مســتوى املعيشــة؛ ال ســيام أن األردن

جســدت رؤيــة واســراتيجية وطنيــة .وتهــدف "وثيقــة األردن
َّ

يتميــز بقيــم االعتــدال ،والتســامح ،واالنفتــاح ،واالحــرام،

 "2025إىل تحقيــق اقتصــاد مزدهــر ومنيــع وشــامل ،وإىل

ومســاعدة اآلخريــن ،والســعي إىل مســتقبل أكــر إرشاقــاً

اعتــاد األردن خطـ ً
ة لتحفيــز النمــو االقتصــادي لألعــوام -2018

للجميــع .وقــد واصــل األردن ،وبالقــدر نفســه ،الحفــا َ
ظ عــى

 ،2022لرتكيــز الجهــود عــى أجنــدة النمــو الشــامل يف ضــوء

اســتقراره ومنعتــه وازدهــاره مــن أجــل مواطنيــه ،باإلضافــة

النزاعــات التــي تشــهدها املنطقــة.

لاّل جئــن الذيــن يف ـ ّرون مــن النزاعــات
إىل توفــر املــاذ اآلمــن ّ
يف بلدانهــم.

11

12

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

خريطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية املستدامة لعام 2030

الشكل ( :)1خريطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية املستدامة لعام  - 2030استعراض األردن الوطني الطوعي لتنفيذ أجندة  2030وأهداف
التنمية املستدامة /عام 2017

م التأكيــد يف االســتعراض الطوعــي األول عــى الــدور
وتــ َّ

املســتدامة لعــام  2030وتقييمهــا ،إذ جــرى العمــل عــى

الفاعــل للشــباب ،ذلــك أنهــم ميثّلــون الرشيحــة األكــر

تقييــم أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــر كافــة،

ديناميكيــة يف املجتمــع ،ويشــكلون حــوايل ثلــث الســكان.

بعــد األخــذ يف الحســبان تركيــز املنتــدى الســيايس رفيــع

ويتطلــب ذلــك أن يأخــذ الشــباب دورا ً نشــطاً يف التنميــة

املســتوى عــى أهــداف محــددة للتنميــة املســتدامة؛

االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة والسياســية ،ويف

وهــي األهــداف :الرابــع ،والخامــس ،والرابــع عــر ،والخامــس

تشــكيل املســتقبل التنمــوي للمملكــة .وجــرى التأكيــد أيض ـاً

جــه إىل فكــرة أن
عــر ،والســابع عــر .واســتند هــذا التو ّ

عــى أن متكــن املــرأة متطلــب أســايس لتحقيــق التنميــة

ـل بإبــراز الرتابطــات
العمــل عــى جميــع األهــداف وحـدَه الكفيـ ُ

املــي قدمــاً مــن دون
املســتدامة ،إذ ال ميكــن لــأردن
ّ

والعالقــات يف مــا بينهــا بشــكل فاعــل .إضافــة إىل ذلــك،

عــي املــرأة والشــباب اللذَيــن
االســتثامر األمثــل يف قطا َ

ـن أن األردن أحــرز تقدُّم ـاً يف مختلــف األهــداف ،وهــو أمــر
تبـ َّ

ميثّــان غالبيــة الســكان ويش ـكّالن مع ـاً أهــم محــاور تحقيــق

يســتحق أن يُعــ َرض مــن خــال هــذا التقريــر .مــع ذلــك ،وكــا

أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام .2030

هــو موضــح تاليــاً ،ســعى األردن -إىل أقــى حــد ممكــن-

يقــدّم األردن اســتعراضه الوطنــي الثــاين الــذي يســعى
خــذة لتحقيــق أجنــدة التنميــة
فيــه إىل مراجعــة التدابــر املتَّ َ

إىل إضفــاء طابــع خــاص عــى أهــداف التنميــة املســتدامة
الخمســة؛ محــور املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

التقدم يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة

أمــا مــا يتصــل باملســتهدفات لألعــوام  2024و 2027و،2030
حــددت مســتهدفات لحــوايل  %45مــن املــؤرشات
فقــد ُ

املتوافــرة ،يف حــن أُدرج  81مــؤرشا ً وطنيــاً رديفــاً ضمــن

اتُّخــذت العديــد مــن التدابــر لتنفيــذ خريطــة الطريــق وترسيــع

مجموعــة املــؤرشات لدعــم قيــاس تحقيــق الغايــات.

م
التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتــ ّ
بالفعــل إحــراز تقــدم يف عــدد مــن هــذه األهــداف ،فقــد

%18.4

أظهــرت حــوايل  %62.7مــن مــؤرشات أهــداف التنميــة

%62.7

املســتدامة التــي جــرى تحليلُهــا اتجاهــاً إيجابيــاً وتطــورا ً
أفضــل ،يف حــن أن  %19مــن األهــداف كانــت مســتقرة أو
منتظمــة ،بينــا أظهــرت - %18.4فقــط -مــن املــؤرشات

ﺗﻘﺪم اﳌﺆﴍات

اتجاه ـاً ســلبياً .أمــا األهــداف التــي حققــت تقدم ـاً واضح ـاً يف

%19.0

املــؤرشات فهــي الثــاين ،والرابــع ،والســادس ،والتاســع،
كل مــن الهدفَــن
والثــاين عــر ،والرابــع عــر .بينــا حقــق ٌّ
الثامــن والعــارش مســتوى منخفض ـاً مــن التقــدم .ومــن خــال

ﺳﻠﺒﻲ

1
للمــؤرّشات إىل
التحليــل ،وصلــت نســبة توافــر البيانــات
ّ

حــوايل  ،%64منهــا  %60.35مــن مصــادر وطنيــة.

إﻳﺠﺎﻲﺑ

ﻣﻨﺘﻈﻢ

الشكل ( :)2التقدم املح َرز يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة
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الشكل ( :)4اتجاهات املؤرشات (إيجابية ،منتظمة ،سلبية)
1

تــم حســاب التوافــر عــى أســاس وجــود سلســلة بيانــات كاملــة لســنة
األســاس  2015ولعــام .2020
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ﻣﻨﺘﻈﻢ
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إﻳﺠﺎﻲﺑ
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14

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺪار اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﺧﻼل اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺴﻴﺎﳼ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى
• ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2030
• اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻏﺎﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.

اﻟﻬﺪف 4

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ

• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﻷداء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻬﺪف.
• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2020
• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .2030

• ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ وإدﻣﺎج اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ

اﻟﻬﺪف 5

ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

اﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ
اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ

• ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أول ﺧﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

• ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
• اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﻠﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺒﺪء ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷردن ).(2025-2020

• ﻣﻮاءﻣﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮي اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ )،(2024-2021
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

• وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮات أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ  67ﻣﺆﺷﺮا ً.

اﻟﻬﺪف 14

اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖ
اﳌﺎء

• اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﺎم .2020
• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﻴﺮ
اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف.

• اﺳﺘﻤﺮار اﻷردن ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻤﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﻬﺪف 15

ﱪ
اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﻟ ّ

اﻟﺒﻴﺌﺔ.

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
• إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

اﻟﻬﺪف 17

ﻋﻘﺪ اﻟﴩاﻛﺎت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف

• ﺣﺮص اﻷردن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﻋﺪة إﻳﺮاداﺗﻪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
• اﻟﺘﺤﻮل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
• ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الوطني الطّوعي
استعراض األردن
ّ
عاّمن
واالستعراض املحيل الطوعي للعاصمة ّ
يتــرف األردن بتقديــم املراجعــة املحليــة الطوعيــة

املســتوى املحــي ،وهــي األهــداف الثالــث والســادس

عــان ،وهــي أول مدينــة عربيــة وأردنيــة تجــري
لعاصمتــه
ّ

والســابع والثامــن والحــادي عــر ،كــا شــارك ممثلــون

مثــل هــذه املراجعــة ،وتطلــب اإلعــداد لكلتــا الوثيقتــن

ـان الكــرى مــع فريــق الهــدف الحــادي يف إعــداد
ألمانــة عـ ّ

الوطنــي الطّوعــي الثــاين ،واالســتعراض
(اســتعراض األردن
ّ
املحــي الطوعــي) تنســيقاً وثيقــاً ،ال ســيام يف مــا يتعلــق

ـي الطّوعــي ،وقــد ســاعد ذلــك يف ضــان
االســتعراض الوطنـ ّ
االتســاق والتكامــل عــى املســتويني الوطنــي واملحــي.

باألهــداف التــي تــم الرتكيــز عليهــا يف املراجعــة عــى

• ﻳﻌﻄﻲ اﻷردن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻟﺪﻳﻪ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻣﺪادات

ﻃﺎﻗﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ

• ﻳﻌﺪ اﻷردن راﺋﺪا ً ﺑﻴﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن

ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻧﻤﺎط ﺣﻴﺎة

ﺻﺤﻴﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ.

ﻤﺎن اﻟﻜﺒﺮى ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف
• ﺗﻮﻓﺮ أﻣﺎﻧﺔ ﻋ ّ

اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻤﺪارة ﺑﺄﻣﺎن ﻟـ %100

ﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻤﺎن اﻟﻜﺒﺮى ﺧﻄﺔ ﻋ ّ
• وﺿﻌﺖ أﻣﺎﻧﺔ ﻋ ّ

ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ.

ﻤﺎن اﻟﺨﻀﺮاء،
اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋ ّ
و ُرﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺑﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ

• ﺗﻢ إﻃﻼق ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت

• ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ

اﻻزدﺣﺎم اﻟﻤﺮوري وﺗﺤﻔﻴﺰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ

ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻣﻨﺎﺧﻴﺎً ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2050

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ اﻷردن ) (2025-2021وﻋﻠﻰ

ﻤﺎن ،ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋ ّ
ﻤﺎن اﻟﺨﻀﺮاء.
ﻋ ّ

ﻤﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم  2021ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
) (BRTﻓﻲ ﻋ ّ

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم.

• ﺗﻢ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺜﻞ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
ﻤﺎن ،وﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺤﺪاﺋﻖ
اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋ ّ

اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ

ﻤﺎن وﻋﻠﻰ
• اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋ ّ

اﻟﺴﻴﺎرات وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ:

 ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ  %23.2ﻓﻲ ﻋﺎم.2020

ﻤﺎن  %19.8ﻓﻲ ﻋﺎم
 ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋ ّ.2019

ﻤﺎن اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ إدارة
• ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮد أﻣﺎﻧﺔ ﻋ ّ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻌﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺐ اﻟﻐﺒﺎوي،
ﺑﺈﻧﺘﺎج  4.8ﻣﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.

اﻟﺸﻜﻞ ) :(5أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺪار اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى

امليض قُدماً
التحديات أثناء
ّ
ال ميكــن لــأردن تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتامعيــة وبيئيــة

غــر املبــارشة لالضطرابــات اإلقليميــة والرصاعــات التــي أثّــرت

شــاملة ومســتدامة مبفــرده ،فعــى الرغــم مــن التقــدم

حتــاً يف مســاره االقتصــادي ،فقــد تســبّب تدفــق الالجئــن

إاّل أن التحديــات مــا تــزال قامئــة نتيجــ ً
ة للتطــورات
املحــ َرزّ ،

بضغــط كبــر عــى البنيــة التحتيــة والخدمــات ،وتعطّلــت

اإلقليميــة والدوليــة .وبعــد حــوايل عقــد عــى انطــاق مــا

التجــارة ،ومثّلــت تلــك األوضــاع رادعــاً لجــذب االســتثامر

ي "الربيــع العــريب" ،مــا يــزال األردن يعــاين مــن اآلثــار
ســ ّ
ُ
م َ

األجنبــي املبــارش والســياحة .ونتيجــ ً
ة لذلــك ،انخفــض النمــو
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

االقتصــادي مــن  %6.5يف الفــرة  2009-2000إىل حــوايل

يف ترسيــع التقــدم يف تحقيــق أجنــدة عــام  ،2030ومنهــا

 %2.4يف الفــرة  ،2019-2010بينــا ارتفعــت نســبة الدَّيــن

مــروع الناقــل الوطنــي ومــروع الســكك الحديديــة

العــام إىل الناتــج املحــي اإلجــايل بشــكل كبــر .واليــوم،

الوطنيــة ،باإلضافــة إىل الربامــج الجاريــة لتعزيــز االكتفــاء

ومــع الخــروج تدريجي ـاً مــن الجائحــة ،يواجــه العــامل تداعيــات

الــذايت مــن الطاقــة .كــا يســعى األردن إىل إرســاء األســس

ـى الــراع بــن روســيا وأوكرانيــا
الحــرب يف أوروبــا ،فقــد تجـ ّ

لتطويــر قطــاع زراعــي وغــذايئ كفــؤ ومســتدام ومــرن،

بصــورة اضطرابــات يف سالســل التوريــد وارتفــاع يف أســعار

وتحويــل اململكــة إىل مركــز إقليمــي لألمــن الغــذايئ.

النفــط والســلع األساســية ،األمــر الــذي زاد الضغــط عــى

وســيعتمد األردن يف جميــع جهــوده عــى تســخري إمكانــات

االقتصــاد األردين ،وأضــاف إليــه أعبــاء جديــدة.

التكنولوجيــا والرقمنــة ،والتأكــد مــن أن الرشائــح الرئيســة مــن

وإضافــة إىل ذلــك ،يواجــه األردن صعوبــات مزمنــة تتعلــق
بنقــص امليــاه واالعتــاد عــى مصــادر الطاقــة الخارجيــة

الســكان ،مبــا يف ذلــك النســاء والشــباب ،تشــارك وتســاهم
بشــكل مؤثــر يف التنميــة واســتدامتها.

باإلضافــة إىل تفاقــم املخاطــر املرتبطــة بتغــر املنــاخ.

أطلــق األردن مؤخــرا ً رؤيتــه للتحديــث االقتصــادي التــي

يف هــذا الســياق ،يصبــح التعامــل مــع املعــدالت املرتفعــة

تتمحــور حــول شــعار "مســتقبل أفضــل" وتقــوم عــى ركيزتــن

للبطالــة والفقــر ومــع الفجــوات التنمويــة يف جميــع أنحــاء

اســراتيجيتني :النمــو املتســارع مــن خــال إطــاق كامــل

اململكــة أكــر صعوبــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن العديــد مــن

اإلمكانــات االقتصاديــة ،واالرتقــاء بنوعيــة الحيــاة لجميــع

أهــداف التنميــة املســتدامة تتطلــب دعــم اإلدارات املحليــة

املواطنــن ،بينــا تشــكل االســتدامة ركن ـاً اساســياً يف هــذه

لتحقيقهــا ،األمــر الــذي يفــرض بــذل جهــود كبــرة للتعامــل

الرؤيــة املســتقبلية .وســيتم تنفيــذ الرؤيــة مــن خــال مثانيــة

مــع التحديــات الهيكليــة عــى املســتوى املحــي ،مبــا يف

محــركات لنمــو االقتصــاد تغطــي  35مــن القطاعــات الرئيســة

ذلــك تعزيــز اإليــرادات ،وتوفــر التمويــل ،وتوافــر البيانــات،

والفرعيــة وتتضمــن أكــر مــن  360مبــادرة ،جــرى وضــع وصــف

وبنــاء القــدرات .ويتضــح هــذا التحــدي التمويــي أيض ـاً عــى

تفصيــي لــكل منهــا ،وتحديــد األهــداف ومــؤرشات قيــاس

املســتوى الوطنــي ،فقــد بــرزت خــال عمليــة التقييــم هــذه

األداء والجهــات املســؤولة عــن التنفيــذ ضمــن إطــار زمنــي

صعوبــاتٌ تتصــل مبحدوديــة املــوارد الرضوريــة التخــاذ إجراءات

متسلســل ومرحــي ،وتشــمل محــركات النمــو االقتصــادي

تحويليــة وحاســمة ميكــن أن تســاعد يف تحقيــق الغايــات

الصناعــات

املســتقبلية،

واملــؤرشات.

واالســتثامر ،والبيئــة املســتدامة ،والريــادة واالبــداع،

عاليــة

القيمــة،

والخدمــات

والتعليــم ،ونوعيــة الحيــاة ،واملــوارد املســتدامة ،وجعــل

الطريق إىل 2030

األردن وجهــة عامليــة.

بالنظــر إىل مــا ســبق ،ســتحتاج الجهــود إىل الرتكيــز عــى

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه مل يكــن مــن املمكــن إحــراز التقــدم

ـي قُدم ـاً نحــو عــام  :2030يتعلّــق األول
مســا َرين خــال املـ
ّ
بإطــار تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة ،إذ ســيجري العمــل
عــى تعزيــز الهيــكل املؤســي والقــدرات املؤسســية
والتقنيــة الالزمــة للمســاهمة يف تنفيــذ أجنــدة عــام 2030
خــال املرحلــة املقبلــة ،باإلضافــة إىل التطويــر املســتمر
لقاعــدة البيانــات لتأخــذ يف الحســبان عوامــل الجنــس والعمــر
واإلعاقــة ،والحــد مــن ازدواجيــة الجهــود.
أمــا املســار الثــاين ،فريتكــز عــى املشــاريع االســراتيجية
حدث أثــرا ً جوهريــاً عــر القطاعــات .فقــد
الكــرى التــي ســتُ ْ
ور األردن خطــة تنمويــة وطنيــة متعــددة الســنوات متمثلــة
طـ َّ
بالربنامــج التنفيــذي التأشــري الحكومــي ()2024-2021؛
الــذي يتضمــن خططــاً ملشــاريع وبرامــج تحويليــة تســاهم

الــذي تــم يف األردن لــوال الرشاكــة مــع مختلــف األطــراف
الدوليــة مــن دول صديقــة ومؤسســات مانحــة ومنظــات
دوليــة .ونتطلــع إىل مواصلــة بنــاء هــذه العالقــات عــى
أســس أقــوى مــن التعــاون والتنســيق .ويف الوقــت نفســه،
نــدرك أهميــة تفعيــل الــراكات عــى جميــع املســتويات
وتشــجيعها ،خاصــة مــع القطــاع الخــاص ،وتســخري االســتثامرات
نحــو التنميــة ،واالســتفادة مــن آليــات التمويــل املبتكــرة.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الفصل الثاين

املنهجية وعملية
اإلعداد
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ين
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ّ

الفصل الثاين:
املنهجية وعملية
اإلعداد

ـر األردن عــن اســتعداده لتنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة
عـ ّ

ويســتند هــذا إىل اعتقــاد راســخ بــأن األجنــدة ومــا يرتبــط بهــا

لعــام  2030منــذ إطالقهــا ،مــن خــال البنــاء عــى املتطلبــات

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة تعكــس األولويــات الوطنيــة

الالزمــة لذلــك وتوفريهــا .ويــأيت عــى رأس هــذه املتطلبــات:

لــأردن ،وترتســخ هــذه الجهــود أيضــاً بتعزيــز إطــار العمــل

وجــود إرادة سياســية بإحــداث التغيــر ،وبلــورة تصــور

عــى مبــادئ حقــوق اإلنســان التــي تســتند إليهــا األجنــدة،

اقتصــادي اجتامعــي بعيــد األمــد يرســم األردن الــذي

عــاوة عــى ذلــك فــإن التزامــات األردن الدوليــة تســاهم يف

نريــد يف العــام ( 2025وثيقــة األردن  ،)2025ووضــع خطــط

تأطــر اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا محلي ـاً لتحقيــق أهــداف

وطنيــة تنفيذيــة (ممثلــة يف نســختها األخــرة بالربنامــج

التنميــة؛ مــن ذلــك مــا يتعلــق بالهــدف الخامــس مــن أهــداف

التنفيــذي التأشــري للحكومــة  )2024-2021تأخــذ يف

التنميــة املســتدامة؛ أي انضــام األردن إىل اتفاقيــة القضاء

الحســبان مخرجــات الوثيقــة واالســراتيجيات القطاعيــة،

عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وإىل اتفــاق باريــس

باإلضافــة إىل وجــود قانــون للتخطيــط يحــدد اإلطــار العــام

للمنــاخ .وقــد عمــل األردن بعــزم عــى تقديــم مســاهامته

للتخطيــط والتمويــل والتنفيــذ واملتابعــة والتقييــم ،ووجــود

الوطنيــة ملكافحــة التغــر املناخــي ،وعمــل كذلــك عــى

مؤسســات قويــة تعمــل عــى التنســيق والتنفيــذ ،وقــدرات

االلتزامــات املنبثقــة عــن قمــة نــرويب  ،2019وأطلــق

وطنيــة مدربــة عــى ترجمــة الــرؤى واالســراتيجيات إىل

اســراتيجية شــاملة تلتــزم بإطار "ســنداي" .وعىل املســتوى

خطــط تنفيذيــة ،ووجــود نظــام إحصــايئ يتمتــع بالقــدرة

اإلقليمــي ،يشــارك األردن يف االجتامعــات اإلقليميــة العربيــة

اإلداريــة والتقنيــة واملصداقيــة والشــفافية ،وااللتــزام بربــط

املعنيــة بالتعليــم  ،2030وقــدَّم اســتعراضاً وطنيــاً طوعيــاً

التمويــل الرأســايل بالتنميــة ومخرجــات الربنامــج التنفيــذي

عــن الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف عــام

التأشــري مــن املشــاريع املختلفــة ،كــا تتعــزز جهــود األردن

 .2020عــاوة عــى ذلــك ،وفيــا يتعلــق بالهــدف الســادس

مــن خــال بيئــة ترشيعيــة حديثــة تســاعد عــى تلبيــة مطالــب

ٌ
طــرف يف مبــادرة الحكومــة املفتوحــة،
عــر ،فــإن األردن

التنميــة العادلــة والشــاملة.

واتخــذ التدابــر لضــان الوصــول املفتــوح إىل املعلومــات

منــذ تقدميــه أول اســتعراض وطنــي طوعــي يف عــام
 ،2017عكــف األردن عــى بــذل جهــود مكثفــة وشــاملة لدمــج
االلتــزام بأجنــدة التنميــة املســتدامة وتعميمــه وتعزيــزه.

والشــفافية وتعزيــز الحــوار العــام وتطويــر اآلليــات لتلقــي
الشــكاوى املتعلقــة بحقــوق اإلنســان .أمــا الهــدف الســابع
عــر ،وكمتابعــة لربنامــج عمــل أديــس أبابــا ،يــرع األردن

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

يف اتخــاذ إجــراءات لتشــجيع التمويــل باتجــاه تحقيــق أهــداف

النظــم الغذائيــة يف عــام  2021مــن أجــل تحقيــق نظــم

التنميــة املســتدامة ،كــا شــارك األردن بفعاليــة يف قمــة

غذائيــة فعالــة ومســتدامة.

يأيت إعداد التقرير الطوعي الثاين ليحقق ما ييل:

أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻲﻧ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻷردن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ.

إﺷﺮاك ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺻﻨﻊ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

ﺗﻀﻤﻴﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻛﻤﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ.

واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪد ﻣﻌﺎﻟﻢ

اﻟﺴﻴﺮ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم وﺗﺸﻜﻞ إﻃﺎرا ً
ﻫﺎدﻳﺎً ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاﻓﻖ وﻃﻨﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت

اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ

واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﺎ.

اﻟﺸﻜﻞ ) :(6أﻫﺪاف اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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متيزت عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاين مبا ييل:

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺪاد ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎﻲﻧ

اﻟﻤﻠْﻜﻴﺔ واﻹدارة اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﻜﺜﻒ ،وﺷﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ

اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ إﻋﺪاد اﻟﻤﺒﺎدئ

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

وﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻮارﻳﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻣﺤﺪدة

ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﻫﺪاف ﻟﻠﺴﻨﻮات  2024و2027
و.2030

إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ وﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ،

ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻮن ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ
وﺗﻜ ﱠ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﻓﻲ داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟﻤﻌﻨﻲ ،وﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﻢ

اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﺷﻤﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ

ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ

إﺷﺮاك أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وﻣﺆﺳﺴﺎت

واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ.

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﺘﻲ

ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺜﻒ وﺷﺎﻣﻞ

ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺪف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺸﻜﻞ ) :(7ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺪاد ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

املنهجية
اسرتشــد األردن يف إعــداد االســتعراض الوطنــي الطوعــي

والتحديــات التــي تواجــه دمــج أهــداف التنميــة املســتدامة

باملبــادئ األساســية املتمثلــة بالشــمولية والشــفافية

وتعميمهــا منــذ تقديــم أول اســتعراض وطنــي طوعــي،

وااللتــزام وامللكيــة .ويســتند هــذا إىل االعتقــاد الحقيقــي

والتوصــل إىل معايــر مرجعيــة وتوصيــات للســنوات املقبلــة.

بــأن االســتعراض الوطنــي الطوعــي لــن يســتطيع رصــد

ين اســتعراض وطنــي طوعــي لــأردن ،فقــد
وملــا كان هــذا ثــا َ

الجهــود والتقــدم املحــ َرز يف تنفيــذ األجنــدة إال مــن خــال

تــم الســعي إىل االســتفادة مــن الــدروس والتجــارب الســابقة

نهــج وطنــي يضــم جميــع أصحــاب العالقــة واملجتمــع بــأرسه

يف األعــال التحضرييــة ،مــع االســتفادة يف الوقــت نفســه

وال يــرك أحــدا ً خلــف الركــب .واألهــم مــن ذلــك أن مثــل هــذه

مــن األدوات واملنهجيــات املتاحــة لتحليــل التقــدم املحــ َرز

العمليــة التشــاركية كانــت بالغــة األهميــة لفهــم العقبــات

والنظــر فيــه.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻧﻬﺞ وﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ

اﳌﺒﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻋﺪاد
اﻻﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻻﻟﺘﺰام

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻮار اﻟﻤﻔﺘﻮح واﻟﺸﻔﺎف
ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2017واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة

ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﺟﻨﺪة  2030وﻣﻮاﺻﻠﺔ

اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺪﻣﺞ وﻣﻮاءﻣﺔ أﻫﺪاف

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ

وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ ) :(8اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

حوكمة إعداد االستعراض الوطني الطوعي
الثاين
وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل هــي الجهــة املســؤولة
عــن تنســيق الجهــود إلعــداد هــذا االســتعراض الوطنــي
الطوعــي ،بدعــم مــن جميــع الجهــات واملؤسســات الوطنيــة
واألجنبيــة؛ إذ يــرأس وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل اللجنــة
الوطنيــة العليــا للتنميــة املســتدامة ،ويشــغل وزيــر البيئــة
منصــب نائــب الرئيــس .لقــد قدمــت هــذه اللجنــة التوجيــه

واإلرشــاد واإلرشاف االســراتيجي الــكيل إلعــداد التقريــر،
واجتمعــت بشــكل دوري خــال إعــداد وتقديــم االســتعراض
لضــان اســتمرار التقــدم املحـ َرز عــى املســار الصحيــح .وتــم
تشــكيل فريــق أســايس رفيــع املســتوى لــإرشاف عــى
صياغــة االســتعراض الوطنــي الطوعــي ،وضــان شــمولية
الرتابطــات بــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف االســتعراض.

21
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

حوكمة إعداد االستعراض الوطني الطوعي الثاين
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ

ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻷﻫﺪاف
1

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ -وزارة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

10

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻋﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة

11

ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

12

اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺴﺆوﻻن

اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

13

6

اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء
اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﺮ

14

7

ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺴﻼم واﻟﻌﺪل
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ

15

8

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ وﻧﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف

16

2
3

داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ

9

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

4
5

اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺮﻓﺎه
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ

الشكل ( :)9حوكمة إعداد االستعراض الوطني الطوعي الثاين

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

إعداد التقارير ألهداف التنمية املستدامة
يركــز املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى هــذا العــام
عــى الهــدف الرابــع املتعلــق بالتعليــم الجيــد ،والهــدف

الدوليــة األخــرى ،وترأســت فريــق العمــل الــوزارة أو
املؤسســة الوطنيــة ذات الصلــة األوثــق بالهــدف ،وبعضويــة

الخامــس املتعلــق باملســاواة بــن الجنســن ،والهــدف

أكــر مــن  130جهــة لهــذه الفــرق.

عــر املتعلــق بالحيــاة عــى األرض ،والهــدف الســابع

عــ ّد توافــر البيانــات وجودتهــا والتحقــق منهــا أمــورا ً
ويُ َ

الرابــع عــر املتعلــق بالحيــاة تحــت املــاء ،والهــدف الخامــس
عــر املتعلــق بالــراكات مــن أجــل التنميــة .وقــد اختــار
األردن عــرض التقــدم يف تحقيــق األهــداف الســبعة عــر
جميعهــا ،ومبــا يعكــس الشــمولية مــن الجوانــب االجتامعيــة
حــظ وجــود تفاوتــات واختالفــات
واالقتصاديــة والبيئيــة .ويال َ
يف درجــة التحليــل والبيانــات وعمقهــا ،والتقــدم املحــ َرز
يف تحقيــق األهــداف ،ويعــود هــذا التفــاوت إىل القضايــا
الرئيســة الــواردة أدنــاه ،التــي تحــدد يف نهايــة املطــاف
مقــدار املعلومــات والتحليــات املتاحــة لتقديــم تقريــر عــن
كل هــدف:
•السياق االقتصادي واالجتامعي والبيئي للهدف.
•مواءمة الهدف مع األولويات واألهداف الوطنية.
•توافــر البيانــات املتعلقــة بالغايــات واملــؤرشات التــي
انعكســت عــى إمكانيــة تحديــد املســتهدفات ملختلــف
األهــداف.
•أثــر فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )-19عــى
الهــدف.

بالغــة األهميــة لعمليــة متابعــة تحقيــق األهــداف بشــكل
عــام ،وإلعــداد هــذا االســتعراض بشــكل خــاص .ولهــذه الغايــة
أنشــأت دائــرة اإلحصــاءات العامــة فريــق عمــل إضــايف معنيـاً
بالبيانــات ،باإلضافــة إىل وجــود ممثــل لدائــرة اإلحصــاءات يف
كل فريــق عمــل للتحقــق مــن صحــة البيانــات التــي س ـتُقدَّم،
مــع ضــان أن تكــون عمليــة االســتعراض مســتندة إىل مراجــع
ومصــادر معتمــدة محليــاً ودوليــاً ،ودعــم فــرق العمــل يف
التغلــب عــى التحديــات التــي تواجههــا يف تحديــد ووضــع
املــؤرشات الوطنيــة ومســتهدفاتها املســتقبلية.
وكان األردن حريصــاً عــى ضــان تكامــل األبعــاد االقتصاديــة
واالجتامعيــة والبيئيــة ،وتغطيــة األبعــاد املتعلقــة بالنــوع
االجتامعــي ،والتغــر املناخــي ،وآثــار كورونــا ،واألزمــة
الســورية ،والــراكات ألجــل التنميــة ،وغريهــا مــن القضايــا
عــى نحــو مالئــم .وعليــه ،فقــد تــم ضــان وجــود ممثلــن
للجهــات املعنيــة لهــذه املواضيــع يف جميــع فــرق العمــل.
فعــى ســبيل املثــال ،كان املجلــس األعىل لحقوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة عضــوا ً يف فــرق العمــل املعنيــة بأهــداف
التنميــة املســتدامة (األول ،والرابــع ،والثامــن ،والعــارش)،
وقــد قــاد املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان بــاألردن العمــل

•إمكانيــة توافــر املســاعدات الثنائيــة واملتعــددة

عــى تحقيــق الهــدف الســادس عــر مــن أهــداف التنميــة

مــن الجهــات املانحــة ملســاندة هــذا الهــدف ،نظــرا ً

املســتدامة ،وكان عضــوا ً يف فــرق العمل املعنيــة بالهدفني

ملحدوديــة املــوارد املتاحــة لــأردن.

الخامــس والعــارش مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .وترأســت
اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة فريــق العمــل

مشاركة الجهات املعنية

املعنــي بالهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة،
وكانــت ممثلــة يف فــرق العمــل املعنيــة بالهدفــن الثامــن

حرصــت وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل عــى تبنــي آليــة

والســادس عــر مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،باإلضافــة

رك مــن خاللهــا جميــع الجهــات املعنيــة يف
واضحــة يُــ َ

إىل قيــام اللجنــة بتشــكيل مجموعــة عمــل إضافيــة لضــان

عمليــة إعــداد االســتعراض الوطنــي الطوعــي .وتحقيقــاً

تغطيــة جميــع األبعــاد املرتبطــة بالهــدف والرتابطــات مــع

لهــذه الغايــة ،وبنــا ًء عــى توجيهــات اللجنــة الوطنيــة العليــا

األهــداف األخــرى ،إىل جانــب مراجعــة التقريــر مــن منظــور

للتنميــة املســتدامة ،شُ ــكلت  16فريــق عمــل تضــم يف

النــوع االجتامعــي .عــاوة عــى ذلــك ،ويف ضــوء الضغــوط

عضويتهــا الجهــات املعنيــة بتحقيــق األهــداف مــن الــوزارات

الســكانية املتزايــدة ،ظهــرت الدميوغرافيــا قضيــة شــاملة

واملؤسســات الحكوميــة كافــة ،والقطــاع الخــاص ،وهيئــات

عــر األهــداف ،وبالتــايل تــم إرشاك املجلــس األعــى للســكان

املجتمــع املــدين ،وهيئــات األمــم املتحــدة ،واملؤسســات

عضــوا ً يف فــرق العمــل املعنيــة بالهدفــن الثالــث والثامــن،

23

24

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

وقــد تــم التطــرق لهــا يف األهــداف الرئيســة األخــرى.

التــي تــم تحقيقهــا رغــم التحديــات ،وضــان عــدم إغفــال أي

هــذا وقــد تــم التنســيق مــع هيئــة مؤسســات املجتمــع

إنجــاز عــى أرض الواقــع ،أو تــم إنجــازه يف إطــار الغايــات

املــدين (همــم) ،وهــي هيئــة تعمــل عــى تنســيق عمــل

واملــؤرشات .وقــد تــم التوافــق عــى مســتهدفات واقعيــة

مؤسســات املجتمــع املــدين املشــاركة لتكــون نــواة لعمــل

للمــؤرشات بنســبة  %45بنهايــة األعــوام  ،2024و،2027

وتعــاون مشــركني يســتهدفان تعزيــز دور املؤسســات غــر

و ،2030باإلضافــة إىل التوصيــات والطريــق إىل األمــام.

الحكوميــة يف املجتمــع ،والتحالــف املــدين األردين للتنميــة
املســتدامة لضــان مشــاركة املؤسســات املدنيــة املعنيــة
بــكل هــدف.

كــا بُذلــت أيضــاً جهــود إلجــراء مشــاورات محليــة وإرشاك
املؤسســات عــى املســتوى املحــي واملحافظــات .وتــم
ذلــك مــن خــال عقــد ورشــة وطنيــة ضمــت رؤســاء اللجــان
يف مجلــس األمــة بشــقيه :النــواب واألعيــان ،ومجالــس

خطة العمل واإلطار الزمني إلعداد االستعراض
الوطني الطوعي الثاين

اململكــة ،والخــراء مــن األكادمييــن وممثــي املجتمعــات

تزامنــت عمليــة إعــداد االســتعراض الوطنــي الطوعــي هــذه

املحليــة واالتحــادات والشــباب .كــا تــم عقــد اجتامعــات مــع

مــع دخــول األردن املوجــة الرابعــة مــن الجائحــة الناجمــة عــن
متحــور أوميكــرون .ويف الفــرة بــن كانــون الثــاين وآذار
 ،2022تــم تنظيــم عمليــات تشــاور موســعة ،وعقــد عــدة
جــوالت مــن االجتامعــات ،وورشــتي عمــل وطنيتــن رئيســتني
(إلطــاق عمليــة اإلعــداد والتحقــق مــن البيانــات مــع فــرق
عقــدت نــدوات عديــدة عــر اإلنرتنــت تتنــاول النهــج
العمــل) ،و ُ
القائــم عــى حقــوق اإلنســان يف التعامــل مــع البيانــات.

املحافظــات والبلديــات املنتخبــة مــن جميــع محافظــات

األوســاط األكادمييــة مثــل مجلــس التنميــة املســتدامة يف
مؤسســات التعليــم العــايل يف الــدول العربيــة؛ الــذي
عــان
تســتضيفه إحــدى الجامعــات يف األردن (جامعــة
ّ
العربيــة) ،ولضــان اســتكامل املشــاورات عــى املســتوى
الوطنــي ،تــم يف نهايــة شــهر أيــار عقــد جلســات اســتامع
وتعليقــات عــى التقريــر ،وذلــك مــن خــال منصــة خاصــة أُعلــن
عنهــا مــن خــال شــبكات التواصــل االجتامعــي واملواقــع
اإللكرتونيــة التابعــة للجهــات الرســمية ،فأتاحــت املنصــة

وفرضــت الجائحــة إجــراء املزيــد مــن املناقشــات عــر اإلنرتنــت

لجميــع فئــات املجتمــع االطــاع عــى املالحظــات حــول التقرير

مــع مــا انطــوى عليــه ذلــك مــن تحديــات ،وقــد ســعت وزارة

بشــكل موثــق .وجــاءت هــذه املشــاورات عــى املســتويات

التخطيــط والتعــاون الــدويل إىل تســهيل هــذه العمليــة قــدر

املختلفــة العتــاد النســخة النهائيــة للتقريــر وإقرارهــا مــن

اإلمــكان ،فقامــت بتوزيــع منــاذج وإرشــادات لتنســيق الجهــود

ِ
قبــل اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة املســتدامة ،ورفعهــا

وآليــة العمــل فيــا بــن فــرق العمــل .وطــوال عمليــة

لدولــة رئيــس الــوزراء؛ رئيــس اللجنــة التوجيهيــة العليــا

املشــاركة ،تــم تشــجيع أصحــاب العالقــة عــى مراجعــة غايــات

للموافقــة عليهــا.

ومــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة ،باإلضافــة إىل أوجــه
ارتباطهــا باالســراتيجيات الوطنيــة والقطاعيــة ،وتحديــد قيــم
املــؤرشات لألهــداف ومــدى اإلنجــاز الــذي تحقــق بالرجــوع
إىل ســنة األســاس؛ وهــي عــام  ،2015وإجــراء مقارنــة مــع
أحــدث البيانــات املتوفــرة لهــذه املــؤرشات.
وجــرى اســتعراض الجهــود الرتاكميــة لفــرق العمــل وتقييمها
واعتامدهــا مــن خــال ورشــة عمــل يف الفــرة بــن  23و24
آذار  ،2022مبشــاركة الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة،
والقطــاع الخــاص ،وهيئــات املجتمــع املــدين ،وهيئــات األمــم
املتحــدة ،واملؤسســات الدوليــة األخــرى .وهدفــت الورشــة
إىل مناقشــة مســودات التقاريــر الفرعيــة لألهــداف ،مبــا
تضمنتــه مــن معلومــات وبيانــات تعكــس الجهــود الوطنيــة
املبذولــة لتحقيقهــا ،والتحديــات التــي واجهتهــا ،والنجاحــات
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الفصل الثالث

السياق االقتصادي
واالجتامعي واألزمة
السورية وجائحة كورونا
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الفصل الثالث:
السياق االقتصادي واالجتامعي
واألزمة السورية وجائحة كورونا
واجهــت التنميــة يف األردن ظروفــاً صعبــة ،فقــد تعــرض

واســتجابة لهــذا التحديــات ،ومنــذ عــام  ،2018رشع األردن

االقتصــاد لصدمــات اســتنفدت حــوايل  %44مــن إجــايل

يف تنفيــذ مصفوفــة إصــاح تــم تطويرهــا وتحديدهــا وطني ـاً،

الناتــج املحــي عــى مــدار العقــد املــايض ،وأدى ما يســمى

تضمنــت مجموعــة مــن اإلصالحــات عــى صعيــد السياســات

"الربيــع العــريب" ،والــراع الســوري ،وظهــور تنظيــم داعــش

واإلصالحــات الهيكليــة لتحســن القــدرة التنافســية لالقتصــاد،

اإلرهــايب ،ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن اضطرابــات تجاريــة

وترسيــع وتــرة النمــو ،وخلــق فــرص العمــل .وتشــمل

وتدفقــات الجئــن ،إىل تراجــع معــدالت النمــو االقتصــادي ،إذ

املحــاور ذات األولويــة تحســن بيئــة األعــال واالســتثامر،

انخفضــت مــن  %6.5باملتوســط خــال الفــرة  2009-2000إىل

وتخفيــض كلفــة مامرســة أنشــطة األعــال ،وزيــادة الصــادرات

حــوايل  %2.4خــال الفــرة .2019-2010

واالســتثامرات ،وتعزيــز اســتقرار االقتصــاد الــكيل .وأضــاف

إن مســتويات النمــو هــذه مقلقــة ،ال ســيام يف ضــوء
االتجاهــات الدميوغرافيــة الحاليــة ،التــي تُعــ ّد مســألة لهــا
تداعيــات عــى تحقيــق التنميــة بجميــع أبعادهــا ،فقــد
زاد عــدد ســكان األردن بشــكل كبــر خــال العقــد املــايض،
خاصــة منــذ العــام  ،2011نتيجــة للهجــرة القرسيــة .وســتزيد
هــذه الفئــة برسعــة خــال العقــد القــادم .ويف حــن أن
هنــاك مزايــا لهــذا التضخــم الشــبايب ،إال أنــه يضاعــف العــبء
عــى االقتصــاد الــذي عليــه أن يضمــن مســتويات كافيــة مــن
االســتثامر والنمــو وتوليــد فــرص العمــل يف املســتقبل،
وهــذا مــا يفاقــم مشــكلة البطالــة بشــكل ســنوي ،ويرتبــط
هــذا الواقــع الدميوغــرايف حتـاً بزيــادة الضغــط عــى توفري
الخدمــات العامــة وجــودة البنيــة التحتيــة عــى املســتويني
املحــي والوطنــي.

تقييــم منتصــف املــدة للمصفوفــة محــوري كفــاءة القطــاع
العــام والســياحة ،إذ شــارك قطــاع الســياحة مبــا نســبته
 %13مــن الناتــج املحــي اإلجــايل لــأردن يف عــام ،2019
ويعمــل فيــه حــوايل  53ألــف موظــف بشــكل مبــارش ،ونظــرا ً
لذلــك؛ ســيتم العمــل عــى زيــادة االســتثامر وتعزيــز القــدرة
التنافســية للمنتــج الســياحي األردين ،وتســهيل مامرســة
األعــال الســياحية ،باإلضافــة إىل شــمول القطــاع الخــاص
واملجتمعــات املحليــة ،وإدمــاج النــوع االجتامعــي والتمكــن
االقتصــادي للمــرأة .وتتكامــل مصفوفــة اإلصــاح أيضــاً مــع
اســراتيجية متوســطة األجــل إلدارة الديــن العــام لضــان
تلبيــة االحتياجــات التمويليــة للحكومــة والتزاماتهــا املتعلقــة
بالســداد ،مــع اتبــاع تدابــر ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة يف
الوقــت نفســه .كــا أن النجــاح الــذي تحقــق حتــى اآلن يف
إطــار برنامــج صنــدوق النقــد الــدويل هــو دليــل عــى التــزام
األردن باملعايــر الهيكليــة للربنامــج وإدارة السياســة املاليــة
والنقديــة.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

رصاع سوري طال أمدُه
يجــري تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة والهيكليــة يف األردن
بالرغــم مــن الضغــوط املســتمرة جــراء الــراع الســوري
الــذي طــال أمــده ،والــذي أدى إىل تعطيــل التدفقــات
التجاريــة لــأردن وزيــادة العــبء األمنــييف منطقــة الحــدود
الشــالية ،ولجــوء حــوايل  1.36مليــون ســوري (يعيــش
غالبيتهــم خــارج املخيــات) .زادت التحديــات التــي يواجههــا
األردن مــن الناحيــة االقتصاديــة املتعلقــة مبشــكلة البطالــة،
خاصــة بــن فئتــي الشــباب والنســاء؛ إذ يتحمــل األردن عــبء
اللجــوء ويســاهم يف اإلنفــاق عــى الخدمــات املقدمــة
لالجئــن/ات الســوريني/ات ،األمــر الــذي أدى إىل ضغــوط
كبــرة عــى املــوارد الطبيعيــة ،واالقتصــاد األردين وعمليــة

وعمــاً مببــدأ "عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب" ،يتيــح األردن
للســوريني الوصــول إىل الخدمــات األساســية ،وكان قــد
توســع يف توفــر تصاريــح العمــل للســوريني ،مبــا يف ذلــك
تصاريــح العمــل املرنــة .وإن التــزام األردن املســتمر يف
هــذا الصــدد يتأثــر بشــكل كبــر برتاجــع الدعــم الــدويل لألزمــة
الســورية .فقــد بلــغ التمويــل املطلــوب لخطــة االســتجابة
األردنيــة لألزمــة الســورية يف عــام  2021مــا قيمتــه  2.4مليــار
دوالر أمــريك ،تلقّــى األردن منهــا  774مليونــاً فقــط ،وهــو
مــا ميثــل  %30.6مــن التمويــل املطلــوب .وقــد أدى ضعــف
التمويــل إىل انخفــاض عــدد الخدمــات املتوفــرة ومســتواها.

التنميــة ،وقطــاع الخدمــات ،والبنيــة التحتيــة ،واألمــن والســلم
املجتمعــي.

أﺛﺮ أزﻣﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري ﻋﲆ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ
• أدت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻟﻸردﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪودة إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﺑﻌﺾ اﻷردﻧﻴﻴﻦ وﻣﻨﻬﻢ

اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ أدى ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻜﻦ
واﻟﻐﺬاء إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ.

اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع
• ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻮري ،ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ
ﻋﺒﺌﺎً إﺿﺎﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﺪﻋﻰ زﻳﺎدة

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺪرات اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،وﺗﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻘﻠّﺐ اﻷﺳﻌﺎر

اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
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اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺮﻓﺎه

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ

• ﺷﻬﺪ اﻷردن ﻋﻮدة اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ

• ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻋﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ زاد ﺿﻐ َ
ﻂ اﻟﻌﻤﻞ وأﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻹﻣﺪادات ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻻزدﺣﺎم ،اﻷﻣﺮ

أدى إﻟﻰ ﺣﻤﻼت ﺗﻄﻌﻴﻢ ﻣﺘﻜﺮرة ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ

داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﺟﻬﺎد ﻗﺪرات اﻟﻘﻄﺎع وزﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﺬي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪارس ﻓﻲ

اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ .وأُﻧﺸﺌﺖ ﻣﺪارس
ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،واﻓﺘُﺘﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻزدﺣﺎم وﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﺪرات.

ﻛﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻷردن إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻮادر اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.

اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

• ﻓﺎﻗﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت دون ﺳﻦ  18ﻋﺎﻣﺎً ﻣﺎ

• ﺑﻮﺻﻔﻪ دوﻟﺔ ﻓﻘﻴﺮة ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه ،ﺷﻬﺪ اﻷردن زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ

ﻧﺴﺒﺔ زواج اﻷﻃﻔﺎل )اﻹﻧﺎث( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺬ

اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ .أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

وﻧﺴﺐ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻤﺎرس ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت.

وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻀﻮب اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ.

ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻷردﻧﻴﺎت ،وﻟﻌﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ دورا ً ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع

ﺑﺪء اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺠﺎب،

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﻛﺰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ،وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻴﺎه،

• ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻼﺟﺌﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻨﺴﺎء
اﻷردﻧﻴﺎت.

ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

• زاد اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ

• ﺷﻬﺪ اﻷردن ﺿﻐﻮﻃﺎً ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺟﻴﺠﺎوات /ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2011إﻟﻰ  9100ﺟﻴﺠﺎوات /ﺳﺎﻋﺔ

ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﺟﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا

ﻣﻠﺤﻮظ ،إذ ارﺗﻔﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﻣﻦ 5667
ﻓﻲ ﻋﺎم .2020

واﻟﻤﻮارد ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺤﺼﻮل

اﻟﻤﺠﺎل ،وﻇﻬﺮت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ واﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺆوﻻن
• ﺗﻮﻟﺪ ﻋﺐء ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻊ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ وﻧﻘﻞ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

أثر جائحة كورونا عىل التنمية يف األردن
كانــت الجائحــة ومــا تــزال تشــكّل اختبــارا ً لقــدرة األردن عــى
الصمــود يف وجــه الصعوبــات االقتصاديــة واالجتامعيــة
الشــديدة .ويف مواجهــة هــذه األزمــة ،كان لزامــاً عــى
األردن التصــدي للمهمــة املعقــدة والصعبــة املتمثلــة
يف املوازنــة بــن صحــة املواطنــن ،والحاجــة إىل حاميــة
االقتصــاد الوطنــي ،وحاميــة ســبل كســب العيــش عــى
املــدى الطويــل ،والتخفيــف مــن حــدة الفقــر ومعــدالت
البطالــة املتزايديــن .وهكــذا ارتكــزت السياســات األردنيــة
عــى تقييــات علميــة اتُّخــذت اســتنادا ً إليهــا تدابــر تدريجيــة
ومدروســة ملســاندة االقتصــاد .كذلــك اســتندت االســتجابة
إىل أهميــة الشــفافية والتواصــل املفتــوح ،إذ كان هــذا
أمــرا ً بالــغ األهميــة لبنــاء الثقــة يف اســتجابة الحكومــة ،مــا
هل الجهــود الجامعيــة والتضامــن الالزمــن للمســاعدة
ســ ّ
يف التخفيــف مــن آثــار الجائحــة .وبالتــايل بقيــت الحكومــة
عــى التزامهــا بإصــدار التقاريــر (يف البدايــة عــى شــكل
مؤمتــرات صحفيــة يوميــة ثــم مــن خــال النــرات) عــن حالــة
الجائحــة عــى مــدى املوجــات املتعاقبــة ،فقــد كانــت تنــر
التطــورات املتعلقــة بنظــام الرعايــة الصحيــة والحــاالت
والوفيــات بشــكل علنــي.
وكــا هــي الحــال مــع ســائر بلــدان العــامل ،نفــذت الحكومــة
األردنيــة تدابــر صارمــة الحتــواء انتشــار الفــروس بــن
الســكان .وتراوحــت هــذه التدابــر مــن اإلغــاق الكامــل يف
أول األمــر إىل اإلغــاق الجــزيئ ،وحظــر التجــول ليــاً وإغــاق
املطــارات .أمــا القطاعــات واملواقــع التــي قُيّمــت بوصفهــا
تواجــه مخاطــر عــدوى مرتفعــة فتــم إغالقهــا لفــرات كبــرة.
وأدى هــذا إىل تباطــؤ كبــر يف تدفــق االســتثامر األجنبــي
املبــارش ،والتحويــات املاليــة ،وتعطــل التجــارة والخدمــات
والســياحة (شــهد قطــاع الســياحة عــام  2020انخفاضــاً يف
عــدد الــزوار بنســبة  %77واإليــرادات املاليــة بنســبة ،%76
مــا أثــر عــى نظــام االقتصــاد الســياحي بأكملــه) ،كــا واجــه
قطــاع األعــال تحديــات الســيولة والتدفقــات النقديــة ،بســبب
اضطرابــات سالســل التوريــد التــي أثــرت عــى الطلــب عــى
املنتجــات والخدمــات.
يف نهايــة املطــاف ،أدى االنخفــاض يف اإليــرادات
الحكوميــة ،باإلضافــة إىل تباطــؤ اإلنتاجيــة واإلنتــاج ،إىل جانــب
زيــادة اإلنفــاق ملواجهــة الجائحــة ،إىل انكــاش إجــايل
الناتــج املحــي بنســبة  %1.6يف عــام  ،2020وهــو االنكــاش

األول الــذي يعــاين منــه االقتصــاد منــذ عقــود (عــى الرغــم
عـ ّد مــن بــن أدىن املعــدالت يف العــامل)،
مــن أنــه مــا يــزال يُ َ
كــا شــهد األردن زيــادة يف عجــز املوازنــة العامــة ونســب
الديــن العــام للناتــج املحــي اإلجــايل .وأثــرت هــذه
التحديــات املاليــة عــى قــدرة األردن عــى تخصيــص املــوارد
املاليــة للربامــج واألولويــات الرئيســة مبــا يف ذلــك التغــر
املناخــي والتكيــف ،بينــا تــم تحويــل الكثــر مــن املســاعدات
الدوليــة للتعامــل مــع الجائحــة.
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اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﲆ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
• ازداد ﻋﺐء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﻼق اﻟﺘﻲ

اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ

ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮﺑﺎء ،ﻓﻘﺪ زادت اﻟﻜﻠﻔﺔ واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﺗﻌﻄﱡﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ،
وﺗﻌﻄﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻘﺮاء.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  %23.2ﻓﻲ ﻋﺎم .2020
• وﻗﺪ أﺛﺮت اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻐﺬاء ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﺳﺘﻬﻼك اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺠﻮدة وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل.

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ
وﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد

• ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أدت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ إﻟﻰ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ وﺷﻜﻠﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎً ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻨﻬﺎ،

وﻟﻘﺪ أﺛﺮت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ،ﻣﻤﺎ ﻋﻄﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺪا
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ .وﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﺮاﻣﺞ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺮﻓﺎه

ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻄﻌﻴﻢ ،وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻮاﻣﻞ،
واﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ ،واﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ..وﺗﺄﺧﺮت
اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ،ﻓﺰادت اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﺮاض.

• ﻛﺸﻒ اﻟﻮﺑﺎء ﻋﻦ ﻓﺠﻮة رﻗﻤﻴﺔ أﻋﺎﻗﺖ ﻗﺪرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ

ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو ﺿﻌﻔﻪ أو ﺗﻌﻄﻠﻪ .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة

ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺮﺑﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﺠﻮة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ

زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻣﻤﺎ زاد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم .وﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .وﻳﺠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،وﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻗﻨﺎة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻠﻐﺔ
اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻢ ،وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ،ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
• إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،وﻛﺎن ﻫﻨﺎك

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎق ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .وﺗﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﻏﻼق أو أﺳﺒﺎب أﺧﺮى .وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،واﺟﻬﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أﻳﻀﺎً ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،وﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻟﻠﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

• ﺿﺎﻋﻒ اﻟﻮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت .ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﺑﺎء ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﻘﺪ أﻋﺎق
اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪرة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
)دور اﻹﻳﻮاء ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ( وﻛﺎن

اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة

اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﻼق ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة واﺿﺤﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ  %24.1ﻋﺎم  2019إﻟﻰ  %30.7ﻋﺎم .2020

• ﺷﻬﺪ اﻷردن زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺿﺦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺮ ،وأﺷﺎرت اﻟﻘﺮاءات اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﻨﺴﺒﺔ %10
أﺛﻨﺎء اﻹﻏﻼق ،ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،وﺳﺎﻫﻢ
اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ.

• ﻓﻘﺪ أﺑﺮزت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﻼق ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺻﻮل اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻐﺬاء واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.

ﻣﺪن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

• ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻮﺑﺎء وﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا ً اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ

اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺴﺆوﻻن

اﻟﺨﻄﻴﺮة وذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
أدى اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺑﺎء إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻜﻴﻒ ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ
أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﺎح .ﻛﻤﺎ أدت اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺛﺮت أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﺮ

اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﺎء

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

إجــراءات مواجهــة جائحــة كورونــا  -االســتجابة
الفوريــة
تحسني الوصول إىل الرعاية الصحية وجودتها
يف أعقــاب الفــرة األوىل مــن اإلغــاق الصــارم ،رسعــان مــا
أدرك األردن األهميــة الحاســمة لتدعيــم القطــاع الطبــي
وتعزيــز قدراتــه .وتحقيق ـاً لهــذا الغــرض ،ومبوجــب توجيهــات
جاللــة امللــك ،ســعت الحكومــة إىل االرتقــاء مبســتوى
اســتجابة الرعايــة الصحيــة بزيــادة قــدرات املستشــفيات

ٍ
كاف
وضــان توفّــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لالختبــار بشــكل
يف عمــوم اململكــة .غــر أن هــذا تطلــب جهــدا ً غــر مســبوق
إلعــادة توجيــه مــوارد الدولــة ،فقــد زاد األردن قــدرات نظــام
رسة العــزل
الرعايــة الصحيــة بنســبة  ،%300مــع زيــادة عــدد أ ّ
والعنايــة املركــزة للمــرىض املصابــن بفــروس كورونــا.
كــا زاد البلــد أيض ـاً عــدد أجهــزة التنفــس الصناعــي املتاحــة
للتصــدي للجائحــة .وتــم إنشــاء ســتة مستشــفيات ميدانيــة
يف عمــوم اململكــة .وكان مــن ضمــن اإلجــراءات األخــرى
التــي تــم اتخاذهــا:
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+

ﻗﺪرات ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

%300

+

أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪي
ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ

+

أﺳ ّﺮة اﻟﻌﺰل واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

6

إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ أرﺟﺎء
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻟﺸﻜﻞ ) :(10ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑ ً
ﺔ ﻟﻠﻮﺑﺎء

•مــن خــال رشاكــة موثوقــة مــع القطــاع الخــاص،

وأعطــى األولويــة للفئــات العمريــة والرشائــح الضعيفــة

اســتأجرت الحكومــة مستشــفى خاصــاً لزيــادة القــدرة

والبنيــة التحتيــة املصاحبــة لذلــك (مبــا يف ذلــك مواقــع

عــى التعامــل مــع املــرىض املصابــن بفــروس

التطعيــم التــي تقــدم خدماتهــا ملــن يقــودون ســياراتهم).

كورونــا ،ووقّعــت اتفاقيــات لعــاج هــؤالء املــرىض

كــا اقــرن أيض ـاً بحملــة توعيــة قويــة لضــان إحاطــة النــاس

يف املستشــفيات الخاصــة عــى نفقــة الحكومــة .كــا

علــاً بالربنامــج الوطنــي للتطعيــم .ولعــدم تــرك أحــد خلــف

تــم االتفــاق أيضــاً عــى خفــض تكاليــف عــاج املــرىض

مــن يف اململكــة مــن مواطنــن
الركــب ،أتيــح اللقــاح لــكل َ

املصابــنبفــروسكورونــايفاملستشــفياتالخاصــة.

ومقيمــن والجئــن؛ وذاك ألن الجميــع يقفــون عــى قــدم

•وضعــت الحكومــة اســراتيجية رصــد وتتبــع لتمكينهــا مــن
إجــراء تقييــم مســتمر النتقــال املــرض يف املجتمعــات
املحليــة .وتــم توفــر مختــرات للفحــوص واالختبــارات
يف عمــوم اململكــة.
•تــم تجهيــز القطــاع الطبــي مبزيــد مــن الطواقــم الطبيــة
والتمريضيــة .ويجــري توســيع نطــاق برامــج التدريــب
لتشــمل تخصصــات جديــدة وتغطيــة النقــص بأعــداد أكــر
بشــكل ملحــوظ.

املســاواة يف مواجهــة هــذا الفــروس .والواقــع أن األردن
كان مــن أوائــل البلــدان عــى مســتوى العــامل التــي شــملت
الالجئــن يف حمــات للتطعيــم .هــذا وقــد أنشــأ األردن املركــز
الوطنــي ملكافحــة األوبئــة واألمــراض الســارية ،الــذي يهــدف
إىل تدعيــم تدابــر الصحــة والســامة ،ومتابعــة الصحــة
العامــة ،وتطويــر أنظمــة املعلومــات ،والحــد والوقايــة مــن
انتشــار الجوائــح واألمــراض الســارية.
توفري الحامية االجتامعية ودعم التشغيل
كان األردن (وهــو اقتصــاد صغــر ومنفتــح يتمتــع بروابــط

باإلضافــة إىل ذلــك ســعت الحكومــة إىل التعاقد عــى كميات

إقليميــة ودوليــة قويــة) معرضــاً لتداعيــات الجائحــة بشــكل

كبــرة مــن اللقــاح مــن مصــادر متعــددة يف أقــرب وقــت

كبــر؛ فاضطــرت الحكومــة إىل اتخــاذ تدابــر اســتثنائية عــى

مــن الربنامــج الوطنــي للتطعيــم معايــر واضحــة،
ممكــن .وتض ّ

الرغــم مــن االنخفــاض الكبــر يف قاعــدة املاليــة العامــة
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واإليــرادات ،وذلــك ملســاندة القطــاع الخــاص (ال ســيام
منشــآت األعــال الصغــرة واملتوســطة) ،ووقــف االنــزالق
يف هــوة البطالــة والفقــر مــن خــال إصــدار إطــار ترشيعــي
يحافــظ عــى اســتدامة أكــر قــدر مــن الوظائــف ،كــا تــم
إنشــاء منصــة إلكرتونيــة لتلقــي شــكاوى املوظفــن بشــأن

جلني
•متكــن العاملــن لحســابهم الخــاص املســ َّ

يف مؤسســة الضــان االجتامعــي ،وذوي الدخــل

املنخفــض ،مــن ســحب مبلــغ محــدود مــن مزايــا التقاعــد
الخاصــة بهــم.
•توفــر الدعــم والتســهيالت فيــا يخــص الرضائــب

املخالفــات يف مــكان العمــل ،وضــان توفــر الحاميــة

والرســوم وفواتــر الكهربــاء /التعرفــة ،ودعــم تصديــر

االجتامعيــة الكافيــة لجميــع الرشائــح الضعيفــة واملهمشــة.

املعــدات واألجهــزة الطبيــة.

وتــم االلتــزام بضــان اســتمرار توفــر الكهربــاء ،والتوفــر
املســتدام ملشــتقات الوقــود لجميــع الســكان والقطاعــات
الحيويــة ،باإلضافــة إىل املخيــات الســورية.

اإلنرتنــت والتســويق الرقمــي ،باإلضافــة إىل دعــم مــا
يتعلــق بتكاليــف الشــحن.

حامية الفئات الفقرية واألكرث احتياجاً

•تــم تقديــم الدعــم املوجــه لقطــاع الســياحة عــر إنشــاء

شــكلت حاميــة الفئــات األكــر احتياجــاً وفقــرا ً عنــرا ً محوريــاً
يف اســتجابة الحكومــة للجائحــة ،وشــملت

•دعــم الــركات الصناعيــة للتحــول نحــو العمــل عــر

جهودهــا

التحويــات النقديــة املنتظمــة املســتمرة والتحويــات
النقديــة الطارئــة .واســتهدفت التحويــات النقديــة الطارئــة
عــى وجــه التحديــد عــال املياومــة املترضريــن مــن
اإلغالقــات.
وللتعامــل مــع العنــف األرسي ،متــت زيــادة عــدد الكــوادر
املعنيــة لالســتجابة لتصاعــد الحــاالت ولتقديــم خدمــات
وتغطيــة الفجــوات الحاصلــة بســبب اإلغالقــات .كــا يجــدر
ورت آليــات ملســاعدة املــرأة للوصــول إىل
الذكــر أنــه طُــ ّ
الخدمــات مبــا يف ذلــك تحويــات النفقــة ،وتــم التعــاون مــع
منظــات املجتمــع املــدين لتوســيع التغطيــة الجغرافيــة.

مساندة القطاع الخاص ومنشآت األعامل الصغرية
واملتوسطة وحامية الوظائف

تــم االلتــزام بجهــود كبــرة لدعــم التشــغيل والقطــاع الخــاص
يف جميــع أنحــاء البــاد ،مبــا يف ذلــك:

صنــدوق دعــم وتخفيــض رضيبــة املبيعــات ،باإلضافــة
إىل دعــم قطاعــات ريــاض األطفــال مــن خــال التوســع
يف دعــم األعــال اململوكــة للنســاء يف هــذا القطــاع.
واتُّخــذ عــدد مــن اإلجــراءات مــن خــال البنــك املركــزي األردين
لحاميــة القطــاع الخــاص مــن تأثــر الجائحــة ،وبلغــت قيمتهــا
اإلجامليــة  2.7مليــار دينــار ،أي حــوايل  %8.6مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل ،وتضمنــت تســهيالت ائتامنيــة بــروط
ميــرة ،وخفــض ســعر الفائــدة مبقــدار  150نقطــة أســاس،
وتعزيــز الســيولة املرصفيــة ،ومتكــن البنــوك التجاريــة مــن
تأجيــل مســتحقات الــركات يف القطاعــات املتأثــرة ،وتعديــل
برنامــج التمويــل الخــاص بالبنــك املركــزي األردين مــن خــال
خفــض كلفــة االئتــان وتعديــل رشوط الوصــول لتشــمل
متويــل رأس املــال العامــل والتكاليــف التشــغيلية ،باإلضافــة
إىل تأجيــل ســداد القــروض .وتــم توجيــه الجهــود نحــو توســيع
اســتخدام خدمــات الدفــع اإللكــروين والتمويــل الرقمــي.
مة وطن
ه ّ
مــة وطــن ملســاندة جهــود البــاد للتصــدي
تأســس صنــدوق ه ّ

•إصــدار أوامــر الدفــاع للحــد مــن ترسيــح العمــل يف

للجائحــة والتخفيــف مــن تداعياتهــا .وســاهم هــذا الصنــدوق،

القطــاع الخــاص ولدعــم التشــغيل.

الــذي يتــم متويلــه مــن خــال تربعــات القطــاع الخــاص ،يف

•إطــاق برنامــج اســتدامة يف كانــون األول  2020لدعــم
األجــور ومســاهامت الضــان االجتامعــي للعاملــن
الرســميني العاملــن يف الــركات املتــررة مــن الوبــاء
عــى مــدى ســتة أشــهر ،وتــم متديــده حتــى حزيــران
 ،2022مــا يــدل عــى أن القطــاع الخــاص مــا يــزال يشــعر
بتأثــر الوبــاء.

بنــاء الشــعور بالتضامــن املجتمعــي واملســاندة املتبادلــة
بــن الجميــع يف مواجهــة الجائحــة .وتــم توجيــه التمويــل
ملســاندة الجهــود يف قطــاع الصحــة واملســاهمة يف
التدابــر الراميــة إىل تخفيــف أثــر الفــروس عــى املجتمعــات
املحليــة الضعيفــة واملحرومــة.
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التعلّم عن بعد
أســفرت الجائحــة عــن تحديــات شــديدة واجهــت ضــان حــق
الوصــول إىل التعليــم .وكــا هــي الحــال يف ســائر بلــدان
العــامل ،اضطــرت الحكومــة األردنيــة إىل اللجــوء إىل تقديــم
خدمــات التعلــم مــن خــال الوســائل اإللكرتونيــة ،عــى الرغــم
مــا شــابها مــن أوجــه قصــور واضحــة .ويف البدايــة ،لجــأت
الحكومــة إىل الــدروس املتلفــزة مــن خــال قنــوات خاصــة؛

الطريــق إىل التعــايف وإعــادة البنــاء عــى
أســس أكــر منعــة
ســاعدت اســتجابة األردن املاليــة والنقديــة القويــة للجائحــة
التــي وصلــت إىل حــوايل  3مليــارات دينــار ،مقرتنــة بحملــة
التطعيــم وفتــح االقتصــادات ،عــى العــودة إىل النمــو
االقتصــادي ،فقــد ســجل االقتصــاد منــوا ً بنســبة  %2.2يف
عــام  .2021لكننــا يف الفــرة املقبلــة نحــرص عــى أن تكــون

كحــل مؤقــت لضــان الوصــول إىل أكــر قــدر ممكــن .ويف

تنميتنــا أقــدر عــى التكيــف لضــان مقدرتنــا عــى الصمــود

وقــت الحــق ،تــم إطالق خطــة تعليميــة طارئة للســنوات -2020

يف وجــه آثــار األزمــات املســتقبلية .كــا نطمــح أيضــاً إىل

 2023لتوفــر بيئــة تعلــم مســتدامة وتفاعليــة ومتجاوبــة.

دفــع عجلــة التعــايف مــن خــال التدابــر الخــراء وتعميــم

وتــم إعــداد برنامجهــا للتعلــم عــن بعــد بالرشاكــة مــع القطــاع

اإلجــراءات املناخيــة يف تخطيــط التنميــة عــى الصعيديــن

الخــاص واملجتمــع الــدويل ،مــع تكييفــه باســتمرار اســتجاب ً
ة
للتعليقــات واملالحظــات التقييميــة .ومــع العــودة إىل التعلم
الوجاهــي متاشــياً مــع تحســن األوضــاع الصحيــة ،تــم تنفيــذ
خطــة عالجيــة ملســاندة األطفــال للتعــايف مــن خســائر التعلم
بالرتكيــز عــى املفاهيــم واملهــارات األساســية.

الوطنــي واملحــي.
تتمثــل خطــط األردن للتعــايف مــن جائحــة كورونــا عــى املدى
القريــب يف برنامــج أولويــات عمــل الحكومــة االقتصــادي
( .)2023-2021وأُعــد هــذا الربنامــج بعــد جــوالت عديــدة مــن

االجتامعــات واملناقشــات ،مبــا يف ذلــك مــع القطــاع الخــاص

ويف مجــال التعليــم العــايل ،يتــم العمــل عــى تشــجيع
الجامعــات عــى االنتقــال إىل تعزيــز التعلــم عــن بعــد،
ويتــم إنشــاء مركــز وطنــي الســتخدام التكنولوجيــا ودمــج
مصــادر التعلــم املفتوحــة ،وإعــداد مســارات جديــدة لتلبيــة
متطلبــات األســواق املحليــة والدوليــة مبــا يف ذلــك التنفــس
االصطناعــي.

مــن خــال غرفتــي الصناعــة والتجــارة ومنتــدى االســراتيجيات
عقــدت أيضــاً
األردين واملنتــدى االقتصــادي األردين .كــا ُ
اجتامعــات مــع رؤســاء اللجــان مبجلــي األعيــان والنــواب
للتوصــل إىل توافــق يف اآلراء عــى األهــداف واألولويــات
التــي ستســاهم يف التعــايف ،وشــددت االجتامعــات عــى
أهميــة التصــدي للبطالــة ،وتحفيــز النشــاط االقتصــادي،
واملحافظــة عــى تحقيــق االســتقرار النقــدي واســتقرار
املاليــة العامــة.

رﻛﺎﺋﺰ وأﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وزﱢﻋﺖ ﻋﻠﻰ  3ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﺔ:
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ  53أوﻟﻮﻳﺔُ ،

1
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوﻟﻮﻳﺎت
ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
)(2023-2021

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل

2
3

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات
اﻷوﻟﻮﻳﺔ

اﻟﺸﻜﻞ ) :(11رﻛﺎﺋﺰ وأﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻷردﻧﻴﻴﻦ

زﻳﺎدة وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ

زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت
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الفصل الرابع

السياسات والبيئة
التمكينية
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الفصل الرابع:
السياسات والبيئة التمكينية

اإلطــار املؤســي لتنفيــذ أجنــدة التنميــة
املســتدامة لعــام 2030
كــا جــاء يف االســتعراض الوطنــي الطوعــي األول (،)2017
وتأكيــدا ً اللتــزام األردن بتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة
 2030بالتوافــق مــع األولويــات الوطنيــة؛ فقــد تــم دمــج
تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة يف األطــر الحكوميــة
واملؤسســية القامئــة ،لضــان عــدم اســتحداث أي آليــات قــد

الــدويل وممثــل عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة ومنظــات
األمــم املتحــدة املعنيــة بالهــدف .وبنــاء عــى ذلــك ،فقــد
تقــرر تعديــل اإلطــار املؤســي لتضمــن هــذه الفــرق للعمــل
بشــكل دائــم ،األمــر الــذي سيســاهم يف تعزيــز القــدرة عــى
متابعــة عمليــة تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة بشــكل

تــؤدي إىل االزدواجيــة ،لتتــم مراجعتهــا وتطويرهــا لتأخــذ

مســتمر وتقييمهــا.

التنميــة املســتدامة لعــام  .2030وقــد بينــت عمليــة إعــداد

وبالنظــر إىل التعديــات التــي جــرت عــى األطــر املؤسســية،

هــذا التقريــر مــدى فعاليــة فــرق العمــل التــي تــم تأسيســها

والعالقــة مــا بــن اللجــان ومراحــل التخطيــط للتنميــة ،وعالقــة

يف مراجعــة الجهــود التــي بذلــت نحــو تحقيــق أهــداف

فــرق العمــل واللجــان مــع بعضهــا بعضــاً ،وذلــك عــى

مــت يف عضويتهــا جميــع
التنميــة املســتدامة ،خاصــة أنهــا ض َّ

الصعيديــن الوطنــي واملحــي ،ويظهــر نطــاق العمــل عــى

يف الحســبان آليــات تنفيــذ األولويــات الوطنيــة يف أجنــدة

الجهــات املعنيــة بتحقيــق الهــدف؛ مــن مؤسســات حكوميــة

ثالثــة مســتويات :املســتوى االســراتيجي ورســم السياســات،

وقطــاع خــاص ومنظــات مجتمــع مــدين وممثــي مجتمــع

ومســتوى التخطيــط – وضــع خريطــة لطريــق ،والتنفيــذي مــن

املانحــن ،إضافــة إىل وجــود مجموعــة مصغــرة ضمــن الفــرق

خــال فــرق العمــل ،باإلضافــة إىل إدارة البيانــات.

مكونــة مــن رئيــس الفريــق ومنســق وزارة التخطيــط والتعاون

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﴘ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ 2030

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ -
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻮزاراة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻫﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

الشكل ( )12اإلطار املؤسيس لتنفيذ أجندة التنمية املستدامة لعام 2030

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ -اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ –
وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

يــرأس رئيــس الــوزراء اللجنــة التوجيهيــة العليــا ،وتضــم

بدورهــا ،توفــر اللجنــة التنســيقية اإلرشاف واإلدارة املبارشين

اللجنــة الــوزراء املعنيــن (وجميــع أعضــاء مجلــس الــوزراء

إلعــداد الربامــج التنمويــة التنفيذيــة والتأكــد مــن إدمــاج

إذا اقتضــت الحاجــة) ،والقطــاع الخــاص ،ومنظــات املجتمــع

أهــداف وغايــات ومــؤرشات التنميــة املســتدامة فيهــا،

املــدين ،وتــرف اللجنــة عــى إعــداد الخطــط طويلــة األجــل

باإلضافــة إىل ضــان الرتابطــات بــن فــرق العمــل القطاعيــة

والخطــط التنفيذيــة لهــا ،مثــل وثيقــة "األردن  "2025والخطــط

ومخرجــات عملهــا .ويــرأس اللجنــة عطوفــة األمــن العــام

التنفيذيــة املنبثقــة عنهــا مثــل الربنامــج التنفيــذي التأشــري

لــوزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،وتضــم يف عضويتهــا

للحكومــة لألعــوام .2024-2021

الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة وأصحــاب املصلحــة

كــا تــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة املســتدامة

اآلخريــن ،وتشــمل مهامهــا مــا يــي:

عــام  2002بعــد إعــان األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،لتكــون

اإلرشاف وإدارة إعــداد الخطــط التنفيذيــة الوطنيــة باالعتــاد

مســؤولة عــن جميــع القضايــا املتعلقــة بالتنمية املســتدامة.

عــى وثيقــة "األردن  "2025واالســراتيجيات الوطنيــة

ويــرأس اللجنــة معــايل وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل،

القطاعيــة ،وأجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام .2030

وتضــم يف عضويتهــا الــوزارات ذات العالقــة ،والقطــاع
الخــاص ،ومنظــات املجتمــع املــدين ،وممثلــن عــن املــرأة
والشــباب واملجتمعــات املحليــة ومجلــي األعيــان والنــواب.
وقــد تــم توســيع عضويــة اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة
املســتدامة يف آذار  2017لتشــمل مشــاركة أوســع للحكومــة
واملجتمــع املــدين ،األمــر الــذي يضمــن االتســاق األفضــل
مــع أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030وتــرف اللجنــة

•مراجعــة وإقــرار املخرجــات التــي تقدمهــا فــرق العمــل
والتأكــد مــن االتســاق والتناغــم بــن مختلــف القطاعــات
التنمويــة.
•مراجعــة املــؤرشات وتقاريــر الرصــد والتقييــم قبــل
تقدميهــا إىل اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة
ا ملســتد ا مة .

عــى األولويــات وجميــع القــرارات والتوصيــات املتعلقــة

•أما فرق العمل فتشتمل مهامها عىل ما ييل:

يــي:

•إجراء التحليل وتحديد الفرص والتحديات والقضايا.

بقضايــا التنميــة املســتدامة وتتابعهــا .وتشــمل مهامهــا مــا

•املســاهمة يف بلــورة األولويــات التــي تتــاىش مــع
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة بــدون إلحــاق رضر
باملــوارد الطبيعيــة.
•ضــان إدمــاج أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام 2030
يف الخطــط واالســراتيجيات الوطنيــة والقطاعيــة.
•اإلرشاف عــى إعــداد التقاريــر حــول التقــدم املحــ َرز
املتعلــق بالتنميــة املســتدامة.

•إقرار الخطط التنفيذية الوطنية.
•إقــرار أطــر العمــل التــي تقرتحهــا اللجــان الفرعيــة
لدعــم التنميــة املحليــة ،وتعزيــز الالمركزيــة ،ومتكــن
املجالــس املحليــة.
•اقــراح الترشيعــات الجديــدة ومراجعــة القامئــة منهــا،
واقــراح التعديــات مبــا يتــاىش مــع احتياجــات التنميــة
املســتدامة.
•تشــكيل اللجــان الفنيــة وفــرق العمــل بحســب مــا يتطلــب
األمــر.

•تحديــد األولويــات واألهــداف القطاعيــة البعيــدة
وقصــرة األجــل ،والسياســات واإلجــراءات مــن الربامــج
واملشــاريع.
•ضامن إدماج النوع االجتامعي يف الخطط الوطنية.
•ضــان إدمــاج أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام 2030
مبــا يتناســب مــع األولويــات الوطنيــة.
•تحديد مؤرشات الرصد املبنية عىل النتائج.
•تحديــد األولويــات مــن مشــاريع التنميــة واحتياجاتهــا
التمويليــة.
ومنــذ عــام  ،2017عملــت وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل،
عــن كثــب مــع جميــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة
للمواءمــة بــن أهــداف التنميــة املســتدامة والسياســات
القطاعيــة .وضمنــت اختيــار غايــات ومــؤرشات أهــداف التنميــة
املســتدامة األكــر مالءمــة وربطهــا باملرشوعــات املحــددة
ومخصصــات املوازنــة.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

إدارة البيانــات واملــؤرشات مــن خــال منصــة "بوابــة األردن

متــاح ،هنــاك  102رمــز مــؤرش مــن مصــادر وطنيــة مــن البيانــات

للتنميــة"

املتاحــة ،وهنــاك  67رمــز مــؤرش مــن مصــادر دوليــة ،بنســبة

مــن الســات الرئيســة املميــزة ألجنــدة التنميــة املســتدامة
تركيزهــا عــى غايــات ومــؤرشات محــددة تتيــح رصــد
التقــدم املحــ َرز يف تنفيــذ كل هــدف مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة ،إذ تشــجع األجنــدة الــدول عــى مواصلــة تطويــر
مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة نحــو مســتويات
أكــر عمقــاً مــن التصنيــف .وعليــه ،وبدعــم تقدمــه البيانــات،
ميكــن للــدول تدريجيّـاً وضــع سياســات إمنائيــة وطنيــة تضمــن
عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب .ويطمــح األردن إىل بلــوغ هــذا
املســتوى مــن تطويــر البيانــات ،ولهــذه الغايــة ،عمــل عــى
بنــاء وتدعيــم قاعــدة بيانــات أهــداف التنميــة املســتدامة،
مبــا يتســق مــع االســراتيجية الوطنيــة لتطويــر النظــام
اإلحصــايئ ( )2022-2018لدائــرة اإلحصــاءات العــام؛ التــي أكدت
أهميــة وجــود نظــام إحصــايئ وطنــي كفــؤ وفعــال يســتجيب
الحتياجــات املســتخدمني إىل البيانــات املوثوقــة وجيــدة
النوعيــة .وتشــر االســراتيجية رصاحــة إىل إنتــاج وتطويــر
مــؤرشات التنميــة املســتدامة .وقــد قامــت الدائــرة بإنشــاء
وحــدة التنميــة املســتدامة ،املكلفــة مبهمــة جمــع بيانــات
التنميــة املســتدامة ،والتــي تعمــل مبثابــة مركــز تنســيق مــع
الــركاء الوطنيــن والدوليــن.

 %39.65مــن البيانــات املتاحــة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن املنهجيــة التــي تــم اتباعهــا
بتشــكيل الفــرق وتدعيــم كل فريــق مبمثــل عــن دائــرة
اإلحصــاءات العامــة وتزويــد الفــرق بالبيانــات األوليــة
املتوفــرة عــى البوابــة ،قــد ســاهمت بصــورة غــر مبــارشة
يف تفعيــل ( )Eco-Systemsوإثــراء البوابــة مبصــادر بيانــات
وطنيــة مســتدامة ودقيقــة ،إضافــة إىل نــر الوعــي يف
أوســاط جميــع الــركاء بأهميــة هــذه البوابــة وإرســائها
مصــدرا ً أساســياً يف املســتقبل لجميــع بيانــات املــؤرشات
وتوحيدهــا ،خاصــة فيــا يتعلــق مبتابعــة التقــدم واإلنجــاز
عــى مســتوى كل هــدف مــن أهــداف التنميــة املســتدامة،
وتيســر عمليــة دمجهــا ضمــن الخطــط واالســراتيجيات
الوطنيــة املختلفــة.
الرشاكات
يتــم متكــن جهــود األردن لتنفيــذ األجنــدة مــن خــال رشاكات
قويــة مــع القطــاع الخــاص ومنظــات املجتمــع املــدين
واألوســاط األكادمييــة واملجتمــع الــدويل ،ويتــم ذلــك
مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن اآلليــات ،كوجــود رشكاء

طــور األردن بوابــة األردن للتنميــة ،التــي متثــل منصــة مركزيــة

يف تنفيــذ املشــاريع ،وتأســيس فــرق العمــل املشــركة،

للمــؤرشات االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة ،وتتضمــن

والربامــج األكادمييــة والنــدوات وورش العمــل والدراســات

مكونـاً رئيسـاً لغايــات ومــؤرشات أهــداف التنمية املســتدامة،

وأنشــطة زيــادة الوعــي .وتســاهم عالقــات األردن الوثيقــة

وتهــدف إىل متكــن أصحــاب البيانــات وإعطائهــم القــدرة

واملميــزة مــع الــدول الصديقــة واملؤسســات الدوليــة

عــى تقديــم املعلومــات إىل النظــام مبــارشة ،واألهــم مــن

ومنظــات األمــم املتحــدة يف مســاندة األردن يف متويــل

ذلــك ســهولة الوصــول إليهــا مــن قبــل الجميــع ،مــا يحــرم

املشــاريع ودعــم بنــاء القــدرات ونقــل املعرفــة ،مــا عــزز

الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات والشــفافية .ويجــري

مــن قــدرة األردن عــى مواجهــة التحديــات التــي واجههــا

العمــل حاليـاً عــى تطويــر تطبيــق ألجهــزة الهواتــف املتنقلة

خــال الســنوات املاضيــة .كــا يتفهــم األردن أنــه يف ســياق

لهــذه للبوابــة ،مــا يتيــح ســهولة الوصــول واالســتخدام

مــن املــوارد املحــدودة والقيــود املاليــة ومســتويات الديون

بصــورة أوســع واشــمل.

املرتفعــة ،ويف ضــوء الحاجــة املاســة لتعزيــز امللكيــة

وضمــن عمليــة إعــداد االســتعراض الطوعــي الحــايل وجهــود
فــرق العمــل ،تــم تحليــل وتدقيــق وتحديــث بيانــات أهــداف
التنميــة املســتدامة املتاحــة عــى بوابــة األردن للتنميــة،
عــاوة عــى ذلــك ،تــم التحقــق مــن صحــة املصــادر الوطنيــة
لبيانــات املــؤرشات .ونتيجــة لذلــك ،وللجهــد التشــاريك،
فقــد ارتفــع متثيــل بيانــات أهــداف التنميــة املســتدامة مــن
املصــادر الوطنيــة ليصــل إىل  %60.35مــن بيانــات أهــداف
التنميــة املســتدامة املتاحــة .ومــن بــن  169رمــز مــؤرش

املجتمعيــة ألجنــدة التنميــة ،فــإن الفوائــد العائــدة مــن هــذه
الــراكات ســتزداد مبــرور الوقــت.
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أمثلة عىل الرشاكات الرئيسة التي تم إنشاؤها لتنفيذ أجندة التنمية املستدامة

اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻛﺎدﻤﻳﻲ

اﻟﴩاﻛﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ

ﻣﻨﻈﺎﻤت اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻲﻧ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

اﻟﺸﻜﻞ ) :(13اﻟﺸﺮاﻛﺎت

اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
• ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ،وﺑﺪء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ )اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس(.
• ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  3ﻟﺠﺎن ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2021ﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ )اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ(.

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
• ﻳﻀﻢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷردﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺷﺮاﻛﺎت ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
• ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺷﺮاﻛﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷردﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺎً.
• ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻃﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺤﺪد اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺤﺎور ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﻼل إﻃﺎر
زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد.
• ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷردن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
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اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
• ﺳﻌﻰ اﻷردن إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .ﻓﻘﺪ ﺷُ ﺠﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )اﻟﻬﺪف اﻷول(.
• إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
)اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
• اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ(.
• ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ) ،(BOTﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻤﻴﺎه وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ )اﻟﻬﺪف
اﻟﺴﺎدس(.
• ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﺎم  2015وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع .اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
)اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ(.
• ﻫﻨﺎك ﺷﺮاﻛﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﺨﻄﺮة وﻧﻘﻠﻬﺎ ،وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ )اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ(.

ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي و/أو اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺸﻬﺮي ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻬﺸﺔ )اﻟﻬﺪف اﻷول واﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
• اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وﺷﺒﻜﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة "ﺷﻤﻌﺔ" )اﻟﻬﺪف
اﻟﺨﺎﻣﺲ(.
• ﺗﻌﺎون وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻗﻮي ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ )اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ(.
• ﻳﻨﺸﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات )اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس(.
• ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دورا ً ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ(.
• اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ )اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ(.
• اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﺤﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ )اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ(.
• ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت آﻟﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) ،(2025-2016ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ) ،اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ(.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

مواءمــة أجنــدة التنميــة املســتدامة مــع
االســراتيجيات الوطنيــة للتنميــة
الربنامج التنفيذي التأشريي للحكومة ()2024-2021
ميثــل الربنامــج التنفيــذي التأشــري للحكومــة لألعــوام
 2024-2021خطــة التنميــة الوطنيــة متوســطة األجــل لــأردن.
ويشــتمل عــى الرؤيــة واملنهجيــة الشــاملة للتعامــل مــع
القضايــا االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية واإلصالحيــة
ملختلــف القطاعــات وفــق اإلطــار الزمنــي للربنامــج وأدوات
واضحــة لقيــاس اإلنجــاز .وتــم إعــداده يف ظــل الظــروف
املرتبطــة بجائحــة كورونــا ،وبالتــايل أخــذ يف الحســبان آثارهــا
وتوجيــه املــوارد لتمكــن األردن مــن التعامــل معهــا ،وتلتــزم
الحكومــة بإجــراء مراجعــات دوريــة للربنامــج مبــا يشــمل أي
تطــورات ومســتجدات عــى الوضــع الوبــايئ وعــى االقتصــاد
يف اإلطاريــن اإلقليمــي والعاملــي .كــا تعكــس محــاور
الربنامــج التنفيــذي التأشــري التــزام األردن بإدمــاج متطلَّبــات
تحقيــق أجنــدة التنميــة املســتدامة ضمــن اإلطــار الوطنــي
املتكامــل للخطــط التنمويــة الوطنيــة.

يغطــي الربنامــج ســبعة محــاور رئيســة تشــتمل عــى أربعــة
ر
وعرشيــن قطاعــاً تنمويــاً ،وتتــوىل تنفيــذَهُ ومتابعتَــ ُ
ه أكــ ُ
ومؤسســة رســم ّية وأهل ّيــة وقطــاع
مــن مئــة جهــة ووزارة
ّ

خــاص .وأُ ِ
عــ َّد الربنامــج مــن خــال نهــج تشــاريك مــع جميــع
الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة املعنيــة ،وباالســتناد إىل
املرجعيــات والخطــط واملســتجدّات االقتصاديــة ،مــع األخــذ
يف الحســبان مشــاركة القطــاع الخــاص ومؤسســات املجتمــع
املــدين يف التنميــة وتكامــل األدوار ،وقــد تــم تضمــن مــا
أمكــن مــن مخرجــات لقــاءات الحكومــة مــع القطــاع الخــاص
ومؤسســات املجتمــع املــدين ،ومالحظــات ومداخــات
الســادة النــواب يف جلســات منــح الثقــة.
كــا أســهمت اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة يف تعزيــز
التعــاون والتنســيق بــن الحكومــة ومؤسســات املجتمــع
املــدين واملنظــات الدوليــة؛ يف ســبيل إدمــاج النــوع
االجتامعــي يف جهــود تحديــث الربنامــج التنفيــذي التأشــري
للحكومــة للعــام  ،2022وكذلــك االســتجابة والتعــايف لجائحــة
كورونــا.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

ويبــن الجــدول التــايل محــاور الربنامــج وأهــم الرتابطــات مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ،ســواء مــن خــال الربامــج واملشــاريع
للقطاعــات التنمويــة ،أو مــن خــال املــؤرشات املعتمــدة لتحقيــق أهــداف الربنامــج القطاعيــة واملرحليــة ،وتشــتمل عــى 72
مــؤرشا ً ألهــداف التنميــة املســتدامة ،وســيتم اســتكامل إدمــاج مــؤرشات أهــداف التنمية املســتدامة مــع التحديثــات واملراجعات
املســتمرة للربنامــج.

أهداف التنمية املستدامة
املحور

اإلصالحات الهيكلية
واالقتصادية

التنمية السياسية

وتعزيز سيادة القانون

ومكافحة الفساد

ول إىل االقتصاد
التح ُّ
الرقمي واألخرض

تحفيز االستثامر

والقطاعات اإلنتاجية

خدمات البنية التحتية

الخدمات االجتامعية

التشغيل ومكافحة
الفقر
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

محاور الربنامج وأهم الرتابطات مع أهداف التنمية املستدامة

املحور

أهداف
التنمية
املستدامة
ذات العالقة

اإلصالحات
الهيكلية
واالقتصادية

األول
الثاين
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العارش
الحادي عرش
الثاين عرش
السادس عرش
السابع عرش

الرتابطات

االســتمرار يف تنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة واالقتصاديــة واملاليــة يف إطــار مصفوفــة اإلصالحات
( ،)2022-2018التــي تــم متديدهــا إىل عــام  2024يف ظــل التطــورات السياســية واالقتصاديــة
وتبعــات جائحــة كورونــا ،وتحديثهــا لتشــمل مجموعــة مــن اإلصالحــات واإلجــراءات الجديــدة
التــي تهــدف إىل ترسيــع وتــرة النمــو االقتصــادي ،وتحســن بيئــة األعــال ،وتطويــر الخدمــات
الحكوميــة ،ورفــع تنافســية االقتصــاد الوطنــي ،وخلــق فــرص العمــل املطلوبــة لتشــغيل
األردنيــن .وفيــا يــي أهــم ركائــز هــذه املصفوفــة:
•املاليــة العامــة :تحســن إدارة اإليــرادات الحكوميــة والدَّيــن العــام ،وتوجيــه اإلنفــاق
الحكومــي نحــو املشــاريع االســتثامرية ذات القيمــة املضافــة العاليــة واملشـغّلة لأليدي
العاملــة.
•تطويــر القطــاع العــام والخدمــات الحكوميــة :رفــع كفــاءة القطــاع العــام وتحســن
جهــة بالنتائــج.
مســتوى الخدمــات الحكوميــة والوصــول إىل إدارة حكوميــة مو ّ
•تحســن بيئــة األعــال :تطبيــق أفضــل مامرســات الحاكميــة الرشــيدة ،وتخفيــض كلــف
مامرســة األعــال ،وتطويــر قوانــن املنافســة مبــا يضمــن حريــة الســوق وحاميــة األفــراد
م ِخلّــة بقوانــن املنافســة.
أي مامرســات ُ
والــركات مــن ّ
فــزة لالســتثامر
•الرتويــج لالســتثامر والصــادرات وتســهيل التجــارة :خلــق بيئــة جاذبــة ومح ّ
املحــي واألجنبــي وداعمــة للصناعــة الوطنيــة ،مبــا يســهم أيضــاً يف زيــادة الصــادرات
وتنويعهــا ،وتطويــر البنيــة التحتيــة لالقتصــاد الرقمــي.
•الحصــول عــى التمويــل :تطويــر البنيــة التحتيــة لالئتــان ،وتنويــع مصــادر متويــل الــركات
الصغــرة واملتوســطة ،وتحفيــز ســوق رأس املــال لزيــادة مســاهمته يف االقتصــاد،
وتحســن السياســات والترشيعــات واإلجــراءات الكفيلــة بزيــادة االشــتامل املــايل.
•ســوق العمــل :معالجــة اختــاالت ســوق العمــل لتحســن فــرص الوصــول إىل الوظائــف،
خاصــة للمــرأة مــع ضــان بيئــة عمــل الئقــة وآمنــة وممكنــة لهــا.
•تعزيــز الحاميــة االجتامعيــة :تطويــر برامــج الحاميــة االجتامعيــة وتحســن الدعــم للفقــراء
وتوســيعه ،ودعــم األرس الفقــرة يف مواجهــة ارتفــاع تكاليــف املعيشــة ،وتحســن
وتوســيع تغطيــة شــبكات األمــان االجتامعــي ،واالســتمرار يف إدخــال التحســينات عــى
قــي الدعــم مــن االنخــراط يف
آليــة االســتهداف إليصــال الدعــم ملســتحقّيه ،ومتكــن متل ّ
ســوق العمــل ،واإلنتــاج واالعتــاد عــى الــذات.
•قطــاع النقــل :رفــع كفــاءة خدمــات النقــل العــام وتوســيعها للمســاهمة يف تنميــة
القطاعــات األخــرى ،وتعزيــز مســاهمة القطــاع الخــاص يف إدارة خدمــات النقــل العــام
وتحســينها وتوســعتها وتطويــر البنيــة التحتيــة للطــرق ،وتطويــر وســائط النقــل املتعــدد،
وتعزيــز الســلوك اآلمــن يف النقــل.
•قطــاع الطاقــة :تطويــر االســتدامة املاليــة واإلطــار الترشيعــي للقطــاع ،وتطويــر ســوق
تنافــي للكهربــاء ،وضــان كفــاءة الشــبكة الكهربائيــة ،ومعالجــة تحديــات الكلفــة
ّ
وااللتزامــات التعاقديــة ،وتعزيــز أمــن الطاقــة ،وتحســن كفــاءة االســتخدام ،وتخفيــض
كلفــة الطاقــة الكهربائيــة.
•قطــاع امليــاه والزراعــة :دعــم االســتدامة املاليــة لقطــاع امليــاه ،وتخفيــض اســتهالك
الطاقــة يف هــذا القطــاع ،وتطويــر حاكميتــه ،ووضــع اســراتيجية إعــادة توزيــع مصــادر
امليــاه ،وتطويــر هيــكل التعرفــة املائيــة ،وتحســن كفــاءة الخدمــات الحكوميــة لقطــاع
الزراعــة ،ورفــع القيمــة املضافــة لــه مــن خــال إدخــال التكنولوجيــا ،وتحســن فــرص حصــول
املزارعــن عــى التمويــل.
•قطــاع الســياحة :تحســن البيئــة الترشيعيــة والتنافســية للقطــاع ،وتحســن وتســهيل
الدخــول إىل اململكــة والتنقــل داخلهــا ،وتنويــع املنتــج الســياحي ،واســتقطاب فئــات
ورشائــح جديــدة مــن الســياح ،باإلضافــة إىل تنفيــذ إجــراءات ملواجهــة التداعيــات الناجمــة
عــن جائحــة كورونــا.
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تطويــر دميقراطيــة فاعلــة أكــر تقدم ـاً وشــمولية ،ت ُع ـ ّزز دور املواطــن يف الحيــاة السياســية
وعمليــة صنــع القــرار .وحاميــة حقــوق املواطنــن وإعــاء أســس العدالــة مــن خــال متكــن
القضــاء ،ودعــم ســيادة القانــون يف إطــا ٍر مــن الشــفافية واملســاءلة ،وتفعيــل املشــاركة
السياســية مــع الرتكيــز عــى العمــل الجامعــي الســيايس والتعدديــة السياســية ،ومتكــن
األحــزاب السياســية واملــرأة والشــباب .وتوظيــف التطــور التكنولوجــي مبــا يســاهم يف تبســيط
اإلجــراءات القضائيــة .وتعزيــز دور اإلعــام يف خلــق حــوار ب ّنــاء وترســيخ القيــم الدميقراطيــة،
باإلضافــة إىل تفعيــل دور املؤسســات الرقابيــة ومنحهــا املزيــد مــن االســتقاللية وتفعيــل
دورهــا يف مواجهــة الفســاد بأشــكاله كافــة.

التنمية
السياسية
وتعزيز
سيادة
القانون
ومكافحة
الفساد

الخامس،
العارش،
السادس عرش

ول إىل
التح ُّ
االقتصاد
الرقمي
ّ
واألخرض

الرابع ،الثامن،
التاسع،
الحادي عرش،
الثاين عرش،
الثالث عرش،
الرابع عرش،
الخامس عرش

تحفيز
االستثامر
والقطاعات
اإلنتاجية

الثاين،
والثامن،
والتاسع

فــزة لالســتثامر ومامرســة األعــال مبــا يســهم يف زيــادة دور القطــاع
إيجــاد بيئــة جاذبــة ومح ّ
الخــاص يف التنميــة االقتصاديــة وخلــق فــرص العمــل .ويركــز هــذا املحــور عــى جهــود التعايف
مــن الجائحــة مــن خــال دعــم القطاعــات التــي تبنــي عــى الفــرص التــي بــرزت خــال الجائحــة،
مثــل الزراعــة والصناعــات الغذائيــة والكيامويــة واألدويــة ،وتطويــر القطاعــات الواعــدة يف
ـي (مثــل الصناعــات اإلبداعيــة والــذكاء االصطناعــي).
إطــار التح ـ ُّ
ول إىل االقتصــاد الرقمـ ّ

السادس،
والسابع،
والحادي
عرش ،والثاين
عرش ،والثالث
عرش

توفــر الخدمــات األساســية والرضوريــة لتمكــن الحيــاة املجتمعيــة واســتدامتها وتحســن
ـكل مــن قطاعــات امليــاه والــرف الصحــي ،والنقــل
ظروفهــا ،وتحســن جــودة البنيــة التحتيــة لـ ّ
العــام والطــرق واملطــارات ،والطاقــة والكهربــاء ،والخدمــات البلديــة .باإلضافــة إىل تعزيــز
الرتابطــات بــن الطاقــة وامليــاه بتنفيــذ مرشوعــات تشــجع اســتخدام الطاقــة املتجــددة يف
قطــاع امليــاه ،وتنويــع مصــادر الطاقــة وأشــكالها ،وزيــادة مســاهمة مصــادر الطاقــة املحليــة
يف خليــط الطاقــة الــكيل ،إضافــة إىل زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف حميــع القطاعــات،
وخفــض كلفــة الطاقــة عــى االقتصــاد الوطنــي ،مــع األخــذ يف الحســبان خفــض انبعاثــات
الكربــون بنســبة  ،%10مــا ســيكون لــه األثــر يف الحــد مــن آثــار التغــر املناخــي.

خدمات
البنية
التحتية

تحســن تقديــم الخدمــات الحكوميــة ورفــع كفــاءة األداء الحكومــي مــن خــال التحــول الرقمــي
يف القطاعــات الحيويــة مثــل :الصحــة ،التعليــم ،العــدل ،الضــان االجتامعــي ،الطاقــة ،الخدمــات
املاليــة ،والخدمــات العامــة والنقــل .وتطويــر منظومــة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي
والتكنولوجــي ،مــن خــال إدخــال أحــدث التقنيــات إىل أســاليب التدريــس والتقويــم التقليديــة
وغــر التقليديــة ،ودعــم البحــث والتطويــر بجميــع أشــكاله مــن خــال توفــر بيئــة أكادمييــة
وجامعيــة مناســبة للبحــث العلمــي.
وقــد تبنــت الحكومــة خريطــة طريــق وخطــة تنفيذيــة وطنيــة للنمــو األخــر لألعــوام ،2025-2021
تشــكل اإلطــار املرجعــي األســايس للتحــول التدريجــي نحــو االقتصــاد األخــر ،وقــد جــرى تطويــر
هــذه الخطــة بالتوافــق مــع الوثائــق والخطــط التنمويــة الوطنيــة مثــل "رؤيــة األردن "2025
ووثيقــة "املســاهامت املحــددة وطني ـاً" املتعلقــة بتغــر املنــاخ .وتعمــل الخطــة عــى ضــان
املواءمــة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ضمــن اإلطــار االســراتيجي القطاعــي وتبنــي عــدد
مــن الربامــج واملشــاريع يف قطاعــات امليــاه والطاقــة والغــذاء ،والبنيــة التحتيــة ،والنقــل
النظيــف ،والقطــاع الصناعــي فيــا يتعلــق بإعــادة تدويــر النفايــات ،والتكامــل بــن الربامــج
لضــان خلــق وتســهيل االنتقــال إىل فــرص العمــل الخــراء ،وإعــداد برامــج تدريبيــة وكــوادر
تتــواءم مــع احتياجــات االقتصــاد األخــر
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الخدمات
االجتامعية

األول،
والثاين،
والثالث،
والرابع،
والخامس،
والثامن

التشغيل
ومكافحة
الفقر

األول،
والثاين،
الخامس،
والسابع،
والثامن

الرتابطات

وليــة والثانيــة والثالثــة وتطويــر جودتهــا ،وتحســن البنيــة التحت ّيــة
تحســن الخدمــات الصحيــة األ ّ
للمستشــفيات واملراكــز الصح ّيــة ،ورفدهــا بالكــوادر الطب ّيــة والتمريض ّيــة واملعــدّات الالزمــة،
واســتكامل حوســبتها .وإطــاق نظــام التأمــن الصحــي الشــامل وتطبيقــه بحلــول عــام .2023
وتطويــر قطــاع الرتبيــة والتعليــم وتوفــر الخدمــات التعليم ّيــة لجميــع فئــات الطلبــة بعدالــة
ومســاواة ،بالرتكيــز عــى تطويــر املناهــج ،ورفــع كفــاءة املعلّمــن ،واالســتيعاب الكامــل لفئــة
مــر خمــس ســنوات.
األطفــال ب ُ
ع ْ
ويرتبــط املحــور ارتباط ـاً مبــارشا ً بالهدفــن الرابــع والخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة،
وذلــك يف تغطيــة الفئــات الفقــرة واألَوىل بالرعايــة ،والشــباب ،والنســاء ،واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة .وتشــمل مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة وفيــات األمهــات ،والتعليــم قبــل
املــدريس ،وريــادة األعــال ،والتمكــن االقتصــادي للشــباب .باإلضافــة إىل االرتبــاط عــى
مســتوى املشــاريع مــع الهدفــن األول والثــاين مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .وتشــمل
تقديــم مســاندة متويليــة لربنامــج التغذيــة املدرســية يف املــدارس الحكوميــة ،ومــدارس
األونــروا ،ومتويــل املــوارد املخصصــة لربامــج التعليــم املتكامــل لتلبيــة احتياجــات الرتبيــة
الخاصــة .وهنــاك مخصصــات إضافيــة معينــة لــذوي اإلعاقــة مــن أجــل مشــاركتهم يف جميــع
أشــكال الحيــاة.
تب ّنــي سياســات وبرامــج ومشــاريع مــن شــأنها زيــادة فــرص التشــغيل (التشــغيل بــدل التوظيــف)،
ومتكــن العاملــة املحليــة وتطويــر قدراتهــا مــن خــال برامــج التمكــن االقتصــادي ،وتعزيــز
ي والخارجــي،
منظومــة التدريــب املهنــي والتقنــي وربطهــا باحتياجــات الســوقني املحــ ّ
خــات إنتاجيــة واســتثامرية مــن شــأنها الح ـ ّد مــن الفقــر والبطالــة يف املحافظــات،
وتنفيــذ تد ُّ
مــن خــال إنشــاء مشــاريع إنتاجيــة لخلــق فــرص العمــل وزيــادة الدخــل للفئــات املســتهدَفة يف
املحافظــات وخفــض الفجــوة التنمويــة بــن املحافظــات .وتوفــر مصــادر الطاقــة مــن خــال
مــروع لرتكيــب محطــات للطاقــة الشمســية لــأرس منخفضــة الدخــل لحاميتهــا مــن التغــرات
يف تعرفــة الكهربــاء.

وأخــذ الربنامــج التنفيــذي التأشــري يف الحســبان ضمــن

عــى صعيــد السياســات واملشــاريع ذات األولويــة يف

مرجعياتــه الرئيســة الخطــ َ
ط واالســراتيجيات الحكوميــة

التنفيــذ .وتتســق خطــة العمــل مــع خطــة التنميــة املســتدامة

التــي تتــواءم مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ،وذلــك

واملســاهامت الوطنيــة ملكافحــة تغــر املنــاخ يف األردن.

لضــان ارتبــاط هــذه االســراتيجيات مــع األهــداف الوطنيــة

ويتوقــع األردن تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة االجتامعيــة

واألولويــات الحكوميــة ،ومــن األمثلــة عــى هــذه الخطــط

واالقتصاديــة مــع التصــدي يف الوقــت نفســه للمخاطــر

واالســراتيجيات مــا يــي:

البيئيــة وتغــر املنــاخ ،بتطبيــق نهــج النمــو األخــر يف هــذه
القطاعــات الحيويــة .ويتجــى اتســاق خطــة العمــل الوطنيــة

خطة العمل الوطنية للنمو األخرض ()2025-2021

للنمــو األخــر مــع أهــداف التنميــة املســتدامة عــى النحــو

تهــدف خطــة العمــل الوطنيــة للنمــو األخــر ()2025-2021

التــايل:

إىل تحقيــق النمــو األخــر الــذي يُعـ َرف بأنــه" :مســتدام بيئيّـاً
وشــامل اجتامعيّــاً" .وتدمــج الخطــة االســتثامرات املناخيــة
والخــراء يف ســتة قطاعــات رئيســة :الزراعــة والطاقــة
والســياحة والنقــل وامليــاه والنفايــات ،مــع تحديــد  86إجــرا ًء
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النمو االقتصادي املستدام

رأس املال الطبيعي

خطر التغيري املناخي والتكيف والتخفيف

كفاءة استخدام املوارد

التنمية االجتامعية والحد من الفقر
املصدر :خطة العمل الوطنية للنمو األخرض (.)2025-2021

االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن ()2025-2020
ع األردن الهــدف الخامــس يف قلــب عمليــة التنميــة
يضــ ُ
أاّل يُــرك أحــد
الشــاملة واملســتدامة بأبعادهــا كافــة ،عــى ّ
خلــف الركــب .فقــد بُنيــت االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف
األردن ( )2025-2020وإطارهــا العــام عــى االلتزامــات الدوليــة

ارتبطــت مخرجــات االســراتيجية مــع أهــداف األجنــدة بشــكل
عــام ومــع  32مــؤرشا ً للغايــات بشــكل خــاص.
ويتمثــل اتســاق االســراتيجية مــع مختلــف أهــداف التنميــة
املســتدامة عــى النحــو التــايل:

وبشــكل خــاص أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030إذ

النســاء والفتيــات قــادرات عــى الوصــول إىل حقوقهــن اإلنســانية واالقتصاديــة والسياســية للمشــاركة والقيــادة
بحريــة يف مجتمــع خــال مــن التمييــز القائــم عــى أســاس الجنــس

النساء والفتيات يتمتعن بحيا ٍ
ة خالي ٍ
ة من جميع أشكال العنف القائم عىل نوع الجنس

دعــم األعــراف املتعلقــة بنــوع الجنــس واملواقــف واألدوار االجتامعيــة اإليجابيــة للمســاواة بــن الجنســن،
واســراتيجية متكــن املــرأة ،واألعــراف واالتجاهــات واألدوار االجتامعيــة اإليجابيــة التــي تدعــم املســاواة بــن
الجنســن ،ومتكــن املــرأة

املؤسســات تقــوم بتنفيــذ واســتدامة السياســات والهيــاكل والخدمــات التــي تســاند الهــدف الســابع عــر مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة املعنــي باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية ()2025-2019
تعكــس االســراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة التــزام األردن الراســخ بضــان متتــع جميــع املواطنــن باملعيشــة الكرميــة
وفــرص العمــل وحصولهــم عــى الخدمــات االجتامعيــة .وهــي وســيلة للتخفيــف مــن حــدة أوضــاع الفقــر ،ويف الوقــت نفســه
محاولــة كــر حلقــة الفقــر املتوارثــة مــن جيــل إىل آخــر .وتتمحــور حــول األهــداف التاليــة:

ضامن الحكومة وجود أسواق عمل عادلة ومركزة عىل القطاع الخاص
استنادا ً إىل ظروف العمل الالئقة والتأمني االجتامعي ،ومتكني
الحكومة لألرس من تحقيق االكتفاء الذايت اقتصاديّاً
•توسيع برامج الحامية املتعلقة بالعمل مبا يف ذلك عاملة األطفال.
•زيــادة فــرص التشــغيل ،وإمكانيــة الوصــول ،والعمــل الالئــق ،مبــا يف ذلــك بُعــد يتعلــق بــوزارة النقــل لتوســيع وســائل
النقــل العــام ميســورة الكلفــة واملأمونــة لتشــمل الفئــات املهمشــة والفقــراء وســكان املناطــق النائيــة.
•زيادة كفاءة اإلنفاق الحكومي عىل برامج التشغيل والتدريب ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالتدريب املهني والتقني.

تقديم الحكومة للمساعدة االجتامعية املؤقتة املوجهة للمواطنني
غري القادرين عىل االكتفاء الذايت اقتصاديّاً لتمكينهم من املحافظة
عىل مستوى أسايس من االستهالك

•تحسني برامج املساعدات االجتامعية يف صندوق املعونة الوطني وصندوق الزكاة.
•تبســيط ودمــج برامــج املســاعدات االجتامعيــة القامئــة ،وتوســيع نطــاق اســتهداف الفقــراء ،ومنــع أي آثــار محتملــة غــر
مبــارشة للمعونــات عــى األرس األشــد فقــرا ً.
•برنامــج التغذيــة املدرســية الحــايل مــن أجــل االرتقــاء بالجــودة ،وتحســن اســتهداف الفقــراء يف املــدارس املســتفيدة،
وزيــادة الوعــي بالتغذيــة الصحيــة.

تقديم الحكومة لخدمات أساسية شاملة عالية الجودة ،مبا يف ذلك التعليم والرعاية الصحية
والخدمات لذوي اإلعاقة التي تسمح باإلبقاء عىل تكاملهم يف أرسهم ومجتمعاتهم املحلية
•ضامن تقديم خدمات تعليمية وفرص تدريب مهني منصفة للجميع ،مبا يف ذلك الفقراء واألطفال ذوي اإلعاقة.
•مواءمة النظام التعليمي مع سوق العمل.
•الوصول إىل التأمني الصحي الشامل واملنصف.
•تحسني خدمات الرعاية الصحية األولية.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذايئ ()2030-2021
ضامن توفر األغذية عىل املستوى الوطني
واألرسي والفردي
•زيــادة املنافــع مــن قــدرات إنتــاج الغــذاء املحليــة مــن خــال اعتــاد مامرســات زراعيــة جيــدة ،واالســتخدام األمثــل للمــوارد
املحــدودة مبــا يف ذلــك امليــاه الجوفيــة والســطحية ،فضـاً عــن املعالجــة ،واســتخدام التكنولوجيــات الحديثة ،واســتدامة
الصناعــات الزراعيــة ال ســيام يف املناطــق الريفيــة .ويتــم هــذا مــن خــال برامــج تعظّــم املنافــع مــن املــوارد املائيــة
املتاحــة مــن خــال اعتــاد الــري الحديــث ،وربــط صغــار املزارعــن باألســواق كوســيلة لتحســن اإلنتاجيــة ،وخلــق فــرص

العمــل ،ال ســيام بــن الشــباب والنســاء يف املناطــق الريفيــة ،ودمــج الزراعــة املتكيفــة مــع تقلبــات املنــاخ ،والتكيــف مــع

تغــر املنــاخ ،واالســتفادة مــن الطاقــة املتجــددة .وتشــمل الربامــج يف إطــار هــذا الهــدف الفرعــي أيضـاً املحافظــة عــى

التنــوع البيولوجــي الزراعــي لحاميــة املــوارد النباتيــة والحيوانيــة وتشــجيع تنفيــذ طــرق جديــدة إلدارة املــوارد الطبيعيــة،
وتطويــر الصناعــات الغذائيــة لتحســن القيمــة املضافــة للزراعــة ،وإتاحــة فــرص العمــل وزيــادة الدخــل للنســاء والشــباب
يف املناطــق الريفيــة ،فض ـاً عــن تطويــر سالســل قيمــة مســتدامة للمنتجــات الزراعيــة.

•زيــادة التعــاون والتكامــل يف مجــال األمــن الغــذايئ اإلقليمــي ،بوســائل منهــا االســتثامر يف األمــن الزراعــي والغــذايئ،
باإلضافــة إىل نقــل التكنولوجيــا والتدريــب.

•الحــد مــن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة مــن خــال التوعيــة واســتخدام التكنولوجيــات ومامرســات زيــادة أعــار املنتجــات
الغذائيــة.

إمكانية الحصول عىل الغذاء
•متكــن النــاس اقتصاديّــاً مــن الحصــول عــى الغــذاء ،وتنفيــذ تدابــر ملســاندة الرشائــح املهمشــة والضعيفــة ،وتحســن
ســبل كســب العيــش لــأرس الفقــرة.

•تقليص عدد األرس التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ من خالل شبكات الحامية االجتامعية.
•توفــر إمكانيــة الحصــول عــى فــرص العمــل ،ال ســيام يف املناطــق الريفيــة واملناطــق التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن
الغــذايئ .وتشــمل الربامــج تحســن فــرص العمــل يف املناطــق الريفيــة ،ال ســيام للنســاء والشــباب ،ومســاندة اإلنتــاج
الزراعــي املنــزيل ،وتوفــر مصــادر دخــل إضافيــة للفقــراء والنســاء والشــباب.

استقرار األغذية
•تنفيــذ تدابــر ملكافحــة ســوء التغذيــة ،مــع برامــج لتحســن القيمــة التغذويــة للطعــام ،وتوفــر املــواد الغذائيــة املدعومــة
للفقــراء واملهمشــن ،باإلضافــة إىل برنامــج التغذيــة املدرســية الــذي يــزود الطلبــة ،ال ســيام يف املناطــق الفقــرة،
بوجبــات صحيــة وذات قيمــة غذائيــة ،والحــد مــن األمــراض الناجمــة عــن ســوء التغذيــة ،وتوفــر الغــذاء والتغذيــة لألمهــات
واألطفــال ،والحــد مــن انتشــار ســوء التغذيــة واألمــراض املعديــة.

حوكمة األمن الغذايئ
•تدعيــم بحــوث أنظمــة الغــذاء واالبتــكار وتطويــر التكنولوجيــا .ويشــمل هــذا مســاندة البحــوث والتطويــر ونقــل املعــارف ،ال
ســيام فيــا يتعلــق بأنظمــة األمــن الغــذايئ.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية ()2025-2016

التعليم والتنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة

•ضــان وزيــادة فــرص الحصــول عــى التعليــم املبكــر ،وتحســن صحــة وتغذيــة األطفــال واألمهــات ،والدعــوة إىل إدخــال
تعديــات ترشيعيــة الشــراط توفــر الرعايــة النهاريــة يف مــكان العمــل.

التعليم األسايس والثانوي
•زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل املــدارس عاليــة الجــودة ،وتوســيع نطــاق برنامــج التغذيــة املدرســية ،وضــان وصولــه إىل
التالميــذ األشــد احتياج ـاً ،وتحســن مرافــق امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة.

التعليم والتدريب املهني والتقني
•إرســاء مســارات لتشــجيع وتقديــر جميــع أشــكال التعلــم وتنميــة املهــارات داخــل النظــام ويف ســوق العمــل ،وإيجــاد
خيــارات جديــدة للتعليــم والتدريــب املهنــي والفنــي عــايل الجــودة عــى مســتوى التعليــم العــايل ،باإلضافــة إىل
تســهيل التوظيــف واالرتقــاء والتنقــل لخريجــي التعليــم والتدريــب املهنــي والفنــي عــى جميــع املســتويات.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

التقاطعات بني أهداف التنمية املستدامة
ينظــر األردن إىل أجنــدة عــام  2030عــى أنهــا إطــار عمــل
شــامل لتلبيــة تطلعاتنــا اإلمنائيــة .ونحــن نــدرك متامـاً أن النهج

ذلــك ،تحــدد االســراتيجية رضورة العمــل عــى توفــر أعــداد
مناســبة مــن محطــات الشــحن ،وتحفيــز اســتخدام البطاقــات
اإللكرتونيــة والحافــات ،واعتــاد الســيارات الكهربائيــة
والحافــات بأعــداد أكــر يف القطــاع الحكومــي ،وتشــجيع

االقتصــادي البحــت للتنميــة ،الــذي يتجاهــل االنعكاســات

التحــول نحــو اســتخدام الشــاحنات الكهربائيــة.

بــدون اتخــاذ تدابــر لتعزيــز ســيادة القانــون والشــفافية

يعــد التــزام األردن بتطويــر التدريــب التقنــي واملهنــي

والنزاهــة ،ســتغيب القــدرة عــى اســتقطاب االســتثامرات

يف إطــار االســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البرشيــة

االقتصاديــة املجديــة .كــا أن النمــو االقتصــادي صعــب بــدون

أمــرا ً بالــغ األهميــة؛ نظــرا ً ألثــر ذلــك عــى إمكانيــة تحقيــق

إطــار مــايل ســليم ،وعائــدات محليــة معــززة ،واســراتيجيات

الهــدف الثامــن ،كــا يســاهم يف تحقيــق الهــدف التاســع.

إلدارة الديــون بشــكل مســتدام.

عــاوة عــى ذلــك ،ومــن خــال املــي قدم ـاً يف سياســات

االجتامعيــة والبيئيــة ،ليــس نهجــاً دامئــاً أو عــادالً .وباملثــل،

وكــا اتضــح أعــاه ،فقــد حــاول األردن تطويــر اســراتيجيات
تعكــس بالكامــل األبعــاد املتعــددة للتنميــة .فعــى ســبيل
املثــال ،االســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ معنيــة
بأكــر مــن هــدف باإلضافــة إىل عالقتهــا املبــارشة يف
الهــدف الثــاين ،ومنهــا الهدفــان األول والثامــن مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة ،ذلــك أنهــا تســعى إىل متكــن النــاس
وتوفــر فــرص العمــل يف املناطــق الريفيــة .وفيــا
يتعلــق بالهدفــن الخامــس والســادس مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة ،فقــد اعتمــد األردن سياســة تحــدد قضايــا النــوع

كفــاءة الطاقــة والطاقــة املتجــددة ،يســاهم هــذا يف تلبيــة
تطلعــات األهــداف الســابع والثامــن والتاســع مــن خــال دعــم
التنميــة الصناعيــة ،وبالتــايل توفــر فــرص العمــل .كــا ال
ميكــن النظــر إىل الهــدف الثــاين مبعــزل عــن تأثــره املحتمــل
عــى اســتدامة العاملــة (الهــدف الثامــن) ،واملســاهمة يف
التخفيــف مــن حــدة الفقــر يف املناطــق الريفيــة (الهــدف
األول) .ويف تحقيــق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة والوصــول إىل التعليــم ،ســاهم العمــل عــى
توفــر وســائل النقــل وتنفيــذ برامــج التغذيــة املدرســية
يف تحقيــق غايــات الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة

االجتامعــي الرئيســة يف قطــاع امليــاه والفــرص لتعزيــز

املســتدامة.

باألهــداف الثــاين والســادس والســابع ،إذ يعمــل األردن عــى

تجــدر اإلشــارة إىل أن البنــك املركــزي األردين انضــم إىل

معالجــة فاقــد امليــاه يف الزراعــة والعمــل عــى تعزيــز

شــبكة تخضــر النظــام املــايل العامليــة ( )NGFSيف ترشيــن

الزراعــة املســتدامة والتعامــل مــع التغــر املناخــي ،وذلــك

األول  ،2021وهــي شــبكة مــن  100بنــك مركــزي ومــرف

مــن خــال حصــاد وتجميــع امليــاه وإعــادة اســتخدامها .هــذا

مــايل تهــدف إىل ترسيــع توســيع نطــاق التمويــل األخــر

وقــد تــم إعــداد سياســة للطاقــة لقطــاع امليــاه باإلضافــة إىل

ووضــع توصيــات لــدور البنــوك املركزيــة يف مجــال تغــر

إطــاق العديــد مــن املبــادرات إلضفــاء الطابــع املؤســي

املنــاخ .وتــأيت خطــوة البنــك املركــزي األردين هــذه يف

عــى الصلــة بــن قطاعــي الطاقــة وامليــاه .وشــمل ذلــك

إطــار اســتجابة األردن لتغــر املنــاخ وجهــوده للتخفيــف مــن

إنشــاء مجموعــات عمــل مشــركة مــع أصحــاب املصلحــة

تأثــره عــى االقتصــاد الوطنــي للمملكــة ،باإلضافــة إىل

املعنيــن .ويتــم حالي ـاً إعــداد دراســة لتقييــم إدارة األحــال

توعيــة القطــاع املــريف والتمويــي بآثــاره.

مســاهمة املــرأة يف إدارة امليــاه .وباملثــل مــا يتعلــق

الكهربائيــة يف قطــاع امليــاه والجــدوى االقتصاديــة لتوليــد
وتخزيــن الطاقــة املائيــة مــن الســدود ،كــا أن هنــاك سياســة
محدثــة لكفــاءة الطاقــة والطاقــة املتجــددة يف قطــاع
امليــاه.
أمــا بالنســبة لقطــاع النقــل ،ونظــرا ً الســتهالكه الكبــر للطاقــة،
فــإن اســراتيجية النقــل ( )2030-2020تشــجع عــى التوســع
يف اســتخدام طــرق النقــل الكهربائيــة التــي مــن شــأنها
تعزيــز كفــاءة الطاقــة وتقليــل انبعاثــات الكربــون .مــن أجــل

مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"
يعــد مبــدأ "عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب" جــزءا ً ال يتجــزأ مــن
نهــج الحكومــة ،وتقــوده العديــد مــن املؤسســات ذات الصلــة.
فتعمــل تلــك املؤسســات عــى ضــان إدراج االحتياجــات
االســراتيجية لــكال الجنســن ،وتحدياتهــم ،وأولياتهــم ،بــرف
النظــر عــن العمــر أو املوقــع ،عــى جــدول أعــال التنميــة.
ويجــري العمــل حاليــاً عــى دمــج محــاور االســراتيجية
الوطنيــة للمــرأة يف الربنامــج التنفيــذي التأشــري التنمــوي
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الحكومــي ،ويكمــل ذلــك سياســة الحكومــة لتعميــم مراعــاة

املجتمــع .وهــي التجربــة الرياديــة عــى مســتوى املنطقــة

منظــور النــوع االجتامعــي ملعالجــة املســاواة بــن الجنســن

العربيــة ،وتطلــق ألول مــرة يف األردن ،وتــم إصــدار نظــام

ومتكــن املــرأة يف عملهــا .علـاً أنــه قــد تــم تنفيــذ عمليــات

بدائــل اإليــواء لدعــم تنفيــذ هــذه الخطــة.

تدقيــق النــوع االجتامعــي يف مؤسســات عامــة مختلفــة،
مــع إجــراء العديــد مــن املراجعــات بنــا ًء عــى ذلــك إلدمــاج
النــوع االجتامعــي .كــا أن هنــاك مراجعــة مخططـاً لهــا لعمــل
صنــدوق املعونــة الوطنيــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي.
ويبــذل املجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
جهــودا ً مامثلــة فيــا يتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وذلك
مــن مراجعــة الترشيعــات الوطنيــة بالتشــاور مــع األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،والعمــل عــى إدماجهــم يف جميــع جوانــب
الحيــاة وعــى األخــص يف قطــاع التعليــم ،فقــد تــم إعــداد
االســراتيجية العرشيــة للتعليــم الدامــج ،والخطــة الوطنيــة
إليجــاد حلــول وبدائــل للمؤسســات اإليوائيــة ،والخطــة
الوطنيــة لتصويــب أوضــاع املبــاين القامئــة واملرافــق
العامــة لجعلهــا مهيــأة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
كــا ســعى األردن إىل ترشيــع وإضفــاء الطابــع املؤســي
عــى هــذا املبــدأ ،وذلــك -عــى ســبيل املثــال -مــن خــال
اإلصالحــات الترشيعيــة التــي تعــزز املســاواة بــن الجنســن،
وتضمــن بيئــات عمــل مناســبة ،وتدمــج مبــدأ األجــر املتســاوي
للعمــل املتســاوي ،مــع توســيع نطــاق رعايــة األطفــال،
واعتــاد العمــل املــرن ،كــا جــرى اســتعراض الترشيــع
املتعلــق بتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة واعتــاده.

ولدعــم املجتمعــات الهشــة ،تــم رفــع الحــد األدىن لألجــور،
ورفــع الحــد األدىن األســايس للرواتــب التقاعديــة وراتــب
االعتــال ملتقاعــدي الضــان االجتامعــي مبــا يتــاىش
مــع التضخــم .كــا أُضيفــت رشائــح جديــدة مــن األفــراد غــر
املؤمنــن إىل التأمــن الصحــي الوطنــي ،ويجــري العمــل
عــى توســيع رشيحــة املســتفيدين مــن صنــدوق املعونــة
الوطنيــة يف التأمــن الصحــي .ويواصــل األردن تســخري
اســتخدام التكنولوجيــا للتخفيــف مــن حــدة الفقــر ،فقــد
أُنشــئ الســجل الوطنــي املوحــد لتحســن أنظمة االســتهداف
للمســتفيدين مــن برامــج شــبكة األمــان االجتامعــي ،وجــرى
العمــل عــى تعزيــز عمليــة صحــة البيانــات ،ودُعمــت الــراكات
مــع مشــغيل االتصــاالت إلنشــاء محافــظ إلكرتونيــة عــى
الهواتــف املحمولــة لتوزيــع املســاعدة عــى املســتفيدين.
ينعكــس التــزام األردن بعــدم تــرك أحــد خلــف الركــب ،يف
اســتضافته املســتمرة ودعمــه لحــوايل  4ماليــن الجــئ،
تُقــدَّم لهــم الرعايــة والخدمــات األساســية مبــا يف ذلــك
الصحــة والتعليــم ،عــى الرغــم مــن مــوارد األردن املحــدودة.
ومــن األمثلــة الجديــرة باملالحظــة ،الجهــود املبذولــة
لتشــجيع األطفــال الســوريني عــى العــودة إىل التعليــم،
فقــد نُفــذت حمــات ملواجهــة التــرب مــن املــدارس والتنمــر

دمــج األردن مفاهيــم حقــوق اإلنســان والنــوع االجتامعــي

والعنــف بــن الطلبــة ،كــا اتُخــذت إجــراءات لتســهيل قبــول

يف املناهــج والكتــب املدرســية ،وتــم تطويــر أداة أخــرى

وتســجيل الطلبــة الســوريني يف التعليــم العــايل ،باإلضافــة

لتقييــم املناهــج مــن منظــور النــوع االجتامعــي وتــم

إىل متديــد تصاريــح العمــل للمســاعدة يف دخولهــم ســوق

اعتامدهــا .وفيــا يتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فقــد

العمــل .ويســتمر األردن بالتزامــه بدعــم وكالــة األمــم املتحدة

زاد عــدد املــدارس التــي تضــم مرافــق لهــم خــال الفــرة

إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني يف الــرق األدىن

املاضيــة ومنــذ تقريرنــا الوطنــي الطوعــي لعــام .2017

(األونــروا) ،ويســاهم يف توفــر الكتــب املدرســية ملــدارس

ونتيجــة لذلــك ،ازداد عــدد الطلبــة ذوي اإلعاقــة الذيــن تــم

األونــروا لضــان تعليــم أطفــال الالجئــن الفلســطينيني.

دمجهــم يف املــدارس ،كــا يحصــل األشــخاص ذوو اإلعاقــة
املقبولــون يف الجامعــات الرســمية عــى إعفــاءات كبــرة
مــن الرســوم الدراســية .علــاً أن االســراتيجية الوطنيــة
للحاميــة االجتامعيــة ضمــت محــاور تتعلــق بدمــج األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع ويف قطــاع التعليــم ،وتنفيــذ
الخطــة الوطنيــة إليجــاد حلــول وبدائــل مؤقتــة ودامئــة
للمؤسســات اإليوائيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .ومبوجــب
هــذه الخطــة ســيتم تحويــل جميــع املؤسســات اإليوائيــة إىل
مؤسســات دامجــة وإعــادة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

القضايا والحواجز الهيكلية التي تواجه تنفيذ أجندة التنمية املستدامة لعام 2030
يواجــه األردن تحديــات جمــة يف تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة ،منهــا مــا متخــض عــن الســياق الــدويل واإلقليمــي ،واألخــرى
خاصــة بعوامــل داخليــة .وميكــن إبــراز أهمهــا كــا يــي:

القضايا والعوامل الخارجية
يحــد الســياق اإلقليمــي مــن قــدرات اململكــة عــى البنــاء عــى اإلنجــازات
التنمويــة بشــكل مســتدام ،فالرصاعــات التــي شــهدتها املنطقــة عــى مــدى
الســنوات الســابقة أعاقــت تدفــق االســتثامرات األجنبيــة ،وأدت إىل تعطيــل
الســياحة والتدفقــات التجاريــة ،باإلضافــة إىل أنهــا تســتنفد مــن املــوارد املحليــة
التــي يتــم تحويلهــا للتعامــل مــع التداعيــات األمنيــة لهــذه الرصاعات .وكمســتورد
رئيــس للطاقــة والغــذاء ،يتأثــر األردن أيضـاً بتقلبــات األســعار الدوليــة ،األمــر الــذي
نشــهده حاليـاً خــال الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا ،التــي أدت إىل تعطيــل سالســل
اإلمــداد وزيــادة أســعار النفــط والســلع األساســية.

القضايا املحلية
تنعكــس القضايــا املذكــورة ســابقاً عــى املــوارد املتاحــة محلي ـاً والتــي ميكــن
تســخريها لتحقيــق األجنــدة ،وقــد أبــرزت عمليــة املراجعــة هــذه محدوديــ َ
ة
املــوارد والفجــوات التمويليــة التــي تواجــه املؤسســات املختلفــة .ويف هــذا
الســياق ،أصبــح مــن الــروري بشــكل متزايــد اســتخدام املــوارد املتاحــة بشــكل
أكــر فعاليــة وكفــاءة.

املياه والطاقة والغذاء والتغري املناخي
يواجــه األردن تحديــات كبــرة فيــا يتعلــق بامليــاه والطاقــة ،فقــد بلــغ العجــز
املــايئ يف األردن  %23مــن املوازنــة الســنوية يف عــام  ،2020نتيجــة تزايــد
الطلــب ،والتغــر املناخــي ،وتزايــد احتياجــات القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة.
كــا يبلــغ متوســطاســتهالك الفــرد األردين مــن امليــاه حــوايل  65لــرا ً يف
اليــوم ،وهــو أقــل مــن الحــد األدىن املــوىص بــه عاملي ـاً والبالــغ  100لــر يومي ـاً
(وفقــاً ملعايــر منظمــة الصحــة العامليــة) .ويعتمــد األردن أيضــاً بشــكل كبــر
عــى واردات الطاقــة ،إذ اســتورد حــوايل  %89مــن إجــايل احتياجاتــه يف عــام
 ،2020كــا يعتمــد األردن عــى االســترياد لتوفــر جــزء كبــر مــن حاجاتــه الغذائيــة
وبشــكل خــاص الحبــوب والزيــوت واألرز والســكر.
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تتفاقــم هــذه التحديــات بســبب التغــر املناخــي املرتبــط بدرجــات الحــرارة
القصــوى والجفــاف والفيضانــات والعواصــف التــي زادت وتريتهــا وشــدتها.
وقــد أدت الفيضانــات التــي حدثــت يف الســنوات املاضيــة إىل إلحــاق أرضار
بالبنيــة التحتيــة الحرضيــة واملســاكن واملمتلــكات ،وأثــر عــى التنــوع البيولوجــي
البحــري والنظــم اإليكولوجيــة الســاحلية يف محافظــة العقبــة ،باإلضافــة إىل
تأثــر الزراعــات املطريــة ومــريب املاشــية بشــكل مبــارش .ومــن املتوقــع أن تتأثــر
املناطــق الحرضيــة بشــكل خــاص مــن الناحيــة االجتامعيــة واالقتصاديــة بالتغــر
املناخــي ،ال ســيام بســبب الهجــرة املحتملــة مــن املناطــق الريفيــة إىل املــدن،
ومــا لذلــك مــن تبعــات عــى البطالــة والفقــر والبنيــة التحتيــة.

الفقر والبطالة
ن التعامــل مــع قضايــا امليــاه والطاقــة والغــذاء بشــكل فعــال ،وبطريقــة تضمــن
إ ّ
اســتدامتها للمســتقبل ،أمــر بالــغ األهميــة إذا أراد األردن تعزيــز قاعدتــه الصناعية
واإلنتاجيــة الوطنيــة .إن التحــدي الــذي يجــب عــى األردن مواجهتــه هــو معــدل
البطالــة املرتفــع ،خاصــة بــن فئــات الشــباب ،مــع التأكيــد عــى أن العاملــة
املتوفــرة لديهــا مجموعــة املهــارات والقــدرات الالزمــة لتلبيــة متطلبــات
الســوق .وبالتــوازي مــع ذلــك ،مــا زالــت معــدالت املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة
منخفضــة ،عــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتويات التعليــم بــن النســاء .وســيتطلب
ذلــك إجــراءات مســتمرة لتوفــر البيئــة املناســبة داخــل ســوق العمــل ،مبــا يف
ذلــك العمــل املــرن وخدمــات الرعايــة والنقــل اآلمــن .ومعــدالت البطالــة املرتفعــة
تعنــي زيــادة حــاالت الفقــر ،إذ يشــهد األردن زيــادة يف الطلــب عــى خدمــات
الحاميــة االجتامعيــة ،ودخــول فئــات جديــدة مــن الفقــراء إىل نظــام الحاميــة
االجتامعيــة.

القضايا املؤسسية
ســاهمت عمليــة إعــداد التقريــر يف تســليط الضــوء عىل قضايــا تتعلــق بالحوكمة
والقــدرات املؤسســية والتقنيــة الالزمــة للمســاعدة يف ترسيــع تنفيــذ أهــداف
التنميــة املســتدامة .وهــذا يشــمل تحديــات متعلقــة بتطويــر البيانــات ،مبــا يف
ذلــك مــا يتعلــق بالجنــس والعمــر واإلعاقــة ،ورضورة العمــل عــى اســتدامة
السياســات والقيــادات ،وتجنــب االزدواجيــة وتداخــل الجهــود وتعــدد األطــراف
املعنيــة بالتنفيــذ.

ين
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ّ

الفصل الخامس

التقدم املح َرز يف
أهداف التنمية
املستدامة
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الهدف األول :القضاء عىل الفقر
كل مكان
القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف ّ
تعــ ّد ظاهــرة الفقــر بجميــع انعكاســاتها االجتامعيــة

ويتشــابك هــذا الهــدف ويتقاطــع مــع جميــع أهــداف التنميــة

واالقتصاديــة إحــدى أهــم التهديــدات التــي تواجــه األردن،

املســتدامة ،وبشــكل خــاص األهــداف :الثــاين ،والثالــث،

فقــد تــم إعــداد االســراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة

والرابــع ،والخامــس ،والثامــن ،والخامــس عــر ،والســادس

لألعــوام  2025-2019بهــدف التعامــل معهــا والحــد منهــا،

عــر .كــا تســاهم جهــات محليــة حكوميــة وغــر حكوميــة

مــن خــال الرتكيــز عــى توفــر الفــرص لــأرس األردنيــة لتحقيــق

يف القضــاء عــى الفقــر يف األردن ،مــن خــال تقديــم

االكتفــاء الــذايت اقتصاديــاً عــر ســوق العمــل ،ومتكــن

املســاعدات املاديــة والغذائيــة والعينيــة املتعــددة يف

املواطنــن مــن خــال التعليــم والرعايــة الصحيــة ،وكذلــك

ســبيل دعــم األرس غــر اآلمنــة والهشــة والفئــات املحتاجــة

توفــر الخدمــات االجتامعيــة لألفــراد املحتاجــن لهــا وضــان

واملســتضعفة التــي تقــع تحــت خــط الفقــر .وقــد شــهدت

بقائهــم مندمجــن يف أرسهــم ومجتمعاتهــم ،باإلضافــة

الســنوات األخــرة جهــودا ً مكثفــة إلعــداد مجموعــة مــن

إىل املســاعدة االجتامعيــة املســتهدفة التــي تســمح

االســراتيجيات والخطــط ذات العالقــة ،مثــل :التغذيــة

للفقــراء بالحفــاظ عــى مســتوى اســتهالك الئــق يوفــر

املدرســية ،واالســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ وغريهــا،

احتياجاتهــم األساســية بكرامــة.

مــا يســاهم يف تعظيــم الجهــد لتحقيــق هــدف القضــاء
عــى الفقــر.

ين
االستعراض
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ّ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
وغايات التنمية املستدامة
•تقديــم الخدمــات لــأرس الفقــرة واملحتاجــة التــي تقــع

 1.2.1ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
دون ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ

تحــت خــط الفقــر ،مــن خــال برنامــج املســاعدات النقديــة
الرئيســة ،وبرامــج املســاعدات املوجهــة ،والربامــج
النقديــة املؤقتــة؛ اســتجابة لجائحــة كورونــا ،وبرنامــج
الدعــم الحكومــي (برنامــج دعــم الخبــز) للوصــول إىل
الفقــراء والســكان املعرضــن لخطــر الوقــوع يف براثــن

%14.4
2010

الفقــر.

%15.7

•يتــم العمــل عــى متكــن ومتويــل األرس مبشــاريع

2017

تتعلــق بالتغذيــة وتأهيــل الجمعيــات الخرييــة مبشــاريع
إنتاجيــة ،ومتويــل أرس فقــرة بقــروض صغــرة لتوفــر
الغــذاء ،وتنفيــذ مشــاريع مــدرة للدخــل مــن املحافــظ

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

اإلقراضيــة (صناديــق االئتــان) للجمعيــات الخرييــة ،كــا
تُقــام معــارض منتجــات أردنيــة يتــم مــن خاللهــا تســويق
منتجــات غذائيــة مصنعــة مــن قبــل األرس الفقــرة
والجمعيــات الخرييــة املحليــة.
•العمــل عــى الحــد مــن البطالــة ،وذلــك مــن خــال برامــج
التشــغيل املنتــرة يف جميــع مناطــق اململكــة،
وحــر الشــواغر يف القطــاع الخــاص ،والتشــبيك بــن
أصحــاب العمــل والباحثــن عــن عمــل ،وتطويــر برنامــج
التمكــن االقتصــادي للمنتفعــن مــن املعونــة الوطنيــة
(تخريــج)؛ الــذي يقــوم عــى ربــط الفقــراء واألقــل
حظــاً بفــرص العمــل وخدمــات التشــغيل؛ بهــدف دعــم
وتســهيل انتقــال املنتفعــن مــن أرس متلقيــة للمعونــة
إىل أرس عاملــة.
•توفــر الدعــم املــايل والفنــي لتأســيس أو تطويــر
املشــاريع املتوســطة والصغــرة ومتناهيــة الصغــر
بهــدف متكــن األفــراد واألرس يف العمــل اإلنتاجــي.
•إصــدار التعليــات التنفيذيــة للضــان االجتامعــي
لشــمول العاملــن يف العمــل املــرن والعــال
املؤقتــن وغــر املتفرغــن ،وتوســيع نطــاق الضــان
االجتامعــي يف اســتحداث تأمــن األمومــة والتعطــل
عــن العمــل ،ومنــح القانــون املعــدل للضــان االجتامعي
الصالحيــة لتخفيــض اشــراكات الضــان االجتامعــي
املرتتبــة عــى املنشــآت الرياديــة .كــا أُطلقــت مبــادرة
(اشــمل نفســك) للمحافظــة عــى حقــوق العاملــن

مراكز "واحة املرأة والفتاة"
(عــان،
تضــم  18مركــزا ً مجتمعيــاً يف  11محافظــة
ّ
الزرقــاء ،الكــرك ،الطفيلــة ،معــان ،جــرش ،عجلــون،
الســلط ،مأدبــا ،إربــد ،والعقبــة) ،وهــي توفــر فرصـاً
لكســب العيــش لعــدد مــن الالجئــات الســوريات
املســتضعفات ،كــا تقــدم إعانــات النقــل وخدمــات
رعايــة األطفــال .وتتلقــى النســاء يف هــذه املراكــز
جلســات توعيــة عــى الوقايــة والحاميــة مــن
العنــف ضــد املــرأة والعنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

.1أ 2.ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
) اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ(

37.6

40

38

35
30
25

20

15.7

15

18.3

10

11

9.4

10.8

10.3

5

0

اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺼﺤﺔ

2020

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

يف املنشــآت التــي يعملــون لديهــا .أمــا مــا يتعلــق

•يســتمر تطويــر خدمــات التنميــة االجتامعيــة مــن خــال

بالحاميــة االجتامعيــة لكبــار الســن وعــال املياومــة

إصــدار قانــون عــري للعمــل االجتامعــي بهــدف مهننــة

فقــد تــم تخصيــص نســبة ال تتجــاوز  %50مــن إيــرادات

العمــل االجتامعــي.

اشــراكات تأمــن األمومــة الســنوية لتقديــم إعانــات
عينيــة وماديــة لغــر املقتدريــن مــن كبــار الســن
واملــرىض وعــال املياومــة.

•تقــدم

الجهــات

الرشيكــة

الخدمــات

اإلنســانية

الشــمولية التــي تتضمــن خدمــات اإلغاثــة والخدمــات
االجتامعيــة والحاميــة والصحــة والتعليــم ،باإلضافــة

•وبهــدف تخفيــض كلــف الطاقــة عــى املســتهلكني مــن

لخدمــات البنيــة التحتيــة باملخيــات وبنــاء املســاكن

ذوي الدخــل املتــدين ،جــاء إطــاق مــروع "دعمنــا

لالجئــن الفلســطينيني ،كــا تعمــل هــذه الــراكات

مــن شمســنا" عــام  2019لرتكيــب أنظمــة خاليــا شمســية

عــى التخفيــف مــن حــدة الفقــر بــن عائــات الالجئــن

ملنــازل األرس العفيفــة واملنتفعــن مــن صنــدوق

املقيمــن عــى أرض اململكــة.

املعونــة الوطنيــة .كــا أن اســتجابة املعونــة الوطنيــة
لالحتياجــات الطارئــة خــال األزمــات والكــوارث متثلــت
بتنفيــذ برامــج مســتجيبة لضــان شــمول التغطيــة ألكــر
فئــة ممكنــة مــن خــال تطبيــق معايــر شــفافة وعادلــة،
مثــلتوزيــعاملعونــاتعــنطريــقاملحافــظاإللكرتونيــة.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

•انخفــاض مشــاركة املــرأة االقتصاديــة يشــكل عبئــاً

برنامج "تكافل":
أحد برامج صندوق املعونة الوطنية ،وميثل قصة
نجاح يف التعامل مع جائحة كورونا ،مبا يف
ذلك استخدام املحفظة اإللكرتونية لدعم األرس
األردنية الفقرية واملحتاجة.

إضافيــاً عــى االقتصــاد الوطنــي ،ويزيــد مــن ارتفــاع
وتــرة الفقــر بــن األرس ،خاصــة الريفيــة منهــا.

التوصيات والطريق إىل األمام
•ســيتم الرتكيــز يف الفــرة القادمــة عــى تســخري
البيانــات املتاحــة وتطويرهــا لدعــم التخطيــط املوجــه
بالبحــوث العلميــة واألدلــة الداعمــة ،عــى النحــو
التــايل:
•تطوير منصة إلكرتونية موحدة للحامية االجتامعية.
•إيجــاد نافــذة متويليــة موحــدة للمســتفيدين مــن
القــروض متناهيــة الصغــر تعتمــد عــى قاعــدة بيانــات
الســجل الوطنــي املوحــد.
•التوســع يف الربامــج التــي مت ّكــن الفئــات األكــر ضعف ـاً
مــن أن تصبــح مســاهمة يف النمــو االقتصــادي بــدالً مــن
مجــرد تلقــي الدعــم اإلغــايث.

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•نقــص الدراســات املتعلقــة بالفقــر وقدمهــا ،خصوصــاً
مــا يتعلــق بتداعيــات أزمــة كورونــا.
•ضعــف قواعــد البيانــات التــي تســاعد يف االســتهداف
ضمــن منظومــة الحاميــة االجتامعيــة (مؤسســات،
أفــراد ،خدمــات) ،مبــا يف ذلــك غيــاب البيانــات املصنفــة
بحســب الجنــس حــول الفقــر.
•محدوديــة املــوارد وتنامــي الطلــب عــى خدمــات قطــاع
الحاميــة االجتامعيــة بشــكل كبــر ،ودخــول فئــات جديــدة
ضمــن منظومــة الحاميــة االجتامعيــة.
•غيــاب التنســيق للتمويــل األجنبــي املخصــص ملنظومــة
الحاميــة االجتامعيــة.
•مخاطــر االئتــان الناتجــة عــن حــدوث خســائر ماليــة
بســبب عــدم مقــدرة عمــاء املؤسســات عــى الوفــاء
بالتزاماتهــم التعاقديــة.

•تطويــر منــوذج اســترشايف للمتغــرات التــي تؤثــر عــى
الحاميــة االجتامعيــة.
•العمل عىل تخفيض الفقر املدقع بنسبة .%15
•خفــض نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن الفقــر متعــدد
األبعــاد إىل النصــف بنهايــة عــام .2030
•تخفيــض املناطــق ذات الخصوصيــة التنمويــة إىل
النصــف بحلــول عــام .2030
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الثاين :القضاء التام عىل الجوع
القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية
املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة
ّ
لقــد تزايــد اهتــام األردن بالقضــاء عــى الجــوع وتوفــر

( ،)2025-2022علـاً أن الحكومــة قامــت بتشــكيل لجنــة وطنيــة

األمــن الغــذايئ وتعزيــز الزراعــة املســتدامة بشــكل ملحــوظ

لــإرشاف عــى ملــف األمــن الغــذايئ برئاســة وزيــر الزراعــة

مــع بدايــة العقــد الثالــث مــن هــذا القــرن ،وذلــك إثــر إعــان

وعضويــة ممثلــن عــى أعــى مســتوى مــن املؤسســات

جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين بــن الحســن عــام 2021

ذات العالقــة .ويتقاطــع عمــل اللجنــة مــع جميــع أهــداف

عامــاً لألمــن الغــذايئ ،وأن يكــون األردن مركــزا ً إقليميــاً

التنميــة املســتدامة ،وبشــكل خــاص األهــداف :األول ،والثالــث،

لألمــن الغــذايئ .كــا تبنــى األردن يف العــام نفســه أول

والخامــس ،والســادس ،والثامــن ،والتاســع ،والثــاين عــر،

اســراتيجية وطنيــة لألمــن الغــذايئ ( ،)2030-2021باإلضافــة

والثالــث عــر ،والرابــع عــر ،والخامــس عــر ،والســادس

إىل إعــداد اســراتيجية جديــدة للزراعــة لألعــوام -2020

عــر.

 ،2025وتــم إطــاق الخطــة الوطنيــة للزراعــة املســتدامة

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق هدف
"القضاء التام عىل الجوع"

 1.1.2ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

•تقــوم عــدد مــن الجهــات الحكوميــة ومنظــات املجتمع

%6.30

املــدين بالعمــل ضمــن منظومــة الحاميــة االجتامعيــة

2015

بتقديــم الدعــم املبــارش لــأرس غــر اآلمنــة غذائيـاً ،ومــن
خــال الدعــم النقــدي و/أو الغــذايئ الشــهري.
•العمــل عــى تشــجيع ودعــم الزراعــة األرسيــة يف
األريــاف بهــدف تعزيــز األمــن الغــذايئ الوطنــي للفئــات
األشــد فقــرا ً يف الريــف والباديــة ،ومــن خــال مشــاريع

%9.50
2020

تهــدف لزيــادة دخــل األرس الريفيــة الفقــرة واســتحداث
فــرص العمــل مــن خــال القــروض املدعومــة ،وتوفــر
ملــريّب الــروة الحيوانيــة يف الباديــة ،ودعــم
امليــاه
ّ
مشــاريع اســتصالح األرايض الزراعيــة يف املناطــق

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

املطريــة.
•تتضمــن الخطــة الوطنيــة للزراعــة املســتدامة لألعــوام

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف

 73 ،2025–2022مرشوعـاً ،وتهدف إىل تحســن الظروف

•عــدم كفايــة مصــادر التمويــل للمشــاريع الرأســالية

املعيشــية للمزارعــن وزيــادة إنتاجيــة القطــاع الزراعــي

ضمــن املوازنــة العامــة ومــن الجهــات املانحــة.

وتحســن كفــاءة اســتخدام ميــاه الــري.

•تعاظــم املخاطــر الزراعيــة الناجمــة عــن التغــر

•تهــدف االســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ (-2021

املناخــي ،وتذبــذب كميــات األمطــار ،وتعاقــب ســنوات

 )2030إىل تحقيــق أربعــة محــاور رئيســة تتمحــور حــول

الجفــاف ،والتصحــر ،وتدهــور التنــوع الحيــوي الزراعــي.

ضــان توافــر الغــذاء وتحســن إمكانيــة الوصــول/
الحصــول عــى الغــذاء ،وتعزيــز اســتقرار الغــذاء
واالســتخدام األمثــل لــه ،باإلضافــة إىل تعزيــز حوكمــة
األمــن الغــذايئ.
•الرقابــة عــى أمــن وســامة وجــودة املنتجــات الغذائيــة
املســتوردة واملنتجــة محليــاً واملتداولــة يف جميــع
مراحــل سلســة إنتــاج الغــذاء (مــن املزرعــة إىل املائدة)
وفــق اعــى املعايــر الدوليــة يف مجــال أمــن وســامة
الغــذاء ،وقــد تــم إصــدار اســراتيجية ســامة وأمــن
الغــذاء يف األردن (.)2024-2018

•الرتاجــع املســتمر يف مســاحة الحيــازات الزراعيــة نتيجــة
الزحــف العمــراين ،وتفتــت امللكيــة ،واســتمرار التعــدي
عــى األرايض الحرجيــة ،وارتفــاع تكاليــف تحســن
وتأهيــل أرايض الحــراج واملراعــي.
•ضعف استخدام التكنولوجيا الرقمية.
•عــدم كفايــة الصناعــات الزراعيــة املعتمــدة عــى
املدخــات املحليــة ،وارتفــاع كلفــة اإلنتــاج والتســويق
وخاصــة النقــل والطاقــة والشــحن الجــوي.
•زيــادة الســكان والبطالــة ،وفقــدان أربــاب األرس
أعاملهــم بســبب

جائحــة كورونــا.

•ارتفــاع نســبة الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة يف مراحــل
التســويق املختلفــة ،وفقــدان كميــات كبــرة خــال
عمليــات مــا بعــد الحصــاد نتيجــة ضعــف البنــى التحتيــة
للتســويق.

61

62

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

•العجــز املتفاقــم يف املــوارد املائيــة ،وضعــف القــدرة

•العمــل عــى تحقيــق املســاواة للمــرأة الريفيــة مــن

املائيــة التخزينيــة.

خــال خلــق فــرص مــدرة للدخــل ،وتنفيــذ مشــاريع لتمكني

•ضعــف التقــدم يف الحــد مــن فقــر الــدم بــن النســاء
يف ســن اإلنجــاب وتحقيــق غايــات انخفــاض الــوزن عنــد

املــرأة ،والتنميــة الريفيــة ،وتعزيــز اإلنتــاج املنــزيل،
وتأهيــل ومتكــن الشــباب وتدريبهــم.
•تحسني وتعزيز الرقابة عىل نوعية وسالمة الغذاء.

الــوالدة.

•فتــح أســواق جديــدة للمنتجــات األردنيــة محلي ـاً ودولي ـاً،

 1.4.2ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

%56
2020

%50
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

التوصيات والطريق إىل األمام
•تحســن ظــروف العمــل للمزارعــن واملزارعــات ،وزيــادة
التنــوع اإلنتاجــي للقطــاع الزراعــي وسالســل القيمــة
واملحاصيــل االســراتيجية ،وتســهيل الحصــول عــى
التمويــل /القــروض امليّــرة لتطويــر الزراعــة ،وتغطيــة
التكاليــف التشــغيلية.
•دعــم وتشــجيع الصناعــات الغذائيــة ،وبشــكل خــاص تلــك
املعتمــدة عــى املدخــات املحليــة.
•حشــد املــوارد املطلوبــة للمســاعدة يف تنفيــذ
املشــاريع والربامــج للمســاعدة يف تحقيــق الهــدف

وكــر سلســلة االحتــكار ،والرتكيــز عــى الهويــة
األردنيــة للمنتــج.
•إيجــاد نوافــذ تســويقيّة للمنتجــات الزراعيّــة والريفيّــة
املحليّــة مــن خــال إقامــة معــارض وبــازارات ومهرجانــات
دامئــة ،تركــز عــى تطويــر هويــة املنتــج األردين
ونوعيتــه وســمعته.
•زيــادة إنتاجيــة القطــاع الزراعــي مــن خــال تشــجيع
وتحفيــز املزارعــن عــى تبنــي التكنولوجيــا الزراعيــة
الحديثــة.
•التوجه لزراعة محاصيل العجز.
•تحســن كفــاءة اســتخدام املــوارد الطبيعيــة واملاليــة
والبرشيــة املتاحــة.
•االســتفادة مــن امليــزات النســبية لــأردن ليكــون مركــزا ً
ول النظــم
إقليميــاً لألمــن الغــذايئ وبلــدا ً رائــدا ً لتحــ ُّ
الغذائيــة ،باإلضافــة إىل النظــر يف تشــكيل فريــق
عمــل /لجنــة تنفيذيــة لــإرشاف عــى إدارة وتنفيــذ
اســراتيجية األمــن الغــذايئ ،وإنشــاء نظــام معلومــات
إدارة األمــن الغــذايئ لتســهيل جمــع البيانــات وتحليلهــا،
وإعــداد التقاريــر حــول مــؤرشات األمــن الغــذايئ عــى
املســتويني الوطنــي ودون الوطنــي.
•تعزيــز الوصــول إىل املعلومــات واملشــاركة الهادفــة

•تطويــر الخدمــات املرتبطــة بالقطــاع ،مثــل :النقــل،

مــن قبــل مختلــف أصحــاب املصلحــة يف تنفيــذ

والطاقــة ،وتحســن كفــاءة اســتخدام ميــاه الــري،

اســراتيجية األمــن الغــذايئ وخطــة العمــل.

وتخفيــض كلــف اإلنتــاج عــى املــزارِع.
•دعــم صغــار املزارعــن واملنتجــن والعمــل الجامعــي
والتعــاوين فيــا بينهــم.

•التقليــل مــن فقــد األغذيــة وهدرهــا ،وزيــادة اســتخدام
الطعــام غــر املســتخدم.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

4748

 1.5.2ﻋﺪد اﳌﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

2019

واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻮدﻋﺔ
ﰲ ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻋﲆ اﳌﺪى

اﳌﺘﻮﺳﻂ أو اﻟﻄﻮﻳﻞ

3985
2016

اﳌﺼﺪر :اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ

•تطويــر رشاكات مــع القطــاع الخــاص ،وتوفــر خدمــات
التعبئــة والتغليــف والتســويق للمنتجــات الزراعيــة،
وزيــادة عــدد ممثــي القطــاع الخــاص يف اللجــان الفنيــة

اﻷردن ﰲ ﻣﺆﴍ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ
اﻟﻌﺎﳌﻲ

60.4

املتخصصــة ،وتشــجيعهم عــى االســتثامر.

2020

58.5
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

63

64

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الثالث :الصحة الجيدة والرفاه
ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف
جميع األعامر
كان األردن ومــا زال رائــدا ً ضمــن دول اإلقليــم فيــا يتعلــق

شــهدت الســنوات األخــرة جهــودا ً مكثفــة إلعــداد مجموعــة

بضــان متتــع أفــراده بأمنــاط عيــش صحيــة وتعزيــز الرفاهيــة

اســراتيجيات ،منهــا :الخطــة االســراتيجية لــوزارة الصحــة

لجميــع األعــار ،فقــد قطــع خطــوات مهمــة يف زيــادة

( ،)2022-2018وخطــة إصــاح القطــاع الصحــي (،)2022-2018

متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة وخفــض نســبة

واالســراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة والجنســية (-2020

وفيــات األطفــال واألمهــات ،والحــد مــن املالريــا ،والســل،

 ،)2030واالســراتيجية الوطنيــة إلعــادة التأهيــل (-2020

وشــلل األطفــال ،وانتشــار فــروس نقــص املناعــة البرشيــة

 ،)2024والخطــة الصحيــة لالســتجابة للطــوارئ واألزمــات

(اإليــدز) ،عل ـاً أن مكونــات هــذا الهــدف تتقاطــع مــع مختلــف

( ،)2023-2022بهــدف تعزيــز الجهــود لتحقيــق الغايــات

أهــداف التنميــة املســتدامة ،ال ســيام األهــداف :األول،

املرجــوة.

والثــاين ،والخامــس ،والثالــث عــر ،والســادس عــر .كــا

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•إنشــاء نظــام وطنــي للرصــد واالســتجابة لوفيــات

 1.1.3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ

19

األمهــات بهــدف رصــد حــاالت الوفيــات للنســاء يف
ســن اإلنجــاب مــن  49-15عامــاً فــور حدوثهــا ،ومعرفــة

2015

األســباب والعوامــل املســاعدة التــي أدت إىل الوفــاة،
وتحديــد التوصيــات واالســتجابة ملنــع حــدوث حــاالت
وفــاة مشــابهة.
•تقديــم خدمــات األمومــة والطفولــة وتنظيــم األرسة

38.5

2020

مجانـاً يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ،التــي تغطــي
جميــع مناطــق اململكــة ،مــن خــال  524مركــزا ً صحيّ ـاً ،إذ
تقــدم هــذه املراكــز خدمــات رعايــة األم أثنــاء الحمــل

اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ومــا بعــد الــوالدة ،ورعايــة الطفــل حتــى عمــر خمــس
ســنوات ،وخدمــات تنظيــم األرسة ،وخدمــات املشــورة
والتثقيــف الصحــي ،باإلضافــة إىل خدمــات تقديــم
املطاعيــم لألمهــات الحوامــل واألطفــال ،والتحــري عــن
العنــف األرسي.
•إعــداد برنامــج تطعيــم وطنــي مجــاين لجميــع األطفــال
تحــت  6ســنوات املوجوديــن عــى أرضــه مــن مختلــف
الجنســيات.

•إطــاق االســراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة
والجنســية ( )2030-2020التــي غطــت جميــع مكونــات
الصحــة اإلنجابيــة والجنســية بحســب دورة حيــاة
اإلنســان ،كــا تــم إطــاق وثيقــة وطنيــة ملعلومــات
وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة الصديقــة للشــباب
واملراهقــن وتــم تطبيقهــا يف  5مراكــز .كــا تــم
إعــداد مســودة الخطــة الوطنيــة لتنفيــذ التزامــات قمــة
نــرويب ( )2030-2021والوصــول إىل مــؤرشات صفريــة

•يوفــر القطــاع الطبــي برنامجــاً ملكافحــة فــروس

للحاجــة غــر امللبــاة لتنظيــم األرسة ،وصفــر وفيــات

نقــص املناعــة البرشيــة (اإليــدز) ،مــن خــال الوقايــة

أمهــات وصفــر عنــف أرسي بحلــول عــام .2030

مــن اإلصابــة والكشــف عــن الحــاالت ،وتقديــم الفحــص
ـري والعــاج مجان ـاً للمصابــن ،وتقديــم املشــورة
املخـ
ّ
عــن طريــق الخــط الســاخن فيــا يخــص األمــراض
املنقولــة جنســياً.

 2.1.3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﻳﴩف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻬﺮة
ﻣ َ
ﺤﻴﻮن َ
أﺧﺼﺎﺋﻴﻮن ﺻ ّ

•إدراج خدمــات عيــادة املجتمــع الصحــي لتعزيــز أمنــاط

%58.70

الحيــاة الصحيــة يف  143عيــادة ،بهــدف تخفيــف انتشــار

2015

األمــراض غــر الســارية والتقليــل مــن الوفيــات املبكــرة
الناتجــة عــن مضاعفاتهــا .وتــم إطــاق مــروع “الرصــد
اإللكــروين التفاعــي” لرصــد وتتبــع األمــراض غــر
الســارية ،باإلضافــة إىل إطــاق برامــج الســيطرة عــى
مــرض الســكري ومــرض ارتفــاع ضغــط الــدّم.

%83
2020

اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﺼﺤﺔ
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

م قطــع شــوط طويــل يف ســبيل التغطيــة الصحيــة
•تــ ّ

•وضعــت خطــط وطنيــة ومعايــر عمــل قياســية لتنظيــم

الشــاملة مــن خــال رشيحــة املشــمولني بالتأمــن

التصــدي للمخاطــر الصحيــة التــي قــد تنتــر عــن طريــق

جديــدة مــن

دخولهــا إىل أرايض اململكــة مــن خــال املعابــر

املســتفيدين مــن برامــج الحاميــة االجتامعيــة ،والتوســع

الحدوديــة ،ســواء كانــت أمــراض معديــة أو مخاطــر صحية

يف الخدمــات الصحيــة املشــمولة أيضــاً ،وتوفريهــا

أخــرى مثــل املخاطــر اإلشــعاعية أو الكيامويــة .وقــد

بجــودة وعدالــة مــن خــال منظومــة الرشاكــة مــع

تــم تطويــر خطــة الطــوارئ عــى املعابــر الحدوديــة

مقدمــي الخدمــات الصحيــة يف القطــاع الخــاص.

وتشــغيل مركــز عمليــات الطــوارئ.

•إعــداد اســراتيجية للتغذيــة الوطنيــة ()2030-2022

•إعــداد الخطــة الوطنيــة للحفــاظ عــى الخدمــات الصحيــة

تسرتشــد بتحليــل حالــة التغذيــة املحليــة ،ومبــا يتامىش

األساســية أثنــاء جائحــة (كوفيــد )-19ومــا بعدهــا.

الصحــي املــدين ،وإدخــال فئــات

مــع اســراتيجية التغذيــة اإلقليميــة.
•انتهــج األردن سياســة تراتبيــة للحــد مــن آفــة التدخــن،
مــن خــال تقديــم خدمــات اإلقــاع عــن التدخــن بشــكل
مجــاين ولجميــع الجنســيات ،مــن خــال  26عيــادة لإلقــاع
عــن التدخــن موزعــة يف جميــع محافظــات اململكــة.
•تــم تعيــن حــوايل  3400موظــف عــام %75 ،2020
منهــم أطبــاء وممرضــون.

 1.2.3ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

19

2018

21

2012

اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﺼﺤﺔ

مستشفى الجراحات املتخصصة التابع

ملستشفشيات البشري:

يعـ ّد املستشــفى الــذي افتُتــح يف عــام  2021أول
مستشــفى يف اململكــة متخصــص يف جراحــة
الصــدر واألوعيــة الدمويــة والقســطرة والقلــب.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق
الهدف
•عودة ظهور األمراض املعدية.
•التحــول النمطــي لألمــراض وزيــادة معــدالت األمــراض
غــر الســارية ومــا يرتتــب عليهــا مــن زيــادة يف عــدد
املــرىض واإلنفــاق عليهــم.
•تزايــد الطلــب عــى الخدمــات الصحيــة مــع الزيــادة
الســكانية والهجــرات املتالحقــة ،واالرتفــاع املتزايــد
لكلــف الخدمــات الصحيــة واإلنفــاق عليهــا.

•دعــم الرعايــة الجيــدة لألمهــات واملواليــد الجــدد مــن
خــال شــبكة املستشــفيات الصديقــة لــأم والطفــل ،مــع
عنايــة مركــزة لحديثــي الــوالدة ووحــدات طــب األطفــال،
والرتويــج للرضاعــة الطبيعــة ،والوصــول إىل خدمــات
الصحــة العقليــة عاليــة الجــودة.
•تطويــر اســراتيجية وطنيــة لألمــراض غــر املعديــة،
تتنــاول الحوكمــة والوقايــة وتقديــم الخدمــات
الصحيــة ومراقبــة األمــراض غــر املعديــة ومكافحتهــا،
وتنشــيط عمليــة الرصــد الوبــايئ مــن خــال مكافحــة
عوامــل الخطــورة ،والكشــف املبكــر عــن األمــراض غــر
املعديــة ،وتفعيــل الكشــف عــن رسطــان القولــون

•صعوبــة اســتقطاب الكفــاءات املتخصصــة وتــرب

والربوســتات وعنــق الرحــم .وتعزيــز التنســيق والتعــاون

الكفــاءات الفنيــة املؤهلــة.

بــن القطاعــات والجهــات املعنيــة لضــان مواءمــة

•العوامــل املحــددة لســوء الصحــة مثــل تعاطــي التبــغ

املبــادراتوالحــدمــنالتكــرار،وتعزيــزالنظــامالصحــي.

والســمنة وغريهــا مــن الســلوكيات غــر الصحيــة التــي

•التوســع يف التغطيــة بالتأمــن الصحــي ضمــن املــوارد

أصبحــت منتــرة بشــكل متزايــد يف األردن وتســاهم

املتاحــة يف ظــل تزايــد الطلــب عــى الخدمــات الصحيــة،

يف زيــادة حــدوث األمــراض غــر الســارية.

للوصــول إىل تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

•غيــاب نظــام رصــد إلكــروين متقــدم وفعــال لوفيــات

•االهتــام بــرأس املــال البــري مــن خــال إعــادة النظــر

حديثــي الــوالدة واألطفــال مــا دون عمــر الخامســة.

بالنظــام القائــم لتحســن االســتقطاب للكــوادر وتقليــل
الهجــرة وتعزيــز الحوافــز املبنيــة عــى األداء .وتحســن

التوصيات والطريق إىل األمام
•تعزيــز البنيــة التحتيــة ،والحوكمــة ،وتقديــم الخدمــات
ضمــن الرعايــة الصحيــة األوليــة بوصفهــا البوابــة األوىل
إلدارة املــرض ،وتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة.
•تنشــيط لجنــة رصــد وفيــات حديثــي الــوالدة ،وإضافــة
وفيــات املواليــد تحــت عمــر خمــس ســنوات لعمــل هــذه
اللجنــة ،والنظــر يف تعزيــز اســتخدام التقنيــات الجديــدة
لضــان التســجيل الكامــل لهــذه الوفيــات.
•دعــم تنفيــذ حزمــة موحــدة وشــاملة مــن الخدمــات
الصحيــة ،مبــا يف ذلــك خدمــات الصحــة الجنســية
واإلنجابيــة ،والحــد مــن العنــف ضــد األطفــال والنســاء.

عمليــة التعليــم املســتمر وخصوصــا يف املجــاالت
الصحيــة (إقامــات وابتعاثــات واســتمرار عقــد التدريبــات
الالزمــة لجميــع الكــوادر الصحيــة).
•الرتويــج بشــكل موســع لربنامــج عــاج اإلدمــان عــى
التبــغ ،والحــزم عنــد تطبيــق قانــون الصحــة العامــة.
•بنــاء نظــام معلومــات صحــي وطنــي لتجميــع البيانــات
مــن جميــع القطاعــات ،وتكــون هــذه البيانــات مصنفــة
بحســب الجنــس واملوقــع الجغــرايف.
•إقــرار تعديــات قانــون القبالــة يف األردن لــردم
الفجــوات يف الطاقــات البرشيــة ،وترسيــع الوصــول
إىل األهــداف الصحيــة املرجــوة خاصــة يف املناطــق
النائيــة.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

•زيــادة قــدرة النظــام الصحــي عــى الصمــود ،والقــدرة

•االســتثامر يف حمــات زيــادة الوعــي التــي تســتهدف

عــى االســتعداد واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ الصحيــة

الجمهــور ،وزيــادة مشــاركة املجتمــع املــدين ملعالجــة

مــن خــال تطبيــق اللوائــح الصحيــة الدوليــة والتوســع

األمــراض غــر املعديــة وعوامــل الخطــر املرتبطــة بهــا

يف الكشــف عــن جميــع املخاطــر.

بشــكل فعــال ،خاصــة تعاطــي التبــغ والســمنة ،باإلضافــة

•االســتغالل األمثــل للبنيــة التحتيــة التــي تــم تأسيســها
للتعامــل مــع جائحــة كورونــا مــن مستشــفيات ميدانيــة
وتجهيــزات لتحســن

جــودة الخدمــات املقدمــة

إىل زيــادة الوعــي حــول التغذيــة والحيــاة الصحيــة.
•إعــداد نظــام مرتبــط مبراقبــة التغذيــة يســاهم يف
رســم السياســات املســتقبلية.

واســتدامتها واالســتخدام األمثــل لهــا.
•االســتثامر يف التدخــات الصحيــة الرتويجيــة والوقائيــة
املقدمــة عــى مســتوى املجتمــع مــن خــال الدعــم
املــايل املســتدام.

اﻷردن ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ اﻟﺘﻲ وﻓﺮت ﻟﻼﺟﺌﻦﻴ داﺧﻠﻬﺎ ﻣﻄﺎﻋﻴﻢ ﻛﻮروﻧﺎ

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الرابع :التعليم الجيد
ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص
التعلّم مدى الحياة للجميع
عمــل األردن خــال األعــوام املاضيــة عــى مواءمــة نظــام

تحديــدا ً ،يســاعد التعليــم يف الحــد مــن آفــة الفقــر مــن خــال

التعليــم الوطنــي بشــقيه العــام والعــايل مبــا يتفــق وأجنــدة

متكــن الفــرد مــن مهــارات إضافيــة ونوعيــة تــؤدي لزيــادة

التعليــم لعــام  2030املســتمدة مــن الهــدف الرابــع مــن

وتنــوع مصــادر الدخــل لديــه .وكان األردن قــد أصــدر التقريــر

أهــداف التنميــة املســتدامة ( 2030التعليــم الجيــد) ،وذلــك

الوطنــي األول لرصــد التقــدم املح ـ َرز يف الهــدف الرابــع مــن

انطالقــا مــن تقديرنــا لــدور التعليــم يف تحقيــق باقــي أهداف

أهــداف التنميــة املســتدامة ( ،)2019-2015وكذلــك متابعــة

التنميــة املســتدامة ،وباألخــص الهــدف الثالــث والهــدف

رصــد مــؤرشات الهــدف الرابــع ضمــن مصفوفــة دوريــة مــن

الخامــس والهــدف الثامــن والهــدف العــارش .وبشــكل أكــر

ســنة  2015إىل .2021
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•قــام األردن باتخــاذ جميــع اإلجــراءات العمليــة التــي تكفل
تنفيــذ غايــات هــذا الهــدف ،مــن خــال وضــع اســراتيجية

 2.1.4ﻣﻌﺪل اﻹﻤﺗﺎم اﻹﺑﺘﺪاﻲﺋ

وطنيــة لتنميــة املــوارد البرشيــة ( )2025-2016التــي

%99.4

تعنــى بتطويــر قطــاع التعليــم األســايس والتعليــم

2020

العــايل والتدريــب املهنــي والتقنــي ،وتتوافــق مــع
الغايــات املنبثقــة عــن الهــدف الرابــع ،مبــؤرشات قابلــة
للقيــاس لبيــان التقــدم املحــ َرز.
•تــم تشــكيل لجــان دامئــة ملتابعــة مــدى التقــدم
بالهــدف الرابــع ،فشُ ــكل الفريــق الوطنــي للتعليــم
بحلــول عــام  ،2030وانبثقــت عنــه لجــان فرعيــة هــي:

%98.7
2015

لجنــة فنيــة ملتابعــة اإلنجــازات واملــؤرشات النوعيــة،
ولجنــة مــؤرشات ملتابعــة التقــدم املحــ َرز مبــؤرشات
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الهــدف الرابــع ،ولجنــة إلعــداد وصياغــة التقريــر الوطنــي
الــدوري للهــدف الرابــع .وكــا ذُكــر ســابقاً ،قــدم األردن
أول اســتعراض وطنــي طوعــي لرصــد التقــدم املحــ َرز
يف تحقيــق الهــدف الرابــع ،باإلضافــة إىل القيــام
باملراجعــة الســنوية لجميــع غايــات الهــدف .كــا يقــوم
األردن باملشــاركة يف عمليــة قيــاس األداء اإلقليمــي
للهــدف الرابــع ،مبــا يف ذلــك تحديــد قيــم معياريــة
لغايــات الهــدف.

•إقــرار العديــد مــن الترشيعــات ذات العالقــة ،مثــل نظــام
إدمــاج التعلــم اإللكــروين يف مؤسســات التعليــم
العــايل وتعليامتــه  ،2021وتعليــات أســس ومعايــر
تقديــم املنــح والقــروض مــن صنــدوق دعــم الطالــب
يف الجامعــات األردنيــة الرســمية ،وقانــون هيئــة
تنميــة وتطويــر املهــارات املهنيــة والتقنيــة ،وقانــون
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،وإقــرار نظــام املركز
الوطنــي لتطويــر املناهــج.

 1.1.4ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﻘﻘﻮن ﻋﲆ اﻷﻗﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻰﻧ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

%40.7
2020

•وضــع الخطــط واالســراتيجيات ذات العالقــة ،وركــزت
جميعهــا عــى دعــم عمليــة إدمــاج أهــداف التنميــة
املســتدامة  ،2030وخصوصــاً الهــدف الرابــع وغاياتــه،
ومنهــا :الخطــة االســراتيجية لــوزرة التعليــم العــايل
( ،)2024-2022واســراتيجية وزارة العمــل ()2025-2022
املرتبــط بهــا التدريــب املهنــي ،واســراتيجية مؤسســة
التدريــب املهنــي ( ،)2022-2020واســراتيجية توظيــف
التكنولوجيــا يف التعليــم ،والخطــة االســراتيجية
لــوزارة الرتبيــة والتعليــم لألعــوام  ،2022-2018وتــم

%32.5
2015

إجــراء مراجعــة منتصــف املــدة لهــذه الخطــة يف عــام
 2021ومتديدهــا حتــى عــام  ،2025وتعزيــز املواءمــة
بــن مــؤرشات الخطــة االســراتيجية وغايــات الهــدف
الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،باإلضافــة إىل
اســراتيجية تعميــم قضايــا املســاواة بــن الجنســن
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يف التعليــم (.)2022-2018

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

 2.2.4ﻣﻌﺪل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ
اﳌﻨﻈﱠﻢ )ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺳﻦ
اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﻲﺋ(

%63.2
%60.4

2020

2015
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•أوىل األردن اهتامم ـاً كبــرا ً يف توفــر التمويــل الــازم
لقطــاع التعليــم مــن خــال مخصصــات املوازنــة العامــة
للدولــة ،ومــن خــال القــروض واملنــح الــواردة مــن
الــدول والجهــات املانحــة.
•توفــر كتــب مدرســية ملــدارس األونــروا لضــان تعليــم
حــوايل  119ألــف طفــل الجــئ فلســطيني.

تضمــن مفاهيــم املســاواة يف
النــوع االجتامعــي
تــم تطويــر املناهــج والكتــب الدراســية مبــا

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•عــدم توافــر الدعــم املــايل الــازم لتنفيــذ الخطــط
االســراتيجية ،ومــا زال قطــاع التعليــم املهنــي يواجــه
نقصــاً يف أعــداد املــدارس املهنيــةـ مــا يجعلهــا ال
تتناســب مــع أعــداد الراغبــن يف هــذا الفــرع.
•ضعــف معايــر كفــاءة املعلمــن واإلداريــن يف فــروع
التعليــم املهنــي ومنهــاج التنميــة املهنيــة ،وضعــف
مواءمــة نظــام الرتــب الجديــد مــع ترخيــص املعلمــن
والقــادة (الرخصــة املهنيــة) ومحدوديــة توفــر الدعــم
الــازم.
•يواجــه األردن تحديــات عديــدة يف تنفيــذ اســراتيجية
االســتيعاب الكامــل ومأسســة الطفولــة املبكــرة ،أبرزها:
محدوديــة توافــر املــوارد املاليــة الكافيــة ،وتحــول
عــدد كبــر مــن األطفــال مــن ريــاض األطفــال الخاصــة إىل
الريــاض الحكوميــة يف عــام  ،2020باإلضافــة إىل قلــة
املســاحات املخصصــة للبنــاء يف املناطــق املكتظــة،
ومحدوديــة مشــاركة القطــاع الخــاص واســتثامره يف
ريــاض األطفــال ،ومحدوديــة املخصصــات املاليــة للبنيــة
التحتيــة.
•التغــر املتســارع يف ســوق العمــل ،والــذي يتطلــب
تغيــرا يف التدريــب املهنــي؛ لوجــود مهــن جديــدة،
ورضورة تطويــر مناهــج وتقنيــات تعليميــة جديــدة
لتغطيــة هــذه املهــن ،وتفعيــل دور التوجيــه واإلرشــاد

يراعــي إدمــاج النــوع االجتامعــي ،كــا يتــم تدريــب

الوظيفــي.

التعليــم والبيئــة املدرســية.

•عــدم وجــود دعــم مــايل وفنــي مســتمر لتنفيــذ

املعلمــن عــى دمــج النــوع االجتامعــي يف

املشــاريع املرتبطــة بالنــوع االجتامعــي ،والحاجــة إىل
ورشــات توعيــة ملواجهــة الثقافــة املجتمعيــة ومتكــن
املــرأة يف التدريــب.
•ضعــف التحــاق الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة باملــدارس
بســبب االتجاهــات الســلبية لــدى بعــض أفــراد املجتمــع،
وعــدم توفــر البيانــات الدقيقــة املتعلقــة بهــم ممــن
هــم يف ســن التعلــم وغــر ملتحقــن باملدرســة.
•عــدم توفــر متطلبــات إمكانيــة الوصــول والرتتيبــات
التيســرية للطلبــة ذوي اإلعاقــة يف املــدارس.

71

72

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

•الحاجــة إىل تدريــب الكــوادر التدريســية عــى متطلبــات
واســراتيجيات التعليــم الدامــج.

التوصيات والطريق إىل األمام
•تطويــر نظــام املعلومــات الرتبويــة وربطه مــع املجلس

•التبايــن والفجــوة يف نوعيــة التعليــم املقدمــة يف
القطاعــن العــام والخــاص.

األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ وذلــك للتأكــد
مــن إدماجهــم يف النظــام التعليمــي وحســاب نســب
االلتحــاق الخاصــة بهــم.

ريــاض األطفــال يف جيــوب الفقــر
ومناطــق الالجئــن
تــم بنــاء وتجهيــز ريــاض أطفــال مبعايــر عاليــة،
كــا يتــم تنفيــذ برامــج التغذيــة املدرســية يف

•تطويــر إطــار متكامــل ملحطــات التقويــم تتــاىش
مــع جميــع املراحــل التعليميــة ،وتحســن أداء الطلبــة
األردنيــن يف االمتحانــات الدوليــة مبــا فيهــا حوســبة
امتحــان الثانويــة العامــة.

جيــوب الفقــر ومناطــق الالجئــن ،مــا يســهم يف

•تطبيــق األنشــطة العالجيــة واإلثرائيــة لتعويــض الفاقــد

زيــادة االلتحــاق بريــاض األطفــال.

التعليمــي وتعزيــز التطبيــق العمــي ومهــارات الحيــاة.
•تطويــر منــوذج رشاكــة مســتدام ماليــاً وفنيــاً بــن
القطاعــن العــام والخــاص؛ لزيــادة نســبة االلتحــاق يف
املناطــق ذات الكثافــة واألكــر حاجــة ،ورفــع االســتعداد
ليشــمل ذوي اإلعاقــة.
•تنميــة مهنيــة مســتدامة للكــوادر التعليميــة واإلداريــة،
ومواءمــة برنامــج تأهيــل املعلمــن مــا قبــل الخدمــة
مــع الحاجــة للقــوى البرشيــة التعليميــة ،ومالءمــة
التخصصــات املهنيــة بحســب املناطــق الجغرافيــة.

 1.3.4ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻜﺒﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﺮﻴ اﻟﺮﺳﻤﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﴩ ﺷﻬﺮا ً اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
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ذﻛﻮر

اﳌﺠﻤﻮع
2020

2015

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

•مأسســة نظــام ابتعــاث لخريجــي الجامعــات لاللتحــاق

•تحســن البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة للجامعــات ،وتطوير

بربنامــج دبلــوم مــا قبــل الخدمــة يف املباحث األساســية

اســتخدام املــوارد املفتوحــة وتعزيــزه ،وتبنــي أفضــل

ملامرســة مهنــة التعليــم ،واملتابعــة والتقييــم لضــان

املامرســات الدوليــة ،وتعزيــز االبتــكار يف التدريــس

جــودة التدريــب ،وقيــاس األثــر املتحقــق مــن تعلــم

والتعليــم ،ودمــج التكنولوجيــا يف عمليــة التدريــس،

الطلبــة.

وضــان وصــول الطلبــة للتكنولوجيــا ،وتشــجيع عقــد

•زيــادة القــدرة االســتيعابية لضــان الوصــول الشــامل
للتعليــم ،ومأسســة نظــام الصيانــة بأنواعهــا كافــة

رشاكات بــن الجامعــات وقطــاع الصناعــة والتجــارة
لتطويــر وإعــداد برامــج تدريســية مزدوجــة.

لألبنيــة املدرســية القامئــة ،خاصــة األبنيــة املدرســية

•مأسســة قســم خــاص بــإدارة املخاطــر يف وزارة الرتبيــة

القدميــة.

والتعليم.

•االســتمرار يف إنشــاء املزيــد مــن األبنيــة املدرســية

•تعزيــز الجهــود والتنســيق بــن جميــع الجهــات املعنيــة

الجديــدة واإلضافــات الصفيــة املهيــأة الســتقبال الطلبــة

لتوفــر البيئــة املدرســية اآلمنــة.

ذوي اإلعاقــة ،والتوســع يف تنفيــذ برامــج التعليــم غــر
النظامــي لتوفــر التعليــم لألميــن واملترسبــن.

•االســتمرار يف تطويــر املناهــج التعليميــة لتعزيــز
مفاهيــم النــوع االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن
والدمــج وثقافــة التنــوع وتقبــل االختــاف.
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االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الخامس :املساواة بني الجنسني
تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات
يــويل األردن الهــدف الخامــس أهميــة خاصــة ،وكان قــد

 ،)2025وخطــة التمكــن االقتصــادي للمــرأة (،)2024-2019

كــرس عــى مــدى الســنوات الســابقة جهــدا ً كبــرا ً لســد

ومصفوفــة األولويــات الوطنيــة لتعزيــز منظومــة الحاميــة

فجــوة النــوع االجتامعــي يف مختلــف املجــاالت ،وقــد جــاءت

مــن العنــف األرسي وحاميــة الطفــل ( ،)2023-2021واإلطــار

االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ()2025–2020

الوطنــي للحاميــة مــن العنــف األرسي .وتأكيــدا ً ألولويــة

مى "اســراتيجية املــرأة") لتأطــر هــذه الجهــد،
(الحقــاً تســ َّ

النــوع االجتامعــي يف مســار التنميــة الوطنيــة ،فقــد التــزم

إذ بنيــت بشــكل أســايس عــى أجنــدة التنميــة املســتدامة

األردن بعــدد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة يف هــذا

لعــام  ،2030وعكســت غايــات الهــدف الخامــس وضمــت 32

املجــال ،ومنهــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز

مــؤرشا ً مــن مــؤرشات التنميــة املســتدامة .كــا تســاهم عــدد

ضــد املــرأة ،وإعــان ومنهــاج عمــل "بيجــن" والقــرار األممــي

مــن االســراتيجيات والخطــط الرديفــة يف تحقيــق الهــدف،

( 1325املــرأة واألمــن والســام).

مثــل :الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان (-2016

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
الخامس
•العمــل بشــكل مكثَّــف خــال الفــرة املاضيــة عــى
الجانــب الترشيعــي؛ لضــان مواكبــة اإلطــار القانــوين
ألولويــة النــوع االجتامعــي وتحقيــق املســاواة .وكان

.5ب 1.ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻤﻳﻠﻜﻮن
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮل ،ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ

%88.0

% 91.0

% 90.2

م عملُــه:
مــن أبــرز مــا تــ َّ
•تعديــل عنــوان الفصــل الثــاين مــن الدســتور لعــام ،2022
ليصبــح" :حقــوق األردنيــن واألردنيــات (إضافــة كلمــة
تنص
األردنيــات) وواجباتهــم" ،وإضافــة فقــرة للــادة ()6
ُّ
عــى" :تكفــل الدولــة متكــن املــرأة ودعمهــا للقيــام
بــدور فاعــل يف بنــاء املجتمــع ،مبــا يضمــن تكافــؤ
الفــرص عــى أســاس العــدل واإلنصــاف ،وحاميتهــا مــن
جميــع أشــكال العنــف والتمييــز" ،باإلضافــة لصــدور قــرار
التفســر رقــم ( )1لســنة  2020عــن املحكمة الدســتورية،
حـدّدت فيــه مكانــة االتفاقيــات الدوليــة املصــادق
الــذي ُ
عليهــا؛ وأنــه ال يجــوز إصــدار قوانــن تتعــارض أحكامهــا
مــع هــذه االتفاقيــات.
•تب َّنــت الحكومــة املصادقــة يف آذار  2020عــى
السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي وخطــة
تنفيذهــا ،وذلــك بهــدف مأسســة الجهــود املبذولــة،
وتعزيــز إمكانــات املؤسســات لتنفيــذ سياســات تدعــم
العدالــة واملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
ويف هــذا الســياق ،تعمــل الحكومــة عــى رفــع
قــدرة الــوزارات لوضــع موازنــات تســتجيب الحتياجــات

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

2017

اﳌﺠﻤﻮع

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

•تعديــل قانــون منــع االتجــار بالبــر لعــام 2021؛ بهــدف
فــرض العقوبــات وتشــديدها عــى الجرائــم ذات
العالقــة .وكفــل القانــون االلتــزام برسيــة املعلومــات،
وإنشــاء صنــدوق ملســاعدة الضحايــا ،وتوفــر دور إيــواء
مناســبة ومحكمــة خاصــة للنظــر بقضايــا االتجــار بالبــر.
•صدور قانون الحامية من العنف األرسي لعام .2017
•أَدخــل قانــون العمــل لعــام  2019مفهــوم اإلنصــاف يف
األجــور والعقوبــة عــى التمييــز يف األجــر عــن األعــال
املتســاوية القيمــة ،وأورد تعريفـاً للعمــل املــرن ،وصدر
نظــام لــه.

النــوع االجتامعــي ،وســيبدأ خــال العــام املقبــل

نــص نظــام الخدمــة املدنيــة لعــام  2020عــى قواعــد
• َّ

تنفيــ ُذ مــروع نظــام متابعــة للتمويــل مرتبــط بإطــار

الســلوك الوظيفــي وواجبــات الوظيفــة العامــة

اســراتيجية املــرأة؛ لتوجيــه التمويــل عــى املســتوى

وأخالقياتهــا ،وااللتــزام بأحــكام مدونــة قواعــد الســلوك

القطاعــي والجغــرايف.

الوظيفــي امل ُق ـ َّرة مــن مجلــس الــوزراء ،والعدالــة دون

•تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية لعــام  ،2019وتضمينه
أحكامــاً ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة والطفولــة،
ُــر ،وإجــازة
والتشــديد عــى منــح اإلذن بــزواج الق َّ
االشــراط يف عقــد الــزواج.
•تعديــل قانــون العقوبــات لعــام  .2017وقــد شــدَّد
العقوبــة يف عــدد مــن الجرائــم الواقعــة عــى النســاء
والفتيــات ،وجـ ّرم العديــد مــن أفعــال العنــف ضـ ّد املــرأة،
مبــا يف ذلــك األفعــال الخادشــة للحيــاء.

متييــز مبنــي عــى أســاس الجنــس أو أي شــكل مــن
أشــكال التمييــز ،وضــان بيئــة عمــل آمنــة وخاليــة مــن
التحــرش.
ــص قانــون اإلدارة
خص َ
•يف مجــال التمكــن الســيايسَّ ،
كل مــن املجالــس
املحليــة  %25مــن املقاعــد يف ٍّ
البلديــة ومجالــس املحافظــات للنســاء ،كــا رفــع قانــون
االنتخــاب لعــام  2022املقاعــد املخصصــة للمــرأة إىل
 18مقعــدا ً عــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة .وأوجــب
عــى األحــزاب السياســية أن تضمــن أن يكــون  %10مــن
مرشــحيها مــن النســاء.
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الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

 1.5.5ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء
%30

%27.80

%27.80

%25
%20

%12.00

%15

%15.40

%10
2015

2020
اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

%5
%0

ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب

•املــي يف تنفيــذ الخطــة الوطنيــة للتمكــن
االقتصــادي يف األردن .ومــن أبــرز مــا أُنجــز فيهــا إعــداد
األدلــة االسرتشــادية الداعمــة لخلــق بيئــة عمــل داعمــة
وآمنــة يف القطــاع الخــاص ،ومــن ضمنهــا :دليــل قيــاس

الــراكات بــن املؤسســات الحكوميــة والوطنيــة
ومنظــات املجتمــع املدين

الفريــق الوطنــي لحاميــة األرسة مــن العنــف

فجــوة األجــور يف القطــاع الخــاص ،ودليــل الــركات

وشــبكة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة (شــمعة)،

ودليــل حــول آليــات تطبيــق العمــل املــرن وحســاب األجور

والوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين ،لتعزيــز

لتطبيــق سياســات الحاميــة مــن التحــرش مبــكان العمــل،
علــت مدونــة
واالقتطاعــات لدائــرة رضيبــة الدخــل .وفُ ِّ
قواعــد الســلوك األخالقــي واملهنــي للمســتخدمني
واملشـغّلني مبرافــق النقــل العــام ووســائطه ،وتطبيــق
"مواصلتــي".

مثــال عــى الــراكات بــن املؤسســات الحكوميــة
التنســيق والعمــل املشــرك نحــو القضــاء عــى
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي .ســاهمت
جهــود هــذا الفريــق يف تحديــث اإلطــار الوطنــي

للحاميــة مــن العنــف األرسي ،واعتــاد مصفوفــة
األولويــات للحاميــة مــن العنــف املنــزيل.

•يف القطــاع الخــاص ،انضمــت أكــر مــن  60رشكــة
خاصــة للمبــادئ العامليــة لتمكــن املــرأة اقتصاديــاً؛
لتســتفيد مــن برامــج الدعــم وتكــون أكــر اســتجابة للنــوع
االجتامعــي .وشــكَّل مــروع دعــم إنشــاء الحضانــات
وتفعيلهــا يف القطاعــن العــام والخــاص قصــة نجــاح
لتحفيــز أصحــاب العمــل عــى إنشــاء حضانــات مؤسســية
منوذجيــة ،فقــد أُنشــئ  76موقعــاً آمنــاً ومناســباً
لألطفــال بأماكــن العمــل.
وضعــت قامئــة وطنيــة مبــؤرشات أهــداف التنميــة
• ُ
املســتدامة املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي ،تتضمــن 67
مــؤرشا ً؛ وذلــك لبنــاء إطــار شــمويل لرصــد ومتابعــة
تنفيــذ أجنــدة .2030
ورت اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة لوحــ َ
ة بيانــات
•طــ َّ
داخليــة لتوحيــد جهــود جمــع البيانــات داخل املؤسســات

املعنيــة؛ مــن أجــل إعــداد تقاريــر لصانعــي القــرار بحالــة
النــوع االجتامعــي مبختلــف القطاعــات ،األمــر الــذي
يخــدمتبنــياإلجــراءاتوتحديــداألولويــاتبشــكلأفضــل.
•تشــكيل فريــق وطنــي متعــدد األطــراف ملراجعــة عمــل
صنــدوق املعونــة الوطنيــة وتعليامتــه مــن منظــور
النــوع االجتامعــي.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
%67.6
%45.8

%54.3

•التمويــل مــن أجــل املســاواة مــا زال دون الطمــوح،
باإلضافــة إىل ضعــف التنســيق بــن الجهــات املانحــة
وتركيزهــا عــى غايــات أو مناطــق جغرافيــة بعينهــا.

%53.1

•ضعــف القــدرات املؤسســية والبرشيــة وقلــة الكفــاءات
والخــرات يف مجــال النــوع االجتامعــي.
•يوجــد تحـ ٍ
ـد يف رصــد واقــع املــرأة ،ويف التقــدم نحــو
تحقيــق الهــدف الخامــس عــر توفــر جميــع البيانــات

ذﻛﻮر
اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

املطلوبــة إلنتــاج املعلومــات املصنفــة بحســب الجنــس

إﻧﺎث
2015

2020

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•اســتمرار تــدين املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة بنســبة
 %14.7رغــم ارتفــاع املســتوى التعليمــي لإلنــاث.

ومتابعــة جميــع املــؤرشات.

التوصيات والطريق إىل األمام
•تعميــم منظــور النــوع االجتامعــي يف القطــاع العــام،
واســتحداث هيــاكل تنظيميــة عــى متــاس مــع صانــع
القــرار مبســتوى وحــدات ،ليتســنى لهــا مراجعــة خطــط

•الحاجــة إىل اســتكامل الترشيعــات والتعديــات عــى

املؤسســة ومــدى تضمينهــا للنــوع االجتامعــي؛ وذلــك

القوانــن القامئــة والسياســات نحــو متكــن املــرأة

لتمكــن العاملــن والعامــات يف مجــال قضايــا النــوع

وإزالــة مــا تبقــى مــن مــواد متيــز ضــد املــرأة أو تحــد

االجتامعــي.

مــن مشــاركتها يف الحيــاة العامــة ،وإىل توفــر البيئــة
املناســبة للتوســع يف نطــاق العمــل املــرن ،وخدمــات
واقتصــاد الرعايــة ،ووســائل نقــل آمنــة.

•بنــاء قــدرات املؤسســات يف القطاعــات املختلفــة
مبجــال املتابعــة والتقييــم ،وإنتــاج البيانــات املصنفــة
بحســب الجنــس ومعايــر الهشاشــة ،واعتــاد القامئــة

•تواجــه صاحبــات املشــاريع تحديــات خاصــة بتنميــة

الوطنيــة ملــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة

املهــارات والتســويق ،مــع الحاجــة ملراجعــة سياســات

املرتبطــة باســراتيجية املــرأة ،وإتاحتهــا دوريـاً ،وتوفري

وبيئــة اإلقــراض لضــان دعمها لريــادة األعــال ،وحامية

املــوارد لتحقيــق ذلــك.

النســاء وتجنــب وقوعهــن يف تبعــات الديــون.

•تقديــم الدعــم املــايل والفنــي لتطويــر مســوحات

•هشاشــة األمــن الوظيفــي وظــروف العمــل غــر

جديــدة ومتخصصــة يف إحصــاءات النــوع االجتامعــي

املالمئــة للنســاء فـــي القطــاع غــر الرســمي،

(كمســح اســتخدام الوقــت ومســح العنــف ...إلــخ)؛ بهــدف

ومعظمهــن مــن العامــات يف الزراعــة ،لعــدم

معالجــة فجــوات البيانــات يف توفــر مــؤرشات أهــداف

شــمولهن بنظــام الحاميــة االجتامعيــة؛ خاصــة تأمــن

التنميــة املســتدامة.

األمومــة ودعــم حضانــات األطفــال.
•مــا زالــت مشــاركة املــرأة يف مواقــع صنــع القــرار
متذبذبــة؛ خاصــة عــى املســتوى الــوزاري ويف أجهــزة
القضــاء ،ومل تســتطع النســاء اخــراق حاجــز الكوتــا يف
االنتخابــات الربملانيــة لعــام  ،2020ومــا زالــت نســبة
مشــاركتها يف املجالــس املنتخبــة واملعينــة بعيــدة
عــن الوصــول لـــ  50/50بحلــول العــام .2030

•االســتفادة مــن املنــح الدوليــة املقدمــة لتحقيــق
املســاواة بــن الجنســن.
•متابعــة املراجعــة املســتمرة للترشيعــات الوطنيــة
ومواءمتهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا،
واالســتمرار يف دعــم دور ديــوان الترشيــع والــرأي يف
مراجعــة صياغــة الترشيعــات لضــان مراعاتهــا للنــوع
االجتامعــي وحقــوق الطفــل.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

•توفــر البنيــة التحتيــة املالمئــة لتســهيل الوصــول إىل
توطــن وتفعيــل قــرار مجلــس األمــن " 1325املــرأة

خدمــات الحاميــة مــن العنــف ،وتوفــر مراكــز اإليــواء

واألمن والســام"

للناجيــات مــن العنــف القائــم عــى نــوع الجنــس ،مبــا

إطــاق اســراتيجية التواصــل للخطــة الوطنيــة

يضمــن خصوصيــة احتياجاتهــن.

األردنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن " 1325املــرأة

•اعتــاد نهــج متثيــل الهيئــات النســائية ومنظــات

واألمــن والســام" ( ،)2021-2018بعــد عمليــة تشــاور

املجتمــع املــدين يف أطــر وضــع السياســات والتخطيــط

واســعة النطــاق مبشــاركة جهــات رســمية وأمنيــة

لالســتجابة لألزمــات.

وعســكرية ومؤسســات مجتمــع مــدين وممثلــن
للمجتمــع املحــي .وتلتــزم اللجنــة الوزاريــة
لتمكــن املــرأة بتوفــر الدعــم لتحقيــق أهــداف
الخطــة بالرشاكــة مــع اللجنــة الوطنيــة لشــؤون
املــرأة وضــان التنفيــذ الفعــال للخطــة بالتنســيق
مــع املؤسســات الرســمية والرشيكــة.
ُ
صنــدوق دعــم مشــرك –هــو األول مــن
وأُطلــق
نوعــه يف العــامل -مبســاهمة مــن حكومــات كنــدا
وفنلنــدا والرنويــج وإســبانيا واململكــة املتحــدة،
لدعــم تنفيــذ الخطــة مــن خــال حشــد التأييــد
املــايل والســيايس ،وتوطــن القــرار  1325وربطــه
باألولويــات التنمويــة.

•توجيه التمويل نحو تنفيذ أهداف اسرتاتيجية املرأة.
•دعــم الجهــود ملواجهــة التحديــات التــي تعيــق تنفيــذ
مــن هــم دون ســن 18
الخطــة الوطنيــة للحــد مــن زواج َ
لألعــوام .2022-2018
•تنفيــذ مــروع نظــام متابعــة للتمويــل مرتبــط مــع إطــار
اســراتيجية املــرأة ،لتوجيــه التمويــل عــى املســتوى
القطاعــي والجغــرايف بشــكل يضمــن الشــمولية
وتعزيــز التنســيق والتشــبيك وعــدم االزدواجيــة إلحــداث
األثــر املطلــوب.
•إنشــاء صنــدوق لتوفــر املــوارد املاليــة واملســاكن
لدعــم الناجيــات مــن العنــف ،ودعــم تعليمهــن وبنــاء
قدراتهــن لدخــول ســوق العمــل.
•للتعامــل مــع محدوديــة املــوارد التــي تــؤدي إىل
ارتفــاع العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،يجــب
إجــراء تحليــل مــن منطلــق النــوع االجتامعــي للمســاهمة
يف تطويــر سياســات متعلقــة بالحاميــة والوصــول إىل
املــوارد.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻷﺑﻨﻴﺔ ذات اﻟﻔﱰﺗﻦﻴ

•زيــادة كــوادر الجهــات العاملــة يف مجــال الحاميــة

%43.0

%45.5

%57.0

%54.5

واملســاءلة والوقايــة مــن العنــف القائــم عــى
النــوع االجتامعــي والعنــف املنــزيل ،ســواء كانــت مــن
الجهــات الحكوميــة أو غــر الحكوميــة ،ورفــع قدراتهــم
لتمكينهــم مــن تقديــم خدمــات مســتجيبة لالحتياجــات
الخاصــة بالناجيــات مــن العنــف املبنــي عــى الجنــس.

ذﻛﻮر
اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

إﻧﺎث
2015

2020

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف السادس :املياه النظيفة والنظافة
الصحية
ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها
إدارة مستدامة
عـ ّد مــن أكــر
يــويل األردن قطــاع امليــاه أولويــة قصــوى ،إذ يُ َ

منهــا .ومــا زال معــدل اســتهالك الفــرد األردين للميــاه،

دول العــامل نقصــاً يف مــوارده املائيــة ،فقــد بلغــت نســبة

البالــغ حــوايل  65لــر يوميـاً ،أقــل مــن الحــد األدىن املــوىص

العجــز املــايئ يف األردن للعــام  2020حــوايل  %23مــن

بــه عامليــا بحســب معايــر منظمــة الصحــة العامليــة ،وهــو

املوازنــة الســنوية املقــدرة بحــوايل  1.13مليــار مــر مكعــب.

 100لــر يف اليوم .وتبلــغ حصــة الفــرد يف الســنة لجميــع

وعــى الرغــم مــن أن هــذا العجز ليــس مشــكلة حديثــة العهد،

االســتخدامات أقــل مــن  100مــر مكعــب ،وتعــادل أقــل مــن

إال أنــه تفاقــم يف الســنوات األخــرة وتزايــدت الفجــوة بــن

 %10مــن معــدل خــط الفقــر العاملــي ،علـاً أن هــذه األرقــام

العــرض والطلــب لعــدة أســباب منهــا :النمــو الســكاين

تأخــذ يف الحســبان حســاب الفاقــد الــذي يبلــغ حــوايل %47

وموجــات اللجــوء التــي كانــت آخرهــا تلــك الناجمــة عــن األزمــة

بشــقيه اإلداري (املتعلــق بالتحصيــل) والفيزيــايئ (املتعلــق

الســورية ،وكذلــك التغــرات املناخيــة والحاجــات املتزايــدة

بالبنيــة التحتيــة) .ويف هــذا الســياق ،فقــد تــم تطويــر عــدد

للقطاعــات االقتصاديــة املختلفــة ،فقــد أدى ذلــك إىل زيــادة

مــن االســراتيجيات للتعامــل مــع هــذه التحديــات ،وأهمهــا

الضغــط عــى املــوارد املائيــة يف األردن ،وخصوصــا الجوفيــة

االســراتيجية الوطنيــة للميــاه (.)2025-2016
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف:
•تعديــل عــدد مــن الترشيعــات والتعليــات بهــدف
تحســن نوعيــة امليــاه والحــد مــن التلــوث والحفــاظ
عــى هــذه املصــادر ،باإلضافــة إىل الحــد مــن مشــاكل

عــان
•املبــارشة بإجــراءات تنفيــذ مــروع العقبــة –
ّ
لتحليــة ونقــل امليــاه (الناقــل الوطنــي) ،بطاقــة 300
عــد مــن املشــاريع
مليــون مــر مكعــب ســنوياً ،وهــو يُ َ
االســراتيجية الوطنيــة الكــرى.

الفيضانــات واإلرضار باملمتلــكات نتيجــة هطــول األمطــار

•إنشــاء العديــد مــن مرشوعــات الهيدروبونيــك لبعــض

الغزيــرة.

املحاصيــل ،األمــر الــذي يقلــل مــن اســتهالك كميــات

 1.1.6اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﴩب
اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ

%94.60
2019

امليــاه بحــوايل  ،%70-60والتوجــه إىل الزراعــات ذات
العائــد االقتصــادي العــايل وذات القيمــة اإلنتاجيــة
العاليــة ،وإدخــال تقنيــات الــري الحديثــة للمحاصيــل
الزراعيــة.
•تنفيــذ مــروع لتجميــع ميــاه الفيضانــات يف خ ّزانــات
تحــت األرض يف منطقــة الزهــور ،الحتــواء ميــاه
ـان ،ثــم االســتفادة
الفيضانــات املفاجئــة يف مدينــة عـ ّ
منهــا يف ري املناطــق املحيطــة.

%94.30
2016

اﳌﺼﺪر :وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي

•الحــد مــن فاقــد امليــاه ،واالســتفادة مــن مصــادر
امليــاه البديلــة الســتخدامات املزارعــن ،وتشــجيع
املزارعــن عــى اســتخدام امليــاه العادمــة املعالجــة

•تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع الســدود كمــروع ســد
كفرنجــة وســد زرقــاء ماعــن ومــروع تعليــة ســد
الوالــة.
•تنفيــذ مشــاريع شــبكات ميــاه ورصف صحــي متنوعــة
عــى املســتوى الوطنــي ،وشــبكات ميــاه ورصف
صحــي مخيــم الزعــري األوىل مــن نوعهــا يف العــامل،
ومشــاريع آبــار العاقــب ،ومــروع حــوض األزرق.

(املســتصلحة) ألغــراض الــري مــا يخفــف الضغــط عــى
امليــاه الجوفيــة.
•إقــرار سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي يف قطــاع
امليــاه ،وتحــدد هــذه السياســة قضايــا النــوع االجتامعي
الرئيســة يف قطــاع امليــاه ،والفــرص املتاحــة لتعزيــز

) 6.2.1أ( اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ )ب( ﻤﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮاﻓﻖ ﻏﺴﻞ
اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن واﳌﻴﺎه

مســاهمة املــرأة يف إدارة امليــاه.

%88.50

•إعــداد سياســة الطاقــة لقطــاع امليــاه (،)2030–2020

2019

التــي تأخــذ يف الحســبان التقاطعــات بــن القطــاع
والقطاعــات األخــرى ،وسياســة قطــاع امليــاه إلدارة

%84

الجفــاف .2018

2016

•العمــل عــى تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع التي ستســاهم
يف تحقيــق غايــات ومــؤرشات الهــدف ومنها:

اﳌﺼﺪر :وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

 6.3.2اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﺟﺴﺎم اﳌﺎﺋﻴﺔ
ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻴﺎه ﺟﻴﺪة

%100
2019

التوصيات والطريق إىل األمام
•البحــث عــن مصــادر مائيــة غــر تقليديــة ،وزيــادة كفــاءة
اســتخدام املصــادر الحاليــة ،والبحــث عــن تكنولوجيــات
جديــدة تحقــق هــذه الغايــة.
•التوســع يف تنفيــذ مشــاريع الرشاكــة مــع القطــاع
الخــاص ،وأهمهــا اســتكامل تنفيــذ مــروع العقبــة –
عــان لتحليــة ونقــل امليــاه (الناقــل الوطنــي).
ّ

%92

2016

اﳌﺼﺪر :وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي

•تطبيق نهج اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه.
•إعــداد خطــة طريــق للمــؤرشات ذات األولويــة ،ومنهــا
املــؤرش املتعلــق بنســبة الوحــدات اإلداريــة املحليــة
التــي لديهــا سياســات وإجــراءات تنفيذيــة راســخة فيــا
يتعلــق مبشــاركة املجتمعــات املحليــة يف إدارة املياه

•املــروع الوطنــي ملراقبــة نوعيــة امليــاه الــذي
يــأيت ملراقبــة وتقييــم نوعيــة مصــادر امليــاه
املختلفــة يف اململكــة ،للتحقــق منهــا وبيــان مــدى
مطابقتهــا للمواصفــات والقواعــد الفنيــة املحليــة ذات

والــرف الصحــي.
•تعزيــز الرتابــط بــن قطاعــات امليــاه والزراعــة واألمــن
الغــذايئ والطاقــة والبيئــة.

الصلــة ومعايــر حاميــة البيئــة املعتمــدة ،وإمكانيــة

•التوســع يف إعــداد القطــاع للتكيــف مــع التغــر

اســتخدامها لغايــات الــري واالســتخدامات املختلفــة.

املناخــي،وإعــدادالدراســاتوالخطــطاملناســبةلذلــك.

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•تفاقــم مشــكلة شــح مصــادر امليــاه ،وتدهــور وضــع
امليــاه الجوفيــة برسعــة تتجــاوز قــدرة الطبيعــة عــى
تغذيــة املتجــددة منهــا ،واســتمرار فاقــد امليــاه
املرتفــع.
•عدم التوازن بني العرض والطلب عىل املياه.
•محدودية التمويل املتوفر.
•أزمة الالجئني والتغريات السكانية.
•تغــر املنــاخ الــذي مــن املرجــح أن يــؤدي إىل زيــادة
يفدرجــاتالحــرارةوتبايــنيفأمنــاطهطــولاألمطــار.

•زيــادة مشــاركة املــرأة يف تصميــم مرافــق امليــاه
والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة وتنفيذهــا
وإدارتهــا ،ال ســيام عــى املســتوى املحــي.
•تعزيــز االســتدامة املاليــة لقطــاع امليــاه ،والبحــث عــن
آليــات متويــل جديــده وغــر تقليديــة.
•االســتثامر يف صيانــة وتشــغيل الخدمــات الجديــدة
والقامئــة ،مبــا يف ذلــك املــوارد البرشيــة ،مــن أجــل
تجنــب تدهــور الخدمــات املقدمــة حاليــاً.

81

82

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف السابع :طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة
الحديثة املوثوقة واملستدامة
يُعــ ّد قطــاع الطاقــة -خاصــة يف األردن -قطاعــاً حيويــاً ملــا

مركــزا ً إقليميــاً لتبــادل الطاقــة بأشــكالها كافــة .واألردن

لــه مــن أثــر كبــر يف التنميــة املســتدامة ،ويعــود هــذا

معنــي بإعطــاء األولويــة للقطــاع نظــرا ً الرتباطــه املبــارش

إىل محدوديــة املصــادر املحليــة للطاقــة ،فقــد اســتورد

بتحقيــق معــدالت منــو مســتدام ،وخلــق بيئــة اســتثامرية

األردن حــوايل  %98مــن احتياجاتــه الكليــة مــن الطاقــة عــام

جاذبــة ،واملســاهمة بخفــض مســتويات الفقــر والبطالــة،

 .2020ونتيجــة لذلــك ،تبنــى األردن سياســة واضحــة تهــدف

وبنــاء نظــام حاميــة اجتامعيــة فعالــة ،إضافــة إىل تحســن

إىل تنويــع مصــادر الطاقــة وأشــكالها ،وزيــادة مســاهمة

مســتوى الخدمــات املقدمــة للمواطنــن والعدالــة يف

مصــادر الطاقــة املحليــة يف خليــط الطاقــة الــكيل ،إضافــة

توزيعهــا ،التزامــا بتوجيهــات جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين

إىل زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف جميــع القطاعــات،

بــن الحســن الــذي أكــد أن عصــب العمليــة االقتصاديــة هــو

وخفــض كلفــة الطاقــة عــى االقتصــاد الوطنــي ،والعمــل

الطاقــة.

عــى تطويــر منظومــة قطــاع الطاقــة يف األردن لجعلــه

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•شــهد عــام  2020إطــاق اســراتيجية قطــاع الطاقــة

 1.1.7ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

لألعــوام  2030-2020بهــدف مواكبــة التحديــات

%100

واملتغــرات التــي ظهــرت يف مختلــف املجــاالت
للمحافظــة عــى أمــن التــزود بالطاقــة بشــكل مســتدام.

2017

وتضمنــت االســراتيجية أهدافــاً واضحــة لضــان
اســتدامة قطــاع الطاقــة ،بهــدف زيــادة مســاهمة
مصــادر الطاقــة املحليــة يف توليــد الكهربــاء لتصبــح
 %48.5عــام  ،2030وزيــادة مســاهمة الطاقــة املتجددة
يف توليــد الكهربــاء لتصبــح  %31عــام  ،2030وتحســن
كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف جميــع القطاعــات بنســبة
 %9بحلــول عــام  .2025وإشــارة إىل تحديــث وثيقــة
املســاهامت الوطنيــة املحــددة مســبقاً خــال عــام

%99
2020

اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺮﺜوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ

 ،2021فقــد تضمنــت الوثيقــة رفــع نســبة التزامــات األردن
بتخفيــض االنبعاثــات إىل  %31عــام  2030مقارنــة بـــا
كان مســتهدفاً ،وهــو  ،%14وذلــك نظــرا ً ملــا حققــه
األردن مــن تخفيــض لالنبعاثــات ،فقــد كان لقطــاع الطاقــة
دور كبــر يف ذلــك.
•اســتمر األردن منــذ عــام  2012بتحســن البيئــة الترشيعية
والتنظيميــة لجــذب االســتثامر يف مجــال الطاقــة

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺼﺎدر اﳌﺤﻠﻴﺔ ﰲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%22

2020

املتجــددة ،مــا مكنــه مــن زيــادة مســاهمة الطاقــة
املتجــددة يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــع نهايــة
عــام  2021إىل  ،%26مقارنــة مــع نســبة مل تتجــاوز %1
عــام  .2015وبلــغ مجمــوع أنظمــة الطاقــة املتجــددة
التــي تــم تركيبهــا حتــى نهايــة العــام 2021؛ وربطهــا
بالشــبكة لتغطيــة اســتهالكات املشــركني يف مختلــف
القطاعــات مــن منــازل وجامعــات ودور عبــادة ومــدارس
ومستشــفيات ومؤسســات مختلفــة مــن القطاعــن
العــام والخــاص ،حــوايل  43ألــف نظــام باســتطاعة
إجامليــة بلغــت  947.6ميغــاواط.

%5

2017
اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺮﺜوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ

•تأســيس صنــدوق الطاقــة املتجــددة وترشــيد الطاقــة
الــذي كان لــه دور مهــم يف تنفيــذ حزمــة شــاملة
ومتكاملــة مــن الربامــج واملشــاريع الخاصــة بإجــراءات

•لضــان جــودة الخدمــة املقدمــة فيــا يتعلــق بنظــم

ترشــيد الطاقــة وكفــاءة اســتخداماتها ،إضافــة إىل

مصــادر الطاقــة املتجــددة ،وتقليــل كلــف النظــام عــى

جانــب التدخــات صغــرة الحجــم للطاقــة املتجــددة.

املســتخدم ،تــم تحفيــز الســوق التنافســية للــركات
واملؤسســات العاملــة يف قطــاع الطاقــة املتجــددةـ
و ُرخِّصــت حــوايل  500جهــة عاملــة يف توريــد نظــم
مصــادر الطاقــة املتجــددة وتركيبهــا وتشــغيلها
وصيانتهــا وفحصهــا.

•تعزيــز وتطويــر النظــام الكهربــايئ ،وتــم العمــل
عــى إيصــال الكهربــاء لجميــع املســتهلكني مــن خــال
تطويــر شــبكات النقــل وشــبكات التوزيــع ،حتــى زادت
نســبة تغطيــة الكهربــاء عــى  %99يف جميــع مناطــق
اململكــة.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

•اســتكامل ربــط األردن كهربائيــاً بالــدول املجــاورة،
وتعزيــز خطــوط الربــط القامئــة بهــدف جعــل األردن مركزا ً

أنظمة الطاقة املتجددة

حاليــا عــى املشــاريع التاليــة :إعــادة تشــغيل خــط الربــط

العــدد اإلجــايل ألنظمــة الطاقــة املتجــددة التــي

األردين-الســوري-اللبناين ،وتدعيــم الربــط األردين-

جــرى تركيبهــا حتــى نهايــة عــام  2021واملتصلــة

املــري الــذي يهــدف إىل زيــادة القــدرة التبادليــة

بالشــبكة ألغــراض تغطيــة املشــركني مــن قطاعــات

للطاقــة الكهربائيــة بــن األردن ومــر ،وســيتم تشــغيل

مختلفــة (منــازل ،جامعــات ،دور عبــادة ،مــدارس،

املــروع عــام  ،2025والربــط األردين-العراقــي الــذي

مستشــفيات ،ومؤسســات مختلفــة يف القطاعــن

يهــدف إىل تصديــر الكهربــاء إىل العــراق ،والربــط

العــام والخــاص) ،حــوايل  43ألــف نظــام ،بقــدرة

وقعــت اتفاقيــة إلنشــاء
األردين-الفلســطيني ،فقــد ُ

إجامليــة  947.6ميغــاواط.

إقليميـاً لتبــادل الطاقــة بأشــكالها كافــة ،إذ يتــم العمــل

محطــة تحويــل الرامــة بهــدف زيــادة كميــات الطاقــة
املصــدرة.
•البــدء بإعــداد دراســة لوضــع خريطــة طريــق لالســتثامر
يف مجــال الهيدروجــن يف األردن.
•أُطلــق مجلــس املــرأة يف قيــادة الطاقــة والبيئــة مــن
خــال جمعيــة اســتدامة الطاقــة وامليــاه والبيئــة  -فــرع
األردن؛ وهــو أول فــرع دويل ملجلــس اآلبــاء ومقــره
الواليــات املتحــدة .كــا أن الرتكيــز الوطنــي عــى قطــاع
الطاقــة الشمســية شــجع العديــد مــن النســاء ،خاصــة
املهندســات ،عــى االنخــراط يف هــذا املجــال.

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

%20
2020

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•غيــاب االســتقرار الســيايس يف املنطقــة والنزاعــات
املســتمرة مــا ينعكــس عــى أســعار النفــط.
•التطــور التكنولوجــي الرسيــع يف تقنيــات الطاقــة
(الطاقــة املتجــددة والتخزيــن بوصفهــا مثالــن عــى

%1

2015
اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺮﺜوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ

ذلــك).
•ضعــف الوعــي لــدى املســتهلكني بالوســائل املتاحــة
لرتشــيد وتحســن كفــاءة اســتخدام الطاقــة ومردودهــا
املــايل عــى املســتخدم.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

التوصيات والطريق إىل األمام
•االســتمرار يف تعزيــز وزيــادة الرشاكــة مــع القطــاع
الخــاص يف تنفيــذ مشــاريع الطاقــة.

يحتــل األردن املرتبــة األوىل عــى مســتوى
الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،والسادســة
عامليــاً يف مجــال االســتثامر يف الطاقــة

•استقطاب املنح واملساعدات لتطوير قطاع الطاقة.

ـل األردن يف املرتبة األوىل يف
املتجــددة ،كــا حـ ّ
مجــال حصــة الفــرد مــن االســتطاعة مــن الطاقــة

•التوعيــة لتغيــر منــط الحيــاة ،وخاصــة مــا يتعلــق

املتجــددة عــى مســتوى الــدول العربيــة (املركــز

باســتدامة الطاقــة البيئيــة والصناعيــة.

اإلقليمــي للطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة).

•زيــادة املشــاريع الخاصــة بالتحفيــز نحــول التحــول إىل
وســائل النقــل الكهربائيــة.
•تعزيــز مشــاركة النســاء املؤهــات يف اللجــان
واملجالــس

واملؤسســات

املعنيــة

بالطاقــة.

جــاء مــروع "دعمنــا مــن شمســنا" يف ســياق
تحقيــق أولويــات الحكومــة ،وتنفيــذا ً للتوجيهــات
امللكيــة يف دعــم األرس املحتاجــة يف جميــع
مناطــق اململكــة .يتمثــل هــذا املــروع برتكيــب
أنظمــة خاليــا شمســية ملنــازل األرس العفيفــة
واملســتفيدين ،وذلــك بهــدف اســتغالل مصــادر
الطاقــة املحليــة يف توليــد الكهربــاء وتخفيــض
كلــف فواتــر الكهربــاء الشــهرية لهــذه الفئــة.

85

86

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الثامن :العمل الالئق ومنو االقتصاد
تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع
واملستدام ،والعاملة الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل
الالئق للجميع
وضــع األردن النمــو االقتصــادي الشــامل للجميــع والعمــل

الناجمــة عــن جائحــة كورونــا ،مــن خــال وضــع مجموعــة

الالئــق ضمــن أبــرز أولوياتــه يف االســراتيجيات والخطــط

مــن اإلصالحــات عــى مســتوى االســتثامر وبيئــة األعــال،

الوطنيــة التــي تــم إطالقهــا ملواجهــة التحديــات التــي

وتطويــر الربامــج وأســاليب التمويــل لجــذب االســتثامر وخلــق

شــهدها ،وبخاصــة أزمــات اللجــوء وانــدالع الحــروب يف

فــرص عمــل .وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا الهــدف يتشــابك

البلــدان املجــاورة لــه وجائحــة كورونــا واألزمــات االقتصاديــة

ويتقاطــع مــع جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة ،وبشــكل

العامليــة .وتُكــ َّرس الجهــود يف املرحلــة املقبلــة لتحقيــق

خــاص األهــداف :األول ،والثــاين ،والثالــث ،والرابــع ،والخامــس،

التعــايف االقتصــادي مــن خــال برامــج واضحــة بأطــر زمنيــة

والسابع،والتاســع ،والســابع عــر .وقــد شــهدت الســنوات

محــددة تتضمــن خطــوات وتدخــات قابلــة للقيــاس والتقييــم

األخــرة جهــودا ً مكثفــة إلعــداد مجموعــة اســراتيجيات

واملتابعــة ،ويكــون لهــا أثــر ملمــوس يف الحــد مــن

وبرامــج أخــرى ذات عالقــة ،مثــل :اســراتيجية تنميــة املــوارد

التداعيــات االقتصاديــة الناتجــة عــن الجائحــة ،وتحفيــز النمــو

البرشيــة ،واالســراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة،

وزيــادة التنافســية للقطاعــات اإلنتاجيــة ،فقــد تــم اطــاق

واالســراتيجية الوطنيــة للشــباب ،واالســراتيجية الوطنيــة

برنامــج أولويــات عمــل الحكومــة االقتصــادي ()2023-2021

للمــرأة يف األردن ،وغريهــا.

بهــدف متكــن االقتصــاد األردين مــن التعــايف مــن التحديــات

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

 1.1.8ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ
اﻹﺟﺎﻤﱄ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ

3.62015

4.1-

منــه  1,757مرشوعــاً بحجــم متويــل بلــغ حــوايل 1,296
مليــون دينــار ،ســاهمت بخلــق حــوايل  14,324فرصــة
عمــل جديــدة ،فضــاً عــن أن هــذا الربنامــج حافــظ عــى
حــوايل  51ألــف فرصــة عمــل منــذ بــدء جائحــة كورونــا،

•تعزيــز اإلصالحــات الترشيعيــة مبــا يحقــق املســاواة بــن
الجنســن ،وضــان توفــر العمــل الالئــق ،وإدمــاج مبــدأ
األجــر املتســاوي للعمــل متســاوي القيمــة ،وتوســيع

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•رشع األردن منــذ عــام  2019-2018بتنفيــذ مصفوفــة
إصــاح تضمنــت مجموعــة مــن اإلجــراءات عــى صعيــد
السياســات واإلصالحــات الهيكليــة لتحســن القــدرة
التنافســية لالقتصــاد ،وترسيــع وتــرة النمــو ،وخلــق
فــرص العمــل .وتــم تطويــر اســراتيجية متوســطة األجــل
إلدارة الدَّيــن العــام ،بهــدف ضــان تلبيــة االحتياجــات
التمويليــة للحكومــة والتزاماتهــا املتعلقــة بالســداد
مــع اتبــاع تدابــر ضبــط املاليــة العامــة .قــام البنــك
املركــزي يف عــام  2012بإطــاق برنامــج التمويــل
امل ُيــر لدعــم القطاعــات االقتصاديــة ذات القيمــة
املضافــة العاليــة ،وتشــمل قطاعــات :الصناعــة،
والســياحة ،والزراعــة ،والطاقــة املتجــددة ،وتكنولوجيــا
املعلومــات ،واالستشــارات الهندســية واملعامريــة،
والتعليــم (التعليــم املهنــي والفنــي والتقنــي)،
والصحــة ،والنقــل (رشكات النقــل) ،والقطــاع التصديــري،
وذلــك بهــدف توفــر التمويــل للقطاعــات االقتصاديــة

 1.2.8ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻣﻞ

0.5

2016

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

العمــل .ويبلــغ حجــم الربنامــج  1.3مليــار دينــار ،اســتفاد

يبلــغ حــوايل  567مليــون دينــار.

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

2019

الشــامل واملســتدام يف اململكــة وتوفــر فــرص

عل ـاً أن الرصيــد املتــاح إلعــادة إقــراض هــذه القطاعــات

2020

0.2

بأســعار فائــدة منخفضــة ،مبــا يعــزز فــرص النمــو

نطــاق توفــر رعايــة األطفــال ،وأمنــاط العمــل املــرن،
والتحويــات البنكيــة لألجــور ،وربــط الزيــادة الســنوية
للرواتــب التقاعديــة مبتوســط معــدل التضخــم ومنــو
األجــور ،وتعزيــز الحاميــة االجتامعيــة املرتبــط بتأمــن
األمومــة الهــادف إىل متكــن األمهــات العامــات
اقتصاديــا وإبقائهــن يف القــوى العاملــة ،وإقــرار
ترشيعــات تشــغيل ذوي اإلعاقــة.
•تطويــر إطــار لتشــجيع االنتقــال مــن االقتصــاد غــر
املنظــم إىل املنظــم ،وتوفــر مظلــة حاميــة اجتامعيــة

لجميــع العاملــن يف ســوق العمــل ،فقــد أُجريــت
إصالحــات ترشيعيــة عــدة بهــذا الخصــوص ،تضمنــت إصــدار
نظــام العــال الزراعيــن لتنظيــم القطــاع الزراعــي
وشــمول العاملــن فيــه بالضــان االجتامعــي ،وإصــدار
تعليــات فتــح الحضانــات املنزليــة لتنظيــم هــذا القطــاع
وقوننتــه.
•إعــداد السياســة العامــة لريــادة األعــال التــي تهــدف
إىل تهيئــة بيئــة صديقــة ومحفــزة لريــادة األعــال يف
اململكــة وإزالــة العوائــق أمـامهـــا ،كام تم تعزيــز برامج
ومشــاريع دعــم ريــادة األعــال والتشــغيل الــذايت ،مــع
األخــذ يف الحســبان خصوصيــة املشــاريع اململوكــة مــن
النســاء ،خاصــة للوظائــف الحديثــة التــي ظهــرت مؤخــرا
خــال جائحــة كورونــا ،مثــل رشكات التوصيــل والعامــات
بوظائــف عــن بعــد.
•العمــل عــى تعزيــز إجــراءات التفتيــش مــن خــال إصــدار
تعليــات إجــراءات التفتيــش عــى األنشــطة االقتصاديــة
وتعليــات رشوط وإجــراءات االعــراض عــى قــرارات
وإجــراءات التفتيــش ،كــا يجــدر تســليط الضــوء عــى
برنامــج “عمــل أفضــل” الــذي يهــدف للوصــول إىل
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2015

2020

بيئــة عمــل أفضــل ،واســتقرار قطــاع مصانــع األلبســة

•توجيــه البنــوك املحليــة لتوفــر الخدمــات املرصفيــة

املصــدرة ،وضــان تطبيــق تعليــات التفتيــش عــى

لجميــع أفــراد املجتمــع ،باإلضافــة إىل تعزيــز خدمــات

املصانــع املســتفيدة مــن اتفاقيــة تبســيط قواعــد

التحويــات اإللكرتونيــة ومواكبــة أحــدث التقنيــات

املنشــأ للتصديــر لالتحــاد األورويب.

التكنولوجيــة.

•العمــل عــى تغيــر النظــرة الســلبية نحــو التدريــب

•توفــر متويــل بقيمــة  100مليــون دينــار للربنامــج

املهنــي والتقنــي نظــرا ً ألهميتــه كقطــاع مشــغل

الوطنــي للتشــغيل الــذايت “انهــض” ،بوصفهــا مبــادرة

بكثافــة للعاملــة ،وتنفيــذ عــدد مــن الربامــج الوطنيــة

لتمكــن الشــباب مــن الفئــة العمريــة  45-18ســنة ،مــن

التــي تســتهدف تشــغيل األردنيــن ،مثــل إطــاق اإلطــار

إقامــة مشــاريع تنمويــة تحقــق لهــم مصــدر دخــل

الوطنــي للتمكــن والتشــغيل الــذي وفَّــر  30ألــف فرصــة

دائــم أو توفــر فــرص عمــل لهــم ،وذلــك مــن خــال

عمــل خــال عــام .2019

دعــم البنــوك التجاريــة واإلســامية بســعر فائــدة/

•تقــوم الحكومــة مبجموعــة مــن اإلجــراءات والربامــج
الفعالــة والفوريــة للقضــاء عــى االتجــار بالبــر
وضــان اســتئصال عاملــة األطفــال أو الحــد منهــا.
•العمــل عــى توفــر بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة للعاملــن
يف جميــع القطاعــات واملهــن ،والوقايــة مــن الحــوادث
وإصابــات العمــل واألرضار الصحيــة الناجمــة عــن املخاطــر
املهنيــة يف مواقــع العمــل.
•إقــرار االســراتيجية الوطنيــة للســياحة لألعــوام -2021
 2025التــي تهــدف إىل متكــن قطــاع الســياحة مــن
التعــايف مــن جائحــة كورونــا ،وتــم ربــط برامــج تنفيــذ
االســراتيجية بأهــداف التنميــة املســتدامة.
•مواءمــة خطــة العمــل الوطنيــة للنمــو األخــر مــن أجــل
الوصــول إىل قطــاع حيــوي ومــرن ومســتدام وشــامل.

عائــد منخفــض وفــرة ســاح ملــدة ســنة ،وتصــل قيمــة
القــرض إىل  50ألــف دينــار ،وميكــن زيــادة قيمــة القــرض
ليصــل إىل  250ألــف دينــار.
•صــدور نظــام تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن وزارة
العمــل بالتنســيق مــع املجلــس ،األمــر الــذي ســيتيح
الفرصــة لزيــادة انخــراط األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
العمــل ،وتوفــر الرتتيبــات التيســرية املناســبة يف
بيئــة العمــل ،وإعطــاء صالحيــات أكــر ملفتــي العمــل.
•إطــاق االســراتيجية الوطنيــة للشــباب لألعــوام -2019
 ،2025وقــد تضمنــت محاورهــا الرئيســة :التعليــم
والتكنولوجيــا ،الحاكميــة الرشــيدة وســيادة القانــون،
املواطنــة الفاعلــة ،الريــادة والتمكــن االقتصــادي،
املشــاركة والقيــادة الفاعلــة ،األمــن والســلم
املجتمعــي ،الصحــة والنشــاط البــدين ،التعليــم
والتكنولو جيــا.
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•إطــاق الخطــة الوطنيــة للتمكــن االقتصــادي للمــرأة

•مــا يــزال ســوق العمــل مقسـاً بشــكل حــاد عىل أســاس

يف األردن ( ،)2024-2019وتضمنــت هدفــن رئيســن:

الجنــس والعمــر ،أفقيــاً ورأســياً ،إذ ترتكــز النســاء يف

تعزيــز البيئــة التــي مت ّكــن الــركاء املعنيــن مــن تحديــد

القطاعــات االقتصاديــة املتوافقــة مــع أدوار الجنســن

العوائــق أمــام مشــاركة املــرأة اقتصاديــاً ومعالجتهــا

املقبولــة اجتامعي ـاً ،مــع وصــول عــدد قليــل منهــن إىل

بشــكل فاعــل ،وتحســن حصــول النســاء عــى الفــرص

مناصــب القيــادة وصنــع القــرار.

االقتصاديــة.

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق
األهداف
•األوضــاع الجيوسياســية املحيطــة باململكــة ،وارتفــاع
كلفــة الحفــاظ عــى األمــن الحــدودي.
•ارتفــاع الكلــف التشــغيلية وحوافــز دعــم وجــذب
ا الســتثام ر .
•قلــة توفــر البيانــات عــن ســوق العمــل األردين ،خصوصـاً
ســوق العمــل غــر الرســمي ،خصوصــا بحســب النــوع
االجتامعــي.
كل مــن العــال وأصحــاب
•اختــال التــوازن بــن حقــوق ٍّ
العمــل.
•التحــوالت يف طبيعــة املهــن واختفــاء البعــض منهــا،
وظهــور أنــواع جديــدة نتيجــة التطــور التكنولوجــي
املتســارع.
•ضعــف مواءمــة مخرجــات التعليــم والتدريــب ومتطلبــات
ســوق العمــل.
•وجــود بيئــة عمــل غــر الئقــة وغــر آمنــة يف بعــض
مؤسســات القطــاع الخــاص.
•ضعــف اإلقبــال عــى التعليــم املهنــي ،واتجــاه نســبة
امللتحقــن بالتعليــم الثانــوي املهنــي ملجمــوع طلبــة
املرحلــة الثانويــة إىل االنخفــاض.
•ارتفــاع حجــم العاملــة غــر الرســمية ،ووجــود العاملــة
الوافــدة غــر املرخصــة.
•ارتفــاع نســبة غــر الناشــطني اقتصادي ـاً ،وتــدين معــدل
املشــاركة االقتصاديــة املنقحــة ،وانخفــاض املســاهمة
االقتصاديــة للمــرأة بســبب االفتقــار إىل ظــروف العمــل
الالئقــة التــي تأخــذ يف الحســبان االحتياجــات الخاصــة
للمــرأة.

•عــدم شــمول العاملــة غــر األردنيــة وبعــض القطاعــات
بقوانــن رفــع الحــد األدىن لألجــور ومشــاريع الضــان
االجتامعــي.

التوصيات والطريق إىل األمام
•دعــم وتحفيــز االســتثامر ،وخاصــة يف املشــاريع
التنمويــة املكثفــة للعاملــة واملهــن الخــراء.
•رفــع مشــاركة املــرأة االقتصاديــة مــن خــال توفــر بيئــة
عمــل جاذبــة وممكنــة للمــرأة وســاعات عمــل مرنــة،
وإصــاح منظومــة النقــل العــام ،وتوفــر خدمــات رعايــة
أطفــال مناســبة.
•تطويــر نظــام بيانــات ســوق عمــل شــامل لتوفــر
املعلومــات الالزمــة ملتخــذي القــرار.
•تعزيــز السياســات واألطــر الناظمــة لالنتقــال مــن
االقتصــاد غــر املنظــم إىل االقتصــاد املنظــم.
•دعــم القطــاع الخــاص وتعزيــز ريــادة األعــال واملهــن
الخــراء.
•إعــداد املــوارد البرشيــة األردنيــة ملواكبــة الحداثــة
والتكنولوجيــا والتطــور العلمــي نحــو مهــن ووظائــف
املســتقبل.
•تعزيــز تنافســية املــوارد البرشيــة ،والعمــل عــى تحفيــز
ســوق العمــل األردين يف القطاعــات االقتصاديــة
الواعــدة.
•النهــوض بقطــاع التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــن
وتحفيــز الطلبــة لاللتحــاق بــه ،وربطــه بســوق العمــل
واحتياجاتــه وتطوراتــه املحليــة واإلقليميــة والدوليــة.
•دعــم ومتويــل املشــاريع الصغــرة ومتناهيــة الصغــر
لزيــادة نســبة املشــاركة االقتصاديــة ،خاصــة لإلنــاث.
•دعــم املؤسســات املشــغلة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وإيجــاد حزمــة مــن الحوافــز لهــا لتشــجيعها وتحفيــز
املؤسســات األخــرى لتشــغيلهم.
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الهدف التاسع :الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية
إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود ،وتحفيز التصنيع
الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار

عــد الصناعــة ركيــزة مهمــة لالقتصــاد األردين ومــن أهــم
ت ّ

إذ يشــكل حــوايل  %22مــن إجــايل قــوة العمــل األردنيــة

القطاعــات املســاهمة يف النمــو االقتصــادي ،إذ تتضمــن

مبــا يســاهم يف الحــد مــن مشــكلتي الفقــر والبطالــة.

ثالثــة قطاعــات فرعيــة وهــي الصناعــات التحويليــة،

وتشــكل مســاهمة املــرأة يف العمــل يف هــذا القطــاع

واالســتخراجية ،والكهربــاء واملــاء .ويســاهم القطــاع مبــا

حــوايل  ،%20وتســتحوذ الصــادرات الصناعيــة عــى حــوايل

نســبته  %23.5مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،ويشــغل حــوال

 %93مــن إجــايل الصــادرات الوطنيــة ،مبــا يســهم يف رفــد

 250ألــف عامــل يعملــون يف حــوايل  17ألــف منشــأة صناعيــة

االحتياطيــات الرســمية للمملكــة مــن العملــة األجنبيــة ،وذلــك

منتــرة يف جميــع محافظــات اململكــة ،وذلــك بحســب

بحســب العــام .1 2019

العــام  .2020ويوصــف القطــاع الصناعــي بأنــه القطــاع األكــر
تشــغيالً للعاملــة واألكــر قــدرة عــى توفــر فــرص العمــل،

1

دائرة اإلحصاءات العامة.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

 2.2.9اﻟﻌﺎﻤﻟﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻤﻟﺔ

ذلــك فقــد تــم إعــداد السياســة العامــة لريــادة األعــال
والخطــة االســراتيجية الوطنيــة لألعــوام .2025-2021
•إقــرار سياســة خاصــة بالبيانــات املفتوحــة التــي ســتكون

%10.40

مبثابــة خريطــة طريــق لالسرتشــاد بهــا ،خاصــة لرياديــي

2020

األعــال؛ لتأســيس رشكات متخصصــة بهــذا املجــال خــال
العــام .2018

%10
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•إقــرار الترشيعــات الوطنيــة واالســراتيجيات للمســاهمة
يف تنظيــم وتطويــر الصناعــة والبحــث العلمــي واالبتكار
والريادة.
•نظــام حوافــز رضيبــة الدخــل للقطــاع الصناعــي ونظــام
حوافــز األنشــطة الصناعيــة للمســاهمة يف تعزيــز
املنتــج الوطنــي بالســوق املحــي ،وضــان اســتمرار
حضــوره باألســواق الخارجيــة ،وتقديــم الدعــم املــايل
لعــدد مــن الــركات الصناعيــة.
•وضــع وتنفيــذ سياســة صناعيــة وطنيــة بهــدف تعزيــز
تنافســية القطــاع ومتكينــه مــن زيــادة صادراتــه إىل
األســواق التقليديــة وغــر التقليديــة.
•إطــاق االســراتيجية الوطنيــة لالشــتامل املــايل
لألعــوام  2020-2018التــي ســاهمت يف تعزيــز النمــو
االقتصــادي واالجتامعــي لجميــع رشائــح املجتمــع ،إذ
ارتكــزت عــى عــدد مــن املحــاور أبرزهــا :متويــل الــركات
الصغــرة واملتوســطة ،وتطويــر الخدمــات املاليــة
الرقميــة ،والتمويــل األصغــر .ويف هــذا الصــدد ،نجحــت
االســراتيجية يف رفــع مســتوى الشــمول املــايل يف
اململكــة مــن  %33.1إىل حــوايل  ،%50وكذلــك تقليــص
الفجــوة الجندريــة مــن  %53إىل  .%29والعمــل جــا ٍر حاليــا
عــى إعــداد اســراتيجية جديــدة لالشــتامل املــايل

•إعــداد ورقــة السياســات للــركات الرياديــة والناشــئة،
وقــد أُعــدت بنــاء عــى مــا تــم تحديــده مــن تحديــات
ترشيعيــة تواجــه الرياديــن .علــاً أن التقاريــر الدوليــة
املتخصصــة يف رصــد بيئــات ريــادة األعــال حــول العــامل
تشــر إىل أن األردن قــد حقــق منــوا ً ملحوظــاً يف
منظومــة ريــادة األعــال خــال العقــد املنرصم ،ال ســيام
عــان،
يف املناطــق الحرضيــة ،خاصــة يف العاصمــة
ّ
فقــد كان أداء األردن مــن ضمــن األفضــل يف مهــارات
بــدء التشــغيل.
•تطويــر وتوفــر خدمــات البنيــة التحتيــة واللوجســتية
الداعمــة لالســتثامر يف القطــاع الصناعــي؛ مــن خــال
تطويــر املــدن الصناعيــة القامئــة ،وتنفيــذ نظــام النقــل
الــذيك لتحســن نوعيــة خدمــات النقــل العــام (املرحلــة
األوىل) ،علــاً أن األردن وفقــاً للمنتــدى االقتصــادي
العاملــي ،اســتطاع تحقيــق تقــدم ملحــوظ خــال العــام
 2019يف مــؤرش جــودة الطــرق وجــودة البنيــة التحتيــة
للموانــئ وجــودة البنيــة التحتيــة للنقــل الجــوي وجــودة
البنيــة التحتيــة للســكك الحديديــة ،األمــر الــذي ســاهم
باإلضافــة إىل التســهيالت املقدمــة للمســتثمرين
األجانــب يف نجــاح األردن يف جــذب االســتثامرات
األجنبيــة املبــارشة.

 1.5.9اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ

%0.80
2020

للفــرة  ،2025-2023تســتهدف توســيع نســبة الشــمول
املــايل ،وتطويــر املدفوعــات الرقميــة يف اململكــة

%0.71

خــال الســنوات القادمــة .وســتكون "الرقمنــة" إحــدى
املمكنــات الجديــدة يف االســراتيجية .باإلضافــة إىل
اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

2016
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

.9ج 1.ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺸﻤﻮﻟﻦﻴ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮل ،ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
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اﳌﺼﺪر :ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت

2015

•إنشــاء صنــدوق دعــم وتطويــر الصناعــة بهــدف متويــل

تتضمــن خــط ائتــان ميــر لــكل اســتثامر يف الصناعــات

وتطويــر املشــاريع الصناعيــة ،وتقديــم التســهيالت

الزراعيــة بســقف محــدد وبفائــدة %2؛ لتوفــر التمويــل

يف التعرفــة الكهربائيــة للقطــاع الصناعــي املتوســط

للصناعــات الغذائيــة املتوســطة والصغــرة التــي تعتمــد

والصغــر ،وتنفيــذ برنامــج إعفــاء مدخــات اإلنتــاج

عــى املدخــات املحليــة.

الصناعــي مــن الرســوم الجمركيــة ،وإجــراء تعديــات
الخاصــة مبدخــات اإلنتــاج
وهات الرضيب ّيــة
ّ
عــى التشــ ّ
الصناعــي.

•إنشــاء صنــدوق دعــم البحــث العلمــي والتطويــر يف
الصناعــة ،وإطــاق عــدد مــن املبــادرات ومنهــا مبــادرة
مليــون مربمــج أردين؛ بهــدف تأهيــل املتدربــن للتعامل

•إنشــاء املرصــد الصناعــي وتأســيس نظــام معلومــات

بكفــاءة مــع متطلبــات االقتصــاد الرقمــي والريــادة

متكامــل لدعــم إعــداد تحليــل اســتقصايئ صناعــي

ومــروع الشــباب والتكنولوجيــا والوظائــف؛ مــا ينجــم

وســوقي قائــم عــى األدلــة؛ بهــدف تحســن بيئــة

عنــه تحســن فــرص الدخــل املمكنــة رقميــاً يف األردن،

األعــال وتعزيــز تنافســية املرشوعــات الصغــرة

وإنشــاء حاضنــة لالبتــكار الزراعــي.

واملتوســطة ،وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص يف
خلــق فــرص العمــل ،وتعزيــز االندمــاج االقتصــادي
للشــباب والنســاء.
•إطــاق مركــز االبتــكار األردين للثــورة الصناعيــة الرابعــة،

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•نقــص العاملــة األردنيــة املدربــة ،وصعوبــة الحصــول
عــى التمويــل ،وارتفــاع كلــف اإلنتــاج؛ ال ســيام كلــف

الــذي يعــزز القــدرة التنافســية يف قطــاع التصنيــع

الطاقــة وامليــاه وازديــاد انبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

الوصــول إىل االبتــكارات.

•اآلثــار املرتتبــة عــى عــدم االســتقرار يف املنطقــة

وقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات مــن خــال تســهيل

ودول الجــوار ومــا نجــم عــن ذلــك عــى وجــه الخصــوص

•تقديــم الدعــم املــايل والفنــي لدعــم الــركات

مــن إغالقــات للمعابــر الحدوديــة يف فــرات ســابقة.

الرتابطــات الوطنيــة ،ودعــم مصاريــف الشــحن.

•محدوديــة التمويــل واملخصصــات يف مجــاالت البحــث

الصناعيــة وتحســن قدراتهــا التصديريــة ،وتحقيــق

•تحســن قــدرة الــركات الصغــرة والصغــرة جــدا عــى
الوصــول إىل التمويــل وتحســن رشوط إقراضهــا خــال
األعــوام  ،2023-2021كــا تــم توفــر حزمــة متويــل

العلمــي واالبتــكار والريــادة ،وضعــف البنيــة التحيــة
للبحــث العلمــي يف الجامعــات واملراكــز البحثيــة
املتخصصــة ،وهجــرة العقــول األردنيــة.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

•عــدم تناســب مهــارات الخريجــن مــع متطلبــات الســوق

الصــادرات برشاكــة مــا بــن القطاعــن العــام والخــاص،

وبالتــايل تواجــه الــركات الناشــئة تحديــات يف

ووضــع االســراتيجيات الفاعلــة ،واالســتفادة مــن

العثــور عــى املواهــب واالحتفــاظ بهــا ،باإلضافــة إىل

املامرســات الفضــى اإلقليميــة والدوليــة ،وتســهيل

محدوديــة الربامــج املوجهــة لدعــم وتشــبيك رياديــي

اإلجــراءات لتشــجيع صاحبــات األعــال واملصانــع عــى

األعــال الرقميــن واملســتثمرين وفــرص األعــال ،ال

دخــول األســواق الخارجيــة.

ســيام أســواق التصديــر ،لتعزيــز منــو هــذه الــركات.

•تعزيــز ثقافــة االبتــكار والريــادة يف املؤسســات

•تحديــات مختلفــة يف الوصــول إىل األســواق اإلقليميــة

رسعــات
التعليميــة واملراكــز البحثيــة والحاضنــات وم ّ

والعامليــة ،وتوافــر عــدد محــدود مــن خطــوط إنتــاج

األعــال ،ودمــج القطــاع الخــاص يف أنشــطة البحــث

الــركات الناشــئة ذات الجــودة واملســتوى الجيــد مــن

رسعات
العلمــي واالبتــكار ،وإمكانيــة اعتــاد حاضنــات وم ّ

الجاهزيــة لالســتثامر ،إذ ال ميتلــك رياديــو األعــال وفرق

أعــال مــن القطــاع الخــاص.

اإلدارة املهــارات والكفــاءات الالزمــة إلدارة رشكاتهــم
الناشــئة بفعاليــة يف مراحــل تنمويــة محــددة.

•تعزيــز الــراكات البحثيــة مبــا يوفــر مصــادر للتمويــل،
والدعــم للبحــث العلمــي وإطــاق دورات ونــدوات بحثيــة

•محدوديــة الربامــج التــي توفــر الدعــم املتكامــل

مخصصــة إليجــاد حلــول علميــة للمشــكالت يف قطــاع

للمشــاريع الناشــئة والصغــرة واملتوســطة وذلــك

الصناعــة.

لدعمهــا مــن الفكــرة ولغايــة التوســع والنمــو.

التوصيات والطريق إىل األمام
•الرتكيــز عــى اســتقرار الترشيعــات التــي تحكــم عمــل
األنشــطة االقتصاديــة عامــل مهــم لنمــو األنشــطة
االقتصاديــة واســتدامتها ،باإلضافــة إىل أهميــة
املراجعــة الشــاملة للترشيعــات مبــا يتســق مــع أفضــل
املامرســات الدوليــة.
•اإلرساع يف إنجــاز شــبكات الســكك الحديديــة ،وإنشــاء
مــروع ســكة الحديــد الوطنــي (املرحلــة األوىل)
بهــدف الربــط مــا بــن املوانــئ البحريــة يف العقبــة
عــان،
وصــوال للمينــاء الــري يف املاضونــة/
ّ
وبالرشاكــة مــع القطــاع الخــاص.
•جــذب االســتثامر الخارجي ونقــل التكنولوجيــا إىل القطاع
عــ ّد مــن أهــم القطاعــات املشــغلة
الصناعــي الــذي يُ َ
للعاملــة ،ومواكبــة وتبنــي وســائل التصنيــع واإلنتــاج
الحديثــة مــا يســهم بزيــادة اإلنتاجيــة ورفــع مســتويات
الجــودة.
•الرتكيــز عــى زيــادة الصــادرات وتنويــع املنتجــات
وأســواق التصديــر باســتهداف أســواق غــر تقليديــة،
والعمــل عــى رفــع قــدرات الصناعــة الوطنيــة لتلبيــة
متطلبــات األســواق العامليــة ،وإيــاء االهتــام لرتويــج

•زيــادة الوعــي للــركات متناهيــة الصغــر والصغــرة
واملتوســطة حــول اإلجــراءات التــي ميكــن اتباعهــا
لتعزيــز الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد ،وإدخــال
ونــر الخدمــات يف القطاعــات عاليــة التأثــر .وهنــاك
أيضــاً إمكانيــة لتســهيل مشــاركة الــركات يف منــاذج
أعــال الخدمــات املشــركة لتقليــل البصمــة الكربونيــة،
وتقديــم وظائــف الدعــم لزيــادة صــادرات الســلع
والخدمــات الخــراء.
• معالجــة التحديــات التــي تواجــه قطــاع الصناعــة
املتعلقــة بالشــحن والنقــل والبنيــة التحتيــة ،إضافــة إىل
تكاليــف الطاقــة.
•تطويــر برامــج لدعــم املشــاريع الصناعيــة لتمكينهــا مــن
تحويــل مصانعهــا إىل مصانــع خــراء ،باإلضافــة إىل
متكينهــا مــن اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة
لــي تصبــح مصانــع ذكيــة.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف العارش :الحد من أوجه عدم املساواة
الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها
ســعى األردن إىل العمــل عــى الحــد مــن انعــدام املســاواة

والعمليــة .إضافــة إىل ذلك ،كان النســاء والشــباب واألشــخاص

منــذ تقديــم االســتعراض األول يف عــام  ،2017وشــمل ذلــك

ذوو اإلعاقــة موضــوع اهتــام الدولــة ورعايتهــا ،مــا أدى

املحافظــات واملناطــق الريفيــة والنائيــة ،وواكبــه إجــراء

إىل تغيــر نوعــي يف البيئــة القانونيــة التــي متكــن دورهــم

التعديــات الدســتورية وتطويــر البيئــة القانونيــة والترشيعيــة

يف املجتمــع وتعــززه .ويتشــابك هــذا الهــدف مــع جميــع

لتحقيــق العدالــة .وعــزز الدســتور األردين مبــدأ املســاواة

أهــداف التنميــة املســتدامة ،وبشــكل خــاص األهــداف :األول،

بــن جميــع املواطنــن ،مبــا يف ذلــك الحــق يف مامرســة

والثــاين ،والثالــث ،والرابــع ،والخامــس ،والســادس ،والســابع،

الحقــوق السياســية واملشــاركة يف الحيــاة العامــة

والثامــن ،والســادس عــر.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•تطويــر البيئــة الترشيعيــة ملواءمــة متطلبــات الهــدف،
ويشــمل ذلــك:
•تضمــن التعديــل األخــر للدســتور األردين مــادة تضمــن
حاميــة حقــوق وكرامــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتعــزز
مشــاركتهم واندماجهــم يف مناحــي الحيــاة املختلفــة.
•صــدور قانــون معــدل لقانــون العقوبــات اشــتمل عــى
أحــكام جديــدة ،منهــا مــا يجعــل اإلعاقــة ظرف ـاً مشــددا ً
يف جرائــم اإليــذاء الجســدي والنفــي وجرائــم
االعتــداء الجنــي واالحتيــال واإلهــال يف الرعايــة أو
الــرك /التخــي .ومتثــل هــذه التعديــات تعزيــزا ً لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتوســيعاً لنطــاق الحاميــة
القانونيــة لهــم.
•تعديــل قانــون أصــول املحاكــات الجزائيــة وإصــدار
نظــام املســاعدة القانونيــة ،1والعمــل جــار عــى
تعديلــه حاليــا مبــا يحقــق زيــادة نســبة أعــداد
املســتفيدين مــن املســاعدة القانونيــة ،بوصفهــا
إحــدى ضامنــات املحاكمــة العادلــة وتوفــر الدعــم
القانــوين

ملســتحقيه.

• تعديــل نظــام صنــدوق حاميــة املســتثمرين مبــا يكفــل
حاميــة أكــر للمســتثمرين يف الســوق ،وكذلــك رفــع

ضمــن منهجيــة وحاكميــة واضحــة تضمــن تنقــل
األشــخاص بشــكل آمــن ومنتظــم ومتســم باملســؤولية،
إذ ينظــم هــذا العمــل قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب
ونظــام التأشــرات.
•كــا أشــر ســابقاً ،فقــد اتُّخــذت جميــع اإلجــراءات
املمكنــة للتعامــل مــع تداعيــات الوبــاء ،وتقليــل تفاقــم
الفجــوة التنمويــة ،والتفــاوت يف مصــادر الدخــل
والوضــع االقتصــادي ،ال ســيام مــن خــال دعــم الــركات
الصغــرة واملتوســطة .وتوفــر التمويــل بــروط
ميــرة ،وتقديــم املســاعدة للفئــات األضعــف.
•يتــم تطبيــق قانــون رضيبــة الدخــل تصاعديــاً؛ لتجنــب
فــرض أي أعبــاء ماليــة إضافيــة عــى دافعــي الرضائــب.
•إطــاق خدمــات إلكرتونيــة ســهلت اإلجــراءات عــى
املواطنــن واملحاكــم؛ خاصــة خــال جائحــة كورونــا،
فقــد تضمنــت املحاكمــة عــن بعــد التــي طُبقــت أيضــا يف
محاكــم األحــداث ،وخدمــات الدفــع اإللكــروين ،وخدمــة
تحويــل املبالــغ عــر رقــم الحســاب املــريف الــدويل
( ،)IBANواإلفصــاح املــايل اإللكــروين.
•تطويــر قطــاع األوراق املاليــة مــن خــال مراجعــة
العمليــات التنظيميــة ،وبنــاء القــدرات املؤسســية
لتنفيــذ خريطــة تطويــر ســوق رأس املــال الوطنــي.

ســقوف تعويــض العمــاء عــن خســائرهم يف حــاالت
محــددة.
•صــدور قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذي
عــ ّد قانونــاً متوامئــاً مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق
يُ َ
اإلنســان ،ويتضمــن نص ـاً رصيح ـاً عــى عــدم اســتبعاد أو

 4.7.10ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻠﺪ
اﳌﻴﻼد

24.4

إقصــاء أو تقييــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مامرســة
الحقــوق والحريــات الــواردة يف القانــون؛ كالحــق يف

2020

التعليــم والصحــة والعمــل.
•تعديــل نظــام الخدمــة املدنيــة لضــان حقوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة يف العمــل والتعيــن يف الوظائــف
الحكوميــة ،وتــم إعــداد وثيقــة السياســة الوطنيــة
لضــان حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة (.)2030 –2020
•بالنســبة لجهــود التعامــل مــع الهجــرة ،يتــم العمــل
1

انظر :نظام املساعدة القانونية رقم ( )119لسنة .2018

19.8
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

.1ب 10.ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘّﺎﻫﺎ
اﻷردن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺻﺎﰲ
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ(

3834
2019

3425
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

•عمــاً مببــدأ “عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب” ،وانطالقــاً
مــن أن الوصــول للخدمــات املاليــة هــو حــق للجميــع،
ســاهمت االســراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل
( )2020-2018يف رفــع معــدل الشــمول املــايل مــن
 %33.1إىل حــوايل  ،%50كــا ســاهمت االســراتيجية
يف تقليــص الفجــوة الجندريــة مــن  %53إىل .%29

التوصيات والطريق إىل األمام
•ضــان تنفيــذ خطــط التحــول الرقمــي بهــدف ســد
الفجــوة الرقميــة.
•زيــادة التنســيق مــع الــدول والجهــات املانحــة التــي
تعمــل عــى تخفيــف األعبــاء املرتتبــة عــى املجتمــع
املســتضيف للجــوء الســوري ،وتوفــر الدعــم لزيــادة
الخدمــات اإلضافيــة لالجئــن (صحــة وتعليــم).
•مواءمــة الترشيعــات مبــا يتواكــب مــع املتغــرات
العرصيــة ،وحاميــة حقــوق اإلنســان مبــا يتوافــق مــع
االتفاقيــات الدوليــة.
•زيــادة حجــم التمويــل واملخصصــات املاليــة املوجهــة
للحــد مــن عــدم املســاواة بأشــكاله كافــة.
•تنفيــذ برامــج تنمويــة لتقليــل التفــاوت الجغــرايف
القائــم عــر املحافظــات ،وتحســن نوعيــة الحيــاة يف
املناطــق الريفيــة ،ودعــم بنيتهــا التحتيــة وخلــق فــرص
عمــل جديــدة.

التحديات واملخاطر التي تواجه الهدف
•محدوديــة املــوارد املحليــة يف ضــوء األزمــات املتتالية
وتداعياتهــا التــي انعكســت عــى الواقــع التنمــوي
واالقتصــادي ،مبــا يف ذلــك مــن انعكاســات يفرضهــا
اتســاع الفجــوة والتفــاوت االقتصــادي.
•ضعــف متويــل خطــة االســتجابة لألزمــة الســورية
املمتــدة ،مــا يزيــد مــن الضغوطــات عــى املجتمعــات
املســتضيفة لالجئــن ،ويفاقــم إمكانيــة الوصــول إىل
الخدمــات األساســية.
•محدوديــة التمويــل واملخصصــات املرصــودة ضمــن
املوازنــة العامــة للتعامــل مــع التحديــات التنمويــة.
•التوســع الســكاين العشــوايئ يف األردن ،الــذي
يثقــل كاهــل عمــل املحافظــات والبلديــات بشــكل كبــر،
ويســتنفد مواردهــا ،ويزيــد الطلــب عــى املهــارات
الفنيــة واملــوارد البرشيــة واالحتياجــات املاليــة.

التكنولوجيــا يف العدالــة مــن خــال املحاكــات
االفرتاضيــة
أُنشــئت مجموعــة مــن الخدمــات اإللكرتونيــة خــال
جائحــة كورونــا لتســهيل الوصــول إىل املحاكــم،
مثــل املحاكــات عــن بعــد ،مبــا يشــمل قضايــا
األحــداث ،وخدمــات الدفــع والتحويــل اإللكرتونيــة،
والكشــف اإللكــروين.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الحادي عرش :مدن ومجتمعات محلية
مستدامة
جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة
وقادرة عىل الصمود ومستدامة

يرتبــط هــذا الهــدف بشــكل رئيــس بالــدول التــي تشــكل

توفــر املناطــق الحرضيــة يف األردن الحيــز الــذي يتــم مــن

املناطــق الحرضيــة الغالبيــة العظمــى منهــا مثــل األردن ،إذ

خاللــه تحقيــق وتوطــن معظــم أهــداف التنميــة املســتدامة

يعيــش  %90.3مــن الســكان يف املناطــق الحرضيــة .عــاوة

مبــا يتجــاوز الهــدف الحــادي عــر؛ فهــي موطــن للفقــر

عــى ذلــك ،فــإن معــدل التحــر املرتفــع يف األردن آخــذ يف

(الهــدف األول) ،والنهــوض بواقــع املــرأة يف جميــع

االزديــاد ،إذ تولّــد املــدن األردنيــة معظــم الناتــج املحــي

املســتويات (الهــدف الخامــس) ،والبطالــة (الهــدف الثامــن)،

اإلجــايل األردين والوظائــف ،وهــي مســؤولة عــن جــزء

والتفاوتــات االجتامعيــة واالقتصاديــة (الهــدف العــارش)،

كبــر مــن انبعاثــات الكربــون يف البــاد واســتهالك الطاقــة

وأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــر املســتدام (الهــدف الثــاين

وامليــاه .وعــى الرغــم مــن أن أهــداف التنميــة املســتدامة

عــر) .كــا تســاهم املناطــق الحرضيــة يف ظاهــرة التغــر

تتطلــب ملكيــة املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص ،فــإن

املناخــي (الهــدف الثالــث عــر) ،وتدهــور البيئــة (الهدفــان:

الغايــات املدرجــة يف الهــدف الحــادي عــر تتطلــب قيــادة

الرابــع عــر ،والخامــس عــر) ،وميكــن أن تكــون مــاذا ً لبيئــة

عــد التنســيق
معينــة مــن اإلدارات املحليــة .ويف ضــوء ذلــك ،يُ َ

املــي غــر اآلمنــة والعنــف الحــري .عــى صعيــد آخــر،

املؤســي وانســجام السياســات بــن املســتويني املحــي

توجــد يف املــدن األردنيــة أيضــاً معظــم الــركات العامليــة

والوطنــي أمــرا ً بالــغ األهميــة ،ويشــكل إطــار قانــون اإلدارة

واملؤسســات غــر الرســمية ،وتوفــر أســواقاً للصناعــة

املحليــة الجديــد الــذي يهــدف إىل توســيع صالحيــات اإلدارات

والتوظيــف ،وتعــزز االبتــكارات التكنولوجيــة (الهــدف التاســع:

املحليــة يف صنــع القــرار مــن أجــل التنميــة وتعميــق مشــاركة

"الصناعــة واالبتــكار والبنيــة التحتيــة") ،وتوفــر خدمــات بنيــة

املواطنــن إضافــة نوعيــة يف هــذا املجــال .هــذا وتلعــب

تحتيــة وإســكاناً ورفاهيــة للجميــع .ويعــد الهــدف الحــادي

بعــض البلديــات دورا ً مهــاً بشــكل خــاص يف توفــر أثــر

عــر مــن أهــداف التنميــة املســتدامة وثيــق الصلــة بشــكل

ذي قيمــة نوعيــة عــى نوعيــة الحيــاة للمواطنــن والبيئــة

خــاص مبرحلــة التعــايف مــن فــروس كورونــا؛ فقــد شــكلت

الحرضيــة ،وإرشاكهــم يف عمليــة صنــع القــرار.

املــدن يف األردن بــؤرة الوبــاء ،لكــن كانــت أيضـاً أماكــن لضامن
الوصــول الــكايف إىل الخدمــات الصحيــة ومبــادرات التعــايف
واالســتجابة بشــكل أفضــل.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الجهود الوطنية املبذولة
•اتخــذ األردن خطــوات حاســمة نحــو تعزيــز جهــود
الالمركزيــة الســابقة ومتكــن الحكــم املحــي ،وال ســيام

 1.1.11ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﴬﻳﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ أﺣﻴﺎء ﻓﻘﺮﻴة أو ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
ﻏﺮﻴ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻏﺮﻴ ﻻﺋﻘﺔ.

12.9

البلديــات املتوســطة والصغــرة .كــا ميهــد قانــون
اإلدارة املحليــة ،الصــادر يف عــام  2021الطريق للوصول

2014

لبعــض غايــات الهــدف الحــادي عــر ذات الصلــة بشــكل
كبــر بوضــع السياســات والتخطيــط املــكاين والحــري
مــن خــال املجــاالت الرئيســة التاليــة:
•تفويــض ســلطات أوســع (عــى املســتوى املحــي)
يف صنــع القــرار التنمــوي وتعميــق مشــاركة
املواطنــن.
•متكــن املواطنــن مــن املســاهمة يف تحديــد
أولوياتهــم وتطويــر رؤيــة مســتقبلية مــن خــال
نهــج تشــاريك ودميقراطــي.
•تعزيــز التحــر املســتدام مــن خــال برنامــج دعــم الحكــم
املحــي ،إذ يعمــل الربنامــج عــى ثــاث مكونــات رئيســة:
•تحسني الخدمات املقدمة للمواطنني.
•التطوير املؤسيس.
•تعزيــز املشــاركة والتامســك املجتمعــي مــن خــال
إنشــاء وحــدات التنميــة املحليــة .ويعمــل الربنامــج
أيضــاً عــى تحســن التنميــة االقتصاديــة املحليــة
مــن خــال مراعــاة العدالــة بــن الجنســن وتكافــؤ
الفــرص يف جميــع تطبيقاتــه.
•إعــداد أول سياســة حرضيــة وطنيــة أردنيــة ،مــا ســيوفر
عنــد اعتامدهــا إطــارا ً وطنيــاً للتنميــة الحرضيــة لضــان
تحقيــق الرؤيــة الشــاملة للتنميــة الحرضيــة.
•إطــاق الربنامــج الوطنــي لإلســكان ،الــذي يهدف إلنشــاء
تجمعــات ســكنية قريبــة مــن الخدمــات؛ لتيســر حصــول
ذوي الدخــول املتدنيــة واملتوســطة عــى وحــدات
ســكنية ميــرة الكلفــة ضمــن املقــدرة الرشائيــة.

23.4
2018

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

•توفــر متويــل مــن خــال البنــك املركــزي األردين بقيمــة
 100مليــون دينــار ،بالرشاكــة مــع الرشكــة األردنيــة
لضــان القــروض لغايــات تقديــم برنامــج "ضــان
القــروض اإلســكانية  -ســكن ميــر" الــذي يقــوم عــى
توفــر الضــان ألصحــاب الدخــل املتــدين واملتوســط
لــراء شــقق ســكنية.
•بــدأت عــدة بلديــات أردنيــة دمــج أهــداف التنميــة
املســتدامة يف مبــادرات التنميــة الحرضيــة الخاصــة
بهــا.
•تعزيــز جهــود إدارة النفايــات الصلبــة والتخلــص منهــا
يف العديــد مــن املــدن يف األردن ،خصوصــا يف ظــل
االســراتيجية الوطنيــة إلدارة النفايــات الصلبــة ،إذ
اســتفادت العديــد مــن الجهــات املحليــة وزادت مــن
مســتوى األداء الفنــي والتشــغييل فيــا يتعلــق
بــإدارة النفايــات الصلبــة ومكبــات النفايــات.
•دعــم العديــد مــن املبــادرات يف وســائل النقــل العــام،
ـان يف عــام 2021
فقــد تــم إطــاق نظــام ( )BRTيف عـ ّ
لتقليــل االزدحــام املــروري بالشــوارع ،ويهــدف إىل
زيــادة اســتخدام وســائل النقــل العــام مــن  %13إىل
 %20خــال العــام األول مــن تشــغيله ،وقــد اســتخدم
أكــر مــن  25الــف شــخص النظــام منــذ إطالقــه .ومــن
املتوقــع أن ينقــل أكــر مــن  315ألــف مســافر كل يــوم
خــال العــام األول مــن تشــغيله.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

 2.5.11اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺒﺎﴍة
اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ،واﻷﴐار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﻋﺪد اﻷﻋﻄﺎل اﻟﺘﻲ
ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮارث

0.012
2015

0.015
2020

• مــروع "تعزيــز االســتقرار االجتامعــي وزيــادة
منعــة املجتمعــات األكــر تأثــرا ً مــن الفيضانــات
عــان".
املفاجئــة يف
ّ
•يركــز مــروع تعزيــز ســامة الالجئــن الفلســطينيني
وقدرتهــم عــى الصمــود مــن خــال تحســن الوصول
إىل مرافــق امليــاه والــرف الصحــي يف األماكــن
العامــة ،عــى تحســن الوصــول إىل مرافــق امليــاه
والــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف مواجهــة
الجائحــة يف مخيــات الالجئــن الفلســطينيني.

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق
الهدف
•غيــاب اإلطــار الوطنــي للتنميــة الحرضيــة لضــان رؤيــة
متســقة للتنميــة الحرضيــة ،ويواجــه األردن تحديــات يف

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

ضــان تطويــر مدنــه ومجتمعاتــه بشــكل مســتدام ألنهــا
عــب التخطيــط بشــكل
تتوســع بشــكل رسيــع ،مــا يص ّ

م
•أمــا مــا يتعلــق بتوفــر املســاحات العامــة ،فقــد تــ َّ

اســتباقي.

عــان ،وهــي واحــدة مــن أكــر الحدائــق
الثــاين يف
ّ

•هنــاك تحديــات هيكليــة تواجــه اإلدارات املحليــة يف

املصممــة لتكــون صديقــة لــأرسة وخاليــة مــن الســيارات

األردن يف تحقيــق األجنــدة املســتدامة ،وتجــدر اإلشــارة

ومتاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .افتُتحــت الحديقــة يف

إىل أن  %65عــى األقــل مــن  169غايــة ألهــداف التنميــة

عــان
عــام  ،2019لخدمــة  1.2مليــون ســاكن يف رشق
ّ

املســتدامة يتطلــب تحقيقهــا دعــم اإلدارات املحليــة.

تنفيــذ بعــض املشــاريع مثــل حديقــة امللــك عبــد اللــه

وجنوبهــا ،فضــا عــن املناطــق املجــاورة .باإلضافــة
إىل ذلــك ،هنــاك مــروع حديقــة الرصيفــة البيئيــة يف
محافظــة الزرقــاء ،الــذي يســعى إىل إعــادة تأهيــل
منطقــة تــال الفوســفات إىل منطقــة بيئيــة مســتدامة
وطبيعيــة وحيويــة .هنــاك جهــود قامئــة أيضــاً عــى
مبــادرة تهــدف إىل جعــل شــبكة الشــوارع الحاليــة أكــر
مالءمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
• إعــداد التقريــر الوطنــي حــول التقــدم يف تنفيــذ
الخطــة الحرضيــة الجديــدة.
•تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع التــي ســتعود بفائــدة
تنمويــة عــى املجتمعــات املحليــة ،وهــي:
•مــروع "التمكــن االجتامعــي واالقتصــادي للنســاء
األكــر تأثــرا يف غــور الصــايف مــن خــال تحســن
الوصــول إىل مســاحات عامــة آمنــة وخــراء".

•محدوديــة املــوارد املاليــة لتعزيــز التنميــة الحرضيــة
املســتدامة لألســباب التاليــة :انخفــاض تحصيــل اإليــرادات
البلديــة ،وضعــف كفــاءة اســتخدام املســاعدات
الخارجيــة .إضافــة إىل ذلــك ،يتــم تخصيــص معظــم
هــذا التمويــل ملبــادرات البحــث والدراســات بــدالً مــن
املشــاريع ذات األثــر عــى أرض الواقــع.
•ضعــف القــدرات الفنيــة ،خاصــة عــى املســتوى
املحــي ،نظــرا ً لعوامــل عــدة تتعلــق بالبيئــة الوظيفيــة
وهياكلهــا.
•عــدم وجــود آليــة ملشــاركة البيانــات الحرضيــة بــن
الجهــات املحليــة الســتخدامها يف بحــث وتطويــر
القضايــا الحرضيــة املهمــة.
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ّ

•وجــود فجــوة مــا بــن عمليــة التخطيــط والتنفيــذ ،وعــدم

•الحفــاظ عــى املســاحات العامــة املوجــودة وضــان

وجــود إطــار للرقابــة ومتابعــة تنفيــذ الخطــط الحرضيــة

صيانتهــا ودميومتهــا ،وإنشــاء املزيــد مــن املســاحات

عــى املســتوى اإلقليمــي واملحــي.

العامــة الخــراء.

•االفتقــار إىل املنهجيــات واألدوات التــي تراعــي

•الرتكيــز عــى تعزيــز دور الســلطات املحليــة بوصفهــا

الفــوارق بــن الجنســن إلدراج نهــج النــوع االجتامعــي

الخــط األمامــي لتنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة

بشــكل فعــال يف التخطيــط الحــري ،وعــدم وجــود

لعــام  2030يف األردن.

بيانــات مصنفــة بحســب نــوع الجنــس حــول الهــدف
الحــادي عــر.

•إدراج مقاربــة النــوع االجتامعــي وحقــوق الطفــل
وذوي اإلعاقــة يف التخطيــط الحــري بشــكل فعــال

•املناطــق الحرضيــة معرضــة للتأثــر بشــكل أكــر بالجانــب

يف التخطيــط الحــري وتطويــر قاعــدة البيانــات عــى

االقتصــادي واالجتامعــي نتيجــة للتغــر املناخــي.

املســتوى املحــي بهــذا الخصــوص.

التوصيات والطريق إىل األمام
•اعتــاد وتنفيــذ السياســة الحرضيــة الوطنيــة األردنيــة

•إجــراء

مراجعــة

شــمولية

للقوانــن

واألنظمــة

والتعليــات لتصبــح متوامئــة مــع قانــون اإلدارة املحلية
وتحقــق غاياتــه.

التــي توفــر إطــارا ً توجيهيــاً واضحــاً للتنميــة الحرضيــة،
مــا يضمــن تنســيق جميــع الجهــود نحــو تحقيــق رؤيــة
التنميــة الحرضيــة ،واملــي قدم ـاً نحــو مرحلــة التنفيــذ
واملتابعــة والرقابــة.

مــروع تحســن إدارة ومعالجــة النفايــات واملــواد
الصلبــة ،وتوليــد الدخــل للمجتمعــات املضيفــة،

•تطويــر القــدرات البرشيــة للبلديــات لتقديــم خدمــات

وإنشــاء وتشــغيل مصنــع األســمدة العضويــة

وبنيــة تحتيــة كفــؤة ،إضافــة إىل بنــاء القــدرات لزيــادة

يف املفــرق يف عــام  .2018/2017ويهــدف هــذا

مــوارد البلديــات املاليــة ،وتحســن آليــة تحصيــل

املــروع إىل تحســن إدارة ومعالجــة النفايــات

اإليــرادات مــن خــال تطبيــق القوانــن ذات الصلــة

العضويــة الحيوانيــة ،ويتضمــن برامــج تدريبيــة

(الغرامــات والحوافــز) دون اســتثناء.

لنقــل املهــارات والتكنولوجيــا إىل الكــوادر

عــان يف إعــداد االســتعراض
•البنــاء عــى تجريــه
ّ
املحــي الطوعــي ،والعمــل عــى إعــداد االســتعراضات
املحليــة الطوعيــة ملــدن أخــرى ،إذ تعــ ّد أداة مهمــة
لرفــع الوعــي حــول أهــداف التنميــة املســتدامة عــى
املســتوى املحــي.
•توحيــد املصطلحــات والتعريفــات الخاصــة بــاألرايض
والحــر والبلديــات لــدى جميــع الجهــات املعنيــة.
•تشــجيع التخطيــط املجتمعــي ووضــع املوازنــات
التشــاركية عــى أرض الواقــع ،وتفعيــل الرشاكــة مــع
املجتمعــات املحليــة يف قــرارات التخطيــط.
•زيــادة مشــاريع اإلســكان لــذوي الدخــل املتوســط
واملتــدين.

املحليــة باإلضافــة إىل حمــات التوعيــة لتشــجيع
اســتخدام األســمدة العضويــة املصنعــة يف
الزراعــة ،باإلضافــة إىل اســتحداث العديــد مــن فــرص
العمــل ألبنــاء املجتمــع املحــي وإرشاك الفتيــات
والنســاء يف عمليــات التعبئــة والتغليــف وتســويق
املنتجــات العضويــة املجهــزة يف الســوق
املحليــة.

ين
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ّ

الهدف الثاين عرش :االستهالك واإلنتاج
املسؤوالن
ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة
ن أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــر املســتدامة مــن أســباب
إ ّ

مــن املشــاريع التــي مــن شــأنها تحقيــق الغايــات املرجــوة،

تغــر املنــاخ واســتنزاف املــوارد الطبيعية ،لذلك كان الســعي

كــا يتقاطــع هــذا الهــدف مــع عــدد مــن أهــداف التنميــة

للتحــول نحــو االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني يســهم يف

املســتدامة ،بشــكل خــاص مــع األهــداف :الثــاين ،والخامــس،

حاميــة البيئــة ،وتعزيــز رفاهيــة اإلنســان .وتحقيقــاً لهــذه

والســادس ،والســابع ،والتاســع ،باإلضافــة إىل الهــدف

األهــداف ،قــام األردن بتطويــر اإلطــار القانــوين والتنظيمــي

الحــادي عــر.

لتأطــر الجهــود يف هــذا املجــال ،باإلضافــة إىل تنفيــذ عــدد
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الجهود الوطنية املبذولة
•تطويــر البيئــة الترشيعيــة والتنظيميــة وإطــاق عــدد
مــن االســراتيجيات وخطــط العمــل التــي مــن أبرزهــا:

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة
)ﻃﻦ(

22882

•اســراتيجية وخطــة العمــل الوطنيــة لالســتهالك

2020

واإلنتــاج املســتدامني يف قطاعــات الزراعــة /اإلنتــاج
الغــذايئ ،والنقــل ،وإدارة النفايــات يف األردن
لألعــوام .2025-2016
•اســراتيجية األمــن الغــذايئ ( )2030-2021التــي
تضمنــت يف أهدافهــا التأكيــد عــى االســتخدام
الكفــؤ للمــوارد وتقليــل املهــدر والفاقــد مــن
الغــذاء واإلنتــاج.
•الخريطــة الوطنيــة للنمــو األخــر التــي صــدرت عــام
 ،2017ثــم الخطــط التنفيذيــة القطاعيــة يف مجــاالت
الطاقــة ،والســياحة ،وامليــاه ،والنفايــات ،والزراعــة،
والنقــل لألعــوام .2025-2021
•القانــون اإلطــاري إلدارة النفايــات الــذي يحــدد
أدوار ومســؤوليات الســلطات املختصــة دون
تعــارض؛ لضــان أن املعالجــة املناســبة والتخلــص
مــن النفايــات تحقــق أولويــة حاميــة البيئــة وصحــة
اإلنســان ،وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص لالســتثامر
بهــذا القطــاع.
•تنفيــذ االســراتيجية الوطنيــة إلدارة النفايــات الصلبة
( )2034-2015وخطــة عملهــا التــي تهــدف إىل
تحويــل اإلدارة الوطنيــة للنفايــات الصلبــة نحــو إدارة
حديثــة ومتكاملــة باســتخدام نهــج (تقليــل  -إعــادة
االســتخدام  -إعــادة التدويــر) يف غضــون  20عامــاً،
وتتضمــن االســراتيجية إنشــاء وتأهيــل وإغــاق
بعــض مكبــات النفايــات واملحطــات التحويليــة.
•إصــدار تعليــات إدارة النفايــات اإللكرتونيــة
والكهربائيــة .وقــد تــم منــح تراخيــص لخمــس رشكات
خاصــة للعمــل عــى تفكيــك املخلفــات اإللكرتونيــة
والكهربائيــة وتصديرهــا إىل خــارج اململكــة.
•كــا تــم العمــل عــى تنفيــذ مشــاريع عــدة تســاهم
يف الحــد مــن أمنــاط االســتهالك غــر املســتدام يف
التعامــل مــع النفايــات ،ومنهــا:

3200
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

•مــروع إنشــاء نظــام وطنــي ملراقبــة النفايــات
واملعلومــات ملراقبــة األداء البيئــي ملدافــن
النفايــات الحاليــة والجديــدة ،وإجــراء عمليــات
التفتيــش املناســبة عــى مدافــن النفايــات.
•مــروع التخفيــف والحــد مــن امللوثــات العضويــة
الثابتــة واالنبعاثــات الكيامويــة األخــرى؛ مــن أجــل
اإلدارة املتكاملــة والســليمة للنفايــات اإللكرتونيــة،
والنفايــات الخطــرة ،ونفايــات الرعايــة الصحيــة،
والنفايــات البلديــة الصلبــة .وســوف يحقــق هــذا
تفادي ـاً النبعاثــات امللوثــات العضويــة الثابتــة وغــر
املقصــودة ،وسيســهم يف الوقــت نفســه يف
تطويــر عنــارص برنامــج النفايــات بنــا ًء عــى املبــادئ
الثــاث :الحــد منهــا ،وإعــادة اســتخدامها ،وإعــادة
تدويرهــا.
•مــروع تحســن إدارة النفايــات الصلبــة ،وإيجــاد
الدخــل يف املجتمعــات املضيفــة تحــت مظلــة
برنامــج "النفايــات طاقــة نظيفــة".
•تأســيس محطــة ســاد وتشــغيلها يف املفــرق
ضمــن فعاليــات برنامــج تحســن إدارة ومعالجــة
النفايــات الصلبــة ،وتوليــد الدخــل لــدى املجتمعــات
املضيفــة لالجئــن بهــدف تحســن الواقــع الحــايل
إلدارة ومعالجــة النفايــات العضويــة الحيوانيــة
(الــروث)؛ الناتجــة عــن مــزارع الدواجــن واملــوايش.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻤﺗﺖ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ -ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻃﺒﻴﺔ
)ﻃﻦ(

6500
2020

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•نقــص القــدرات واملــوارد البرشيــة املدربــة يف مجــال
إدارة النفايــات.
•ضعــف وجــود آليــات مناســبة للتتبــع واإلبــاغ؛ مام يتســبب
يف ازدواجيــة الجهــود وفقــدان أو نقــص البيانات.
•محدوديــة املــوارد املمكــن توجيههــا لدعــم االبتــكارات

3600
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

•تنفيــذ مــروع التغــر املناخــي واالقتصــاد الدائــري
ضمــن مــروع الفــرز مــن املصــدر.
•تنفيــذ برنامــج "تدويــر" الــذي تــم تطويــره عــن
طريــق تنفيــذ أربعــة محــاور هــي :التوعيــة ،وجمــع
املــواد القابلــة للتدويــر ،وإنتــاج وبيــع املــواد
القابلــة للتدويــر ،والتدريــب.
•تنفيذ وتأهيل عدد من املحطات التحويلية.
•تنفيذ مرشوع إدارة النفايات الصلبة.
•إنشــاء محطــة تحويــل نفايــات مغلقــة ألول مــرة يف
األردن.
•إنشــاء خليتــي نفايــات للطمــر الصحــي يف مكــب

وأعــال القطــاع الخــاص الخــراء الجديــدة ،وضعــف
التمويــل املقــدم مــن الجهــات الدوليــة يف هــذا
املجــال.
•ضعــف الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص
واالســتثامر يف هــذا املجــال ،علــا بــأن العديــد مــن
الــركات تــؤدي أعاملهــا بشــكل تقليــدي ،إذ يعتقــد
القامئــون عليهــا أن إدخــال سالســل قيمــة جديــدة
والتوصــل إىل منــاذج أعــال مختلفــة ميكــن أن يكــون
مكلفــاً للغايــة ،خاصــة بالنســبة للمؤسســات الصغــرة
واملتوســطة الحجــم ،وال تــزال الــركات غــر مدركــة
أن االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني ميكــن أن يكونــا
مفيديــن ليــس فقــط للبيئــة ،بــل أيضــاً يزيــدان الربحيــة
عــى طــول سلســلة القيمــة.
•ارتفاع كلفة املنتجات الخرضاء والصديقة للبيئة.
•مقاومــة التغيــر عاليــة جــدا ً عندمــا يتعلــق األمــر
بالتحــول إىل منتجــات جديــدة أو تغيــر خيــارات التخلــص.
•نقــص املعرفــة والوعــي بأهميــة االســتهالك واإلنتــاج
املســتدامني.

األكيــدر.
•إنشاء مكب صحي يف األزرق.
•إنشــاء  4محطــات للســاد العضــوي يف إربــد،
ومادبــا ،والكــرك ،واألزرق.
•إدارة نفايات الحجر الصحي.

التوصيات والطريق إىل األمام
•إعــداد قامئــة مــؤرشات ذات أولويــة ألهــداف التنميــة
املســتدامة ،مبــا يف ذلــك املــؤرشات ذات الصلــة
باالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني.
•تشــجيع دور البحــث والتطويــر الــذي تقــوم بــه
املؤسســات األكادمييــة والبحثيــة لتعزيــز االســتهالك
واإلنتــاج املســتدامني.
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االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

•زيــادة الوعــي بأمنــاط االســتهالك املســتدامة ،وتعزيــز

•متويــل األعــال واملنتجــات والخدمــات الخــراء

مبــادرات إعــادة التدويــر.

املســتدامة ،وإنشــاء أســواق جديــدة ،والطلــب عــى

•إدمــاج

االســتهالك

واإلنتــاج

املســتدامني

يف

أســاس منــاذج األعــال الدائريــة الجديــدة.

اســراتيجيات التعــايف ملواءمــة االقتصــاد مــع الصحــة

•تطويــر آليــات سياســية وخريطــة طريــق وطنيــة

العامــة والطبيعــة واملنــاخ.

لالســتدامة والتوســع يف تنفيــذ اإلنتــاج األنظــف والكفــؤ

•الحــد مــن اســتخدام املــواد البالســتيكية ذات االســتخدام
الواحد.
•زيــادة الرقابــة عــى املخلفــات الطبيــة الحيويــة
وا لخطــرة .
•تقديــم حــزم وحوافــز ماليــة خــراء للقطــاع الخــاص
للنهــوض باالســتهالك واإلنتــاج املســتدامني.

يف اســتخدام املــوارد يف القطــاع الصناعــي؛ بالتشــاور
مــع الجهــات ذات العالقــة.
•تطويــر خطــط املناهــج الدراســية التــي مــن شــأنها
تعزيــز اســراتيجيات االســتدامة والتعلــم مــن خــال
املامرســة العمليــة وتشــجيع االســتهالك واإلنتــاج
املســتدامني.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الثالث عرش :العمل املناخي
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره
التغــر املناخــي؛
تــويل اململكــة أولويــة متقدمــة لقضيــة
ُّ

واملســتوطنات البرشيــة فيــا يتعلــق بالنقــل املســتدام،

نظــرا ً لتداعياتــه عــى األنظمــة الحيويــة واملصــادر الطبيعيــة

واملناطــق الحرضيــة ذات االســتخدام الكفــؤ للمــوارد والقــدرة

الوطنيــة .ويتطلــب واجبنــا األخالقــي تجــاه املجتمــع الــدويل؛

األكــر عــى الصمــود ،كــا يرتبــط أيضــاً بالهــدف الخامــس

مبوجــب مبــدأ املســؤوليات املشــركة واملتباينــة يف

ارتباطــاً وثيقــاً مبــا يضمــن الوصــول املتكافــئ للمــوارد

الوقــت نفســه ،زيــادة كبــرة يف إنتــاج الطاقــة النظيفــة

والطاقــة النظيفــة مــن ِ
قبــل النســاء عــى اختالف املســتويات

واملتجــددة ،واإلدارة املســتدامة لقطــاع الطاقــة .ومتثــل

واملناطــق الجغرافيــة ،ومــع الهــدف الثــاين يف وجــود

هــذه اإلجــراءات دعــاً مبــارشا ً للهــدف الســابع مــن أهــداف

نظــم إنتــاج غــذايئ مســتدام ،وتنفيــذ مامرســات زراعيــة

التنميــة املســتدامة .ويتقاطــع الهــدف الثالــث عــر أيضـاً مــع

متينــة تــؤدي إىل زيــادة اإلنتاجيــة واملحاصيــل ،وتســاعد

الهــدف التاســع "إقامــة بنــى تحتيــة قــادرة عــى الصمــود،

عــى الحفــاظ عــى النظــم اإليكولوجيــة ،وتعــزز القــدرة

وتعزيــز التصنيــع الشــامل واملســتدام للجميــع ،وتشــجيع

عــى التك ّيــف مــع تغــر املنــاخ وعــى مواجهــة أحــوال

االبتــكار" ،ذلــك أن الحاجــة ملحــة للتعامــل مــع جملــة أمــور

الطقــس املتطرفــة وحــاالت الجفــاف والفيضانــات وغريهــا

منهــا :الظــروف املناخيــة بالغــة الشــدَّة .وتشــجيع صناعــات

وتحســن تدريجيــا نوعيــة األرايض والرتبــة ،هــذا
مــن الكــوارث،
ِّ

أنظــف وأكــر كفــاءة تســتخدم كميــات أقــل بكثــر مــن املــوارد

باإلضافــة إىل االرتبــاط مــع الهــدف الرابــع عــر بشــأن حفــظ

الطبيعيــة وت ُولّــد نســبة أقــل مــن التلــوث ،مبــا يف ذلــك

البحــار واملحيطــات وإدارتهــا عــى نحــو مســتدام ،إذ تشــكل

غــازات الدفيئــة .ويشــرك الهــدف مــع الهــدف الحــادي عــر

هــذه املنظومــة البيئيــة خزانــات المتصــاص الكربــون مــن الجو.

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املقرتحــة بشــأن املــدن

ويرتبــط أيضـاً باألهــداف الســادس ،والســابع ،والخامــس عــر.
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الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•تــم العمــل خــال الفــرة املاضيــة عــى مأسســة
الجهــود الوطنيــة حــول التغــر املناخــي مــن خــال
إنشــاء

املديريــات

يف

املؤسســات

املعنيــة،

واالســتمرار يف تلبيــة التزاماتنــا املرتبطــة باتفاقيــة
ـر املنــاخ ،باإلضافــة
األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغـ ُّ
إىل تحديــث وثيقــة املســاهامت املحــددة وطنيــاً،
التــي كانــت مبثابــة جهــد وطنــي رفــع نســبة الطمــوح

•منــذ عــام  ،2017عــزز األردن اإلجــراءات للحــد مــن مخاطــر
ورت االســراتيجية الوطنيــة للحــد مــن
الكــوارث ،وطُــ ّ
مخاطــر الكــوارث بنــا ًء عــى نتائــج تقريــر تقييــم احتياجــات
القــدرات إلدارة مخاطــر الكــوارث .وتغطــي االســراتيجية
الشــاملة التــي تلتــزم بإطــار "ســنداي" أيضــاً %100
ويــرت مــن عمليــة التخطيــط
مــن الســكان الوطنيــن،
َّ
للطــوارئ عــى مســتوى املجتمــع مــع الرتكيــز عــى
الفيضانــات الرسيعــة.

النخفــاض انبعاثــات االحتبــاس الحــراري مــن  %14إىل %31

•إنشــاء نظــام الرصــد واإلبــاغ والتحقــق مــن انبعاثــات

بحلــول عــام  .2030كــا تــم إصــدار أول نظــام للتغــر

الغــازات الدفيئــة عــى املســتوى الوطنــي.

املناخــي يف العــام  ،2019وتــم مبوجبــه إنشــاء لجنــة
للتغــر املناخــي تكــون مســؤولة عــن تنســيق
وطنيــة
ُّ
العمــل املتعلــق بالتغــرات املناخيــة وتقديــم النصــح
واملشــورة ووضــع السياســات ذات العالقــة بالقطــاع.

•إدراكاً لتداعيــات التغــر املناخــي عــى حالــة الفقــر
يف اململكــة ،ولزيــادة مرونــة املجتمعــات الفقــرة
والهشــة لتأثــرات تغــر املنــاخ ،وبســبب تأثــر التغــر
املناخــي عــى الحالــة الصحيــة ،والتأثــرات املرتبطــة

•االنضــام إىل االتفاقيــات والتعهــدات الدوليــة حــول

بفئــة الشــباب والفتيــات ،فقــد أُطلــق عــدد من املشــاريع

التغــر املناخــي ،ومنهــا اتفــاق باريــس ،والتعهــد

التــي تهــدف إىل تحســن الظــروف املعيشــية يف

العاملــي لخفــض انبعاثــات غــاز امليثــان املســببة

عــان ،مــن خــال البنيــة
املناطــق األقــل حظــا يف
ّ

لظاهــرة االحتبــاس الحــراري بنســبة  %30بحلــول عــام

التحتيــة الخــراء.

.2030
•إعــداد مجموعــة مــن الخطــط ذات العالقــة ،ومنهــا
الخريطــة الوطنيــة للنمــو األخــر  ،2017والخطــط
التنفيذيــة القطاعيــة املنبثقــة عنهــا والتــي شــملت

) 1.1.13أ( ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻮﻓﻦﻴ
واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮارث ﻣﻦ ﺑﻦﻴ ﻛﻞ
 100أﻟﻒ ﺷﺨﺺ

ســتة قطاعــات رئيســة  ،2025-2021والخطــة الوطنيــة

0.09

للتكيــف وآثــار التغــر املناخــي ،والخطــة الوطنيــة
للزراعــات الذكيــة مناخيــاً ،وخريطــة الطريــق إلعــداد

2020

اســراتيجية املنــاخ طويلــة األجــل  ،2050وخطــة مدينــة
عــان ملواجهــة التغــر املناخــي /خطــة املدينــة
ّ
الخــراء ،وخطــط المركزيــة للمحافظــات والبلديــات
لالســتجابة لظاهــرة التغــر املناخــي.
•إعــداد وتقديــم تقاريــر البالغــات الوطنيــة (األول والثــاين
والثالــث ،والعمــل جــا ٍر عــى تقريــر البالغــات الرابــع)،
باإلضافــة إىل إعــداد تقريــر األردن األول للتحديثــات
لفــرة ســنتني (تــم تقدميــه لســكرتارية اتفاقيــة األمــم
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ يف العــام ،)2017
وإعــداد تقريــر األردن الثــاين للتحديثــات لفــرة ســنتني
(تــم تقدميــه لســكرتارية اتفاقيــة األمــم املتحــدة
اإلطاريــة للتغــر املناخــي يف شــهر ترشيــن األول
.)2021

0.12
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

) 1.1.13ب( ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ
ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮارث ﻣﻦ ﺑﻦﻴ ﻛﻞ 100
أﻟﻒ ﺷﺨﺺ

0.16

تتبُّع خفض انبعاثات الكربون
وفقــاً للبنــك الــدويل ،يعــ ّد األردن أول بلــد نــامٍ
ينشــئ بنيــة تحتيــة رقميــة لتتبــع خفــض انبعاثــات
الغــازات الدفيئــة.

2020

13.27
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

•إعــداد وتحديــث عــدد مــن الكــودات التــي ستســاهم
يف تخفيــض االنبعاثــات يف املبــاين ،مثــل :كــودة
اإلنــارة الخارجيــة ،وكــودة العــزل الحــراري للمبــاين
القامئــة ،والدليــل اإلرشــادي للعــزل الحــراري ،وكــودة
املستشــفيات الخــراء.
•تــم إعــداد التحليــل األول مــن نوعــه للمســاواة بــن
الجنســن والتغــر املناخــي ،وأد َر َج األردن النــو َع
االجتامعــي بوصفــه مجــاالً ذا أولويــة يف خططــه
الوطنيــة.

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•عــدم إدراج اعتبــارات التغــر املناخــي يف تخطيــط
التنميــة واســتخدام األرايض؛ لتعديــل قوانــن
اســتخدام األرايض وتشــجيع أســاليب اســتخدام األرايض
املســتدامة.
•نقــص الخــرات الفنيــة لــدى العاملــن عــى مواضيــع
التغــر املناخــي يف بعــض املؤسســات املعنيــة.
•ضعــف تقنيــات وإجــراءات كفــاءة الطاقــة وتعزيــز اإلطــار
القانــوين االســراتيجي لتحســن كفــاءة الطاقــة يف
قطاعــات االســتخدام النهــايئ للطاقــة.

•غيــاب نظــام تامــن شــامل لــأرضار الناشــئة عــن التغريات
املناخيــة (مثــال :تأثــرات الجفــاف والفيضانــات املفاجئــة
عــى القطــاع الزراعي).
•محدوديــة الوصــول للتمويــل ملشــاريع كفــاءة الطاقــة،
وضعــف جهــود التوعيــة للقطــاع املــايل فيــا يتعلــق
بتمويــل املشــاريع الخــراء.
•محدوديــة املخصصــات لتنفيــذ برامــج وأنشــطة
التغــرات املناخيــة املنصــوص عليهــا يف السياســات
واالســراتيجيات الوطنيــة املعنيــة ،مبــا يف ذلــك
الدعــم والتمويــل املقــدم مــن قبــل القطــاع الخــاص
والــركات الكــرى.
•محدوديــة البيانــات التــي تركــز عــى النــوع االجتامعــي
وأثــر التغــر املناخــي الــذي يظهــر بحســب الجنــس
والعمــر.

107
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

التوصيات والطريق إىل األمام
•دمــج مفاهيــم التغــر املناخــي يف اســراتيجيات

•تقديــم حوافــز ماليــة إلنتــاج واســتخدام أجهــزة ذات
كفــاءة اســتخدام عاليــة للطاقــة وصديقــة للبيئــة.

كفــاءة الطاقــة وخطــط العمــل مــن خــال اعتــاد آليــات

•تعزيــز مشــاركة املــرأة املؤهلــة يف اللجــان واملجالــس

لتقييــم التأثــر املناخــي.

واملؤسســات املعنيــة بالبيئة.

•دعــم إنشــاء نظــام تامــن شــامل لــأرضار الناشــئة عــن

•زيــادة التوعيــة بخصــوص الفــرص والخيــارات املتاحــة

التغــرات املناخيــة (مثــل تأثــرات الجفــاف والفيضانــات

لقطــاع املنــازل وصغــار املســتهلكني يف مجــال كفــاءة

املفاجئــة).

الطاقــة.

•تعزيــز إطــار الرصــد والتقريــر عــن انبعــاث غــازات الدفيئــة

•تعميــق الدرايــة واملعرفــة بتوافــر فــرص الحــد مــن

اســتنادا إىل مــؤرشات كفــاءة الطاقــة واستشــارات

انبعاثــات غــازات الدفيئــة عــر إدخــال تكنولوجيــا كفــاءة

الجهــات املعنيــة.

الطاقــة ،وبجــدوى هــذه الفــرص االقتصاديــة مــن خــال

•تقييــم تأثــر اســراتيجيات وترشيعــات كفــاءة الطاقــة

البحــوث والدراســات املتخصصــة.

عــى انبعــاث الغــازات الدفيئــة ،واســتكامل خريطــة

•العمــل عــى تعميــم مراعــاة املنظــور االجتامعــي

الطريــق لكفــاءة الطاقــة ،لتشــمل تقييــم أثــر إجــراءات

يف العمــل عــى التغــر املناخــي وزيــادة املــؤرشات

الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

املراعيــة للنــوع االجتامعــي يف الخطــط الوطنيــة

•تعزيــز وتشــجيع تعليــات ومعايــر البنــاء األخــر يف
األردن.

املعنيــة بالتغــر املناخــي ،باإلضافــة إىل إجــراء املزيــد
مــناألبحــاثحــولالنــوعاالجتامعــيوالتغــراملناخــي.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الرابع عرش :الحياة تحت املاء
حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل
نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة
عــى الرغــم مــن قــر الســاحل البحــري يف األردن (حــوايل

يف تحقيــق أولويــات "رؤيــة األردن  ."2025يتقاطــع الهــدف

 27كيلومــرا ً) ،إال أن هــذه املنطقــة الســاحلية تتميــز بالتنــوع

الرابــع عــر مــع العديــد مــن أهــداف التنميــة األخــرى ،فميــاه

الحيــوي الكبــر يف حياتهــا البحريــة ،وتدعــم التوزيعــات

البحــار هــي التــي توفــر وتنظــم عمليــات األمطــار والطقــس

املرجانيــة النــادرة وأســاك الشــعاب املرجانيــة ،ومــروج

واملنــاخ واألكســجني املوجــود يف الهــواء (الهــدف الثالــث

الحشــائش واألعشــاب البحريــة التــي تعــ ّد أماكــن تفريــخ

عــر) ،وفيهــا قــدر كبــر مــن الغــذاء والــدواء (الهــدف

مهمــة لألســاك .لذلــك حــرص األردن عــى االنضــام للعديــد

الثــاين) ،باإلضافــة إىل أن املناطــق الســاحلية هــي محــرك

مــن االتفاقيــات والربوتوكــوالت الدوليــة واإلقليميــة التــي

لالقتصــاد يف الــدول؛ األمــر الــذي يعمــل عــى توليــد فــرص

تخــص حاميــة البيئــة البحريــة واســتدامتها .وينســجم العمــل

العمــل وســبل املعيشــة التــي تكافــح الفقــر (الهــدف

يف تحقيــق هــذا الهــدف مــع أهــداف "الخطــة الوطنيــة

األول) ،باإلضافــة الرتباطــه بالهــدف الخامــس عــر املعنــي

للتكيــف وآثــار التغــر املناخــي يف األردن  ،"2021ويســاهم

باملحافظــة عــى التنــوع اإليكولوجــي.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

) 1.1.14أ( ﻣﺆﴍ ﻓﺮط اﳌﻐﺬّﻳﺎت ﰲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ )(PO4

0.0717
2020

للمناطــق الســاحلية.
•صــدر التقريــر األول لحالــة البيئــة الســاحلية ،وأُنشــئت
محطــات مراقبــة ( )onlineيف موقعــن ملراقبــة نوعية
ميــاه البحــر ،ونُفـذَت عــدد مــن عمليــات اســتزراع املرجــان
التــي كانــت نســبة نجاحهــا جيــدة.

 1.5.14ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﺤﻤﻴﺔ
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دليــل للمرجــان الصلــب ،وتطويــر نظــام اإلدارة املتكاملــة

%5.09
2020

اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•يغطّــي نظــام حاميــة البيئــة رقــم ( )21لســنة 2001
التفاصيــل واإلجــراءات والتعليــات القانونيــة ملنــع

0

2015

وث ،وتقييــم األثــر البيئــي ،والتدقيــق البيئــي،
التلــ ّ
وحاميــة الهــواء ،وحاميــة البيئــة البحريــة ،واملراقبــة

اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ

البيئيــة؛ إذ تتطــرق مــواده إىل البيئــة الســاحلية
عــ ُّد السياســة الخاصــة مبنــع ترصيــف أي
والبحريــة .وتُ َ
نــوع مــن املــواد إىل البحــر إحــدى أهــم ركائــز توجهــات
الجهــات املعنيــة يف العقبــة ،يف مجــال حاميــة البيئــة
الســاحلية.

•محدوديــة املــوارد املاليــة ،وضعــف القــدرة عــى حشــد
التمويــل لتنفيــذ الخطــة اإلداريــة ملحميــة العقبــة،

•مــن أبــرز مــا تــم لتحقيــق هــذا الهــدف ،إعــان محميــة
جلت عــى شــبكة
العقبــة البحريــة عــام  ،2020إذ ُ
ســ ّ
املحميــات الوطنيــة ،والعمــل

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف

جــا ٍر حاليــا عــى

مأسســتها مــن خــال إعــداد مســودة نظــام محميــة

وتعزيــز مفاهيــم الحاميــة الشــاطئية واملرجــان.
•محدوديــة الخــرات املناســبة املتعلقــة بــإدارة
املناطــق الســاحلية واملحميــات البحريــة ،ومحدوديــة
الخــرات املتوفــرة ملراقبــة حالــة البيئــة الســاحلية

العقبــة البحريــة والخطــة اإلداريــة.

والطواقــم املتخصصــة بالبيئــة البحريــة.

•تطويــر عــدد مــن األنظمــة واالســراتيجيات والخطــط

•غيــاب إدارة البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بالبيئــة

والربامــج التــي تهــدف لتأطــر وتعزيــز الجهــود لتحقيــق

البحريــة وتحديثهــا.

خليــج العقبــة ،واســراتيجية ميــاه الصابــورة يف خليــج

•الكلــف املرتفعــة إلدارة ومراقبــة البيئــة البحريــة ملــا

العقبــة ،واســراتيجية اإلدارة املتكاملــة للمناطــق

تتطلبــه مــن إمكانــات خاصــة.

الهــدف ،مثــل :اســراتيجية الحشــف البحــري يف

الســاحلية يف خليــج العقبــة ،وخطــة عمــل الســياحة
البيئيــة ،وخطــة اســتعامالت البحــر .كــا أُعــدت تعليــات
صنــدوق حاميــة البيئــة البحريــة والــروة الســمكية يف
خليــج العقبــة ،باإلضافــة إىل مراجعــة الربنامــج الوطنــي
للمراقبــة البحريــة ووضــع إطــار تطويــره ،وإصــدار أول

•يواجــه األردن تحــدي الســيطرة عــى النفايــات البحريــة
التــي تجلــب رضرا كبــرا للبيئــة البحريــة.
•غياب الدراسات واألبحاث العلمية التطبيقية.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

SeaProject
أســس ســيف مدانــات وبيســان الرشيــف مبــادرة
( )Sea Projectبهــدف الحفــاظ عــى الحيــاة البحريــة
يف البحــر األحمــر .نظمــت املبــادرة أول حملــة
تنظيــف يف العقبــة يف حزيــران  ،2021ومنــذ ذلــك
الحــن نظمــت أكــر مــن  11حملــة تنظيــف ،وجمعــت
أكــر مــن  21ألــف قطعــة مــن النفايــات البالســتيكية،
ومــا يزيــد عــن  3أطنــان مــن النفايــات األخــرى.
م إىل املبــادرة  160غواصــاً للمشــاركة
وانضــ ّ

التوصيات والطريق إىل األمام
•الرتكيــز عــى التشــاركية يف إدارة املنطقــة الســاحلية،
ومتكــن املــرأة والشــباب مــن أخــذ دور فعــال.
•توجيــه البحــث العلمــي وتطويــره لحاميــة املــوارد
البحريــة وإدارتهــا.
•رضورة وجــود خطــة متويليــة الســتدامة األنشــطة
املرتبطــة بحاميــة املــوارد البحريــة ،وأهميــة إرشاك
املجتمــع املــدين واملجالــس البلديــة.

يف حمــات التنظيــف .تقــوم ( )Sea Projectأيضــاً

•وضــع خطــة شــاملة لــإدارة املتكاملــة للنفايــات يف

بتوســيع جهودهــا مــن خــال القيــام بحمــات

محافظــة العقبــة ،وترسيــع العمــل يف إنشــاء مكــب

مدرســية باســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي

نفايــات صحــي ،وتعزيــز برامــج ســبل املعيشــة مــن خــال

كمنصــات توعيــة ،وبيــع حقائــب اليــد املصنوعــة

الفــرز وإعــادة التدويــر.

مــن املــواد املعــاد تدويرهــا ،وتركيــب صناديــق
القاممــة يف الشــواطئ العامــة والخاصــة ،فضــاً
جهــة
عــن إصــدار كتــب توعويــة يف مجــال البيئــة مو ّ
لألطفــال.

•مراجعة الترشيعات وتطويرها وتعزيز تطبيقها.
•بنــاء القــدرات الفنيــة والرتكيــز عــى االســتثامر يف
الشــباب خريجــي التخصصــات البحريــة.
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الخامس عرش :الحياة يف الرب
ربية وترميمها وتعزيز
حامية النظم اإليكولوجية ال ّ
استخدامها عىل نحو مستدام ،وإدارة الغابات عىل نحو
مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األرايض وعكس
مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
عــى الرغــم مــن صغــر مســاحة األردن ،فإنــه يتمتــع بتنــوع

يتقاطــع الهــدف الخامــس عــر مــع العديــد مــن أهــداف

حيــوي فريــد يتطلــب تضافــر الجهــود الوطنيــة كافــة لحاميته،

التنميــة األخــرى ،فالخدمــات البيئيــة التــي توفرهــا املــوارد

وتعــ ّد املــوارد الطبيعيــة والغابــات واملراعــي املســتودع

الطبيعيــة هــي التــي توفــر وتنظــم األمطــار والطقــس

األســايس لألصــول الربيــة النباتيــة كافــة وموئــا للحيــاة

واملنــاخ واألكســجني املوجــود يف الهــواء (الهــدف الثالــث

الربيــة ،كــا أن تدهــور األرايض مــن أهــم املهــددات التــي

عــر) ،وفيهــا قــدر كبــر مــن الغــذاء والــدواء (الهــدف

تشــكّل خطــرا ً عــى البيئــة واألمــن الغــذايئ .بذلــك يســعى

الثــاين) ،باإلضافــة إىل أن املناطــق الســاحلية هــي محــرك

األردن مــن خــال هــذا الهــدف إىل تحقيــق االســتدامة عــر

لالقتصــاد يف الــدول؛ األمــر الــذي يعمــل عــى توليــد فــرص

سلســلة مــن الربامــج واملبــادرات واألنشــطة واملشــاريع،

العمــل وســبل املعيشــة التــي تكافــح الفقــر (الهــدف األول)،

باإلضافــة إىل وضــع الترشيعــات املالمئــة.

باإلضافــة الرتباطــه بالهــدف الرابــع عــر املعنــي باملحافظــة
عــى الحيــاة تحــت املــاء.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•متثلــت معظــم الجهــود الوطنيــة لتحقيــق الهــدف
باســتحداث البيئــة الترشيعيــة والتنظيميــة لتحقيــق

 1.1.15ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ

%1.0

الهــدف باإلضافــة إىل تطويــر االســراتيجيات والخطــط.
ومــن أبــرز مــا تــم إصــداره ،قانــون حاميــة البيئــة ونظــام

2015

الحصــول عــى املــوارد الجينيــة البيئيــة والتقاســم
العــادل واملنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها،
وإعــداد االســراتيجية الوطنيــة للتنــوع الحيــوي ،وخطــة
العمــل ( ،)2020-2015واالســراتيجية الوطنيــة للتصحــر
( ،)2020-2015وإطــاق دليــل القامئــة الحمــراء للنباتــات
املهــددة باالنقــراض :النســخة األوىل ( ،)2014النســخة
الثانيــة ( ،)2017وإطــاق دليــل القامئــة الحمــراء لألنــواع
املهــددة باالنقــراض (.)2020
•االســتمرار يف الجهــود لحاميــة الطبيعــة ،فقــد أُدرجــت
محميتــا عجلــون واألزرق يف القامئــة العامليــة الخرضاء
للمحميــات يف العــام  ،2018وأُدرجــت البــراء يف شــبكة
املحميــات الطبيعيــة وأُعــد ملــف ترشــيحها كمحميــة
طبيعيــة .وتــم إعــان محميــة فيفــا الطبيعيــة بوصفهــا

%0.8
2020

اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﺰراﻋﺔ

•إعــداد ميثــاق الســياحة الرفيقــة بالتنــوع الحيــوي
املعنــي بتصنيــف املنشــآت الســياحية.

 1.2.15اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤ َﺮز ﰲ إرﺳﺎء اﻹدارة
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت

%80

أخفــض موقــع "رامســار" يف العــامل يف العــام ،2017
وأُعلنــت برقــع والضاحــك بوصفهــا محميتــن عــام

2020

 ،2018األمــر الــذي ســاهم بزيــادة نســبة املناطــق
املحميــة بحســب االلتزامــات الدوليــة باتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي.
•تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي.
•إعــداد وإصــدار التقريــر الوطنــي الســادس للتنــوع
الحيــوي ،الــذي جــاء لتحقيــق االلتزامــات املرتتبــة عــى
اململكــة يف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي خاصــة مبــا
ينســجم مــع أهــداف آيتــي (.)2020-2010
•إصــدار التقريــر الوطنــي لتحييــد األرايض املتدهــورة
عــام  ،2017الــذي تضمــن وضــع أهــداف وطنيــة
لألولويــات التــي يجــب العمــل عليهــا للحــد مــن تدهــور
األرايض ،باإلضافــة إىل وضــع أســس مرجعيــة لقيــاس
مــدى تدهــور األرايض.
•تــم إنشــاء وحــدة ســياحية خــراء للعمــل عــى إدمــاج
الــراث الطبيعــي والتنــوع الحيــوي يف القطــاع
الســياحي.

%50
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اﳌﺼﺪر :وزارة اﻟﺰراﻋﺔ

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•ضعــف البيئــة الترشيعيــة التــي متكــن مــن ســد الفجــوات
يف القوانــن املعمــول بهــا لتعزيــز حاميــة الحيــاة
الربيــة واســتدامة عنــارص التنــوع الحيــوي وبالتــايل
التحقيــق الكامــل لهــذا الهــدف.
•محدوديــة املخصصــات املاليــة املخصصــة لهــذا
ا لهــد ف .
•ضعف القدرات وقلة الكوادر املؤهلة.
•قلة الرشاكات مع القطاع الخاص واملجتمع املدين.
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الحملة الوطنية للتنظيف
أُطلقــت الحملــة الوطنيــة للتنظيــف يف نيســان ،2017
واســتهدفت يف املرحلــة األوىل أكــر مــن  60مــن
املواقــع العامــة والســياحية .نُظمــت الحملة مبشــاركة
مؤسســات حكوميــة ومؤسســات مجتمــع مــدين
ونــوا ٍد رياضيــة وجمعيــات تعاونيــة ومنظــات بيئيــة
غــر حكوميــة يف جميــع أنحــاء اململكــة.

•تحديــث االســراتيجية الوطنيــة للتنــوع الحيــوي وخطــة
العمــل ،مبــا ينســجم مــع األهــداف والغايــات الــواردة
يف اإلطــار العاملــي للتنــوع الحيــوي ملــا بعــد عــام
 ،2020ومــن املتوقــع البــدء بالعمــل عــى تحديــث
االســراتيجية خــال هــذا العــام.
•تحديــث االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة التصحــر وخطــة
العمــل مبــا ينســجم مــع التوجهــات العامليــة ومخرجــات
مؤمتــر أطــراف االتفاقيــة ،املزمــع عقــده خــال عــام
.2022

التوصيات والطريق إىل األمام
•تطبيــق مفهــوم "الحــد مــن مخاطــر الكــوارث املبنــي
عــى النظــم البيئيــة".
•تنفيــذ دراســة وتحليــل لحجــم النفقــات واملصاريــف
عــى أنشــطة التنــوع الحيــوي بأنواعــه كافــة.
•التوســع يف الدراســات واملشــاريع التــي تربــط التنــوع
الحيــوي بالتغــر املناخــي ،مثــل "حســاب الكربــون
املختــزن يف النظــام البيئــي للغابــات والشــعاب
املرجانيــة".
•البحــث عــن فــرص التمويــل لتنفيــذ املشــاريع والربامــج
املقرتحــة يف الخطــط الوطنيــة للتنــوع الحيــوي،
ومكافحــة التصحــر ،والتغــر املناخــي.
•العمــل عــى زيــادة املســاحات املحميــة مــن خــال
العمــل عــى دراســة وإعــان مناطــق محميــة جديــدة
وإدراجهــاضمــنالشــبكةالوطنيــةللمحميــاتالطبيعيــة.
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الهدف السادس عرش :السالم والعدل
واملؤسسات القوية
مش فيها
التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يه َّ
أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية
وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة
للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات
انطالقــاً مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،خطــا األردن نحــو

القضــاء ،وامللكيــة الدســتورية ،ومحاربــة الفســاد والواســطة

تحقيــق الســام واالســتقرار وضــان حقــوق اإلنســان والحكــم

واملحســوبية ،واإلصــاح االقتصــادي .وكان آخر هــذه اإلصالحات

الرشــيد ،كــا خطــا نحــو االنفتــاح الســيايس والتعدديــة

اإلرادة امللكيــة الســامية بتشــكيل اللجنــة امللكيــة لتحديــث

واملشــاركة العامة وتعزيــز النهج الدميقراطــي يف اململكة

املنظومــة السياســية ،التــي أُســندت إليهــا مهمــة إحــداث

وتبنــي سياســات اإلصــاح االقتصــادي وصــوالً للتنميــة ،فقــد

نقلــه نوعيــة يف الحيــاة السياســية والربملانيــة ،تتضمــن

تــم تبنــي خطــة وطنيــة شــاملة لحقــوق اإلنســان ،وجــرى

مواصلــة عمليــة التطويــر لضــان حــق األردنيــن واألردنيــات

تعديــل العديــد مــن الترشيعــات املتعلقــة بتأســيس األحــزاب،

يف مامرســة حيــاة برملانيــة وحزبيــة وصــوال إىل برملــان

وإجــراء االنتخابــات النيابيــة ،وتشــكيل الجمعيــات ،باإلضافــة

قائــم عــى كتــل وأحــزاب برملانيــة ،وتدعيــم أســس املواطنــة

إىل تعزيــز ســيادة القانــون .كــا اتُخــذت خطــوات يف

واملســاواة ،وتكافــؤ الفــرص ،وعدالــة التمثيــل ،وســيادة

مجــال تســهيل املشــاركة العامــة أمــام املواطنــن ،فقــد

القانــون ،مــع مــا يلــزم مــن تعديــات دســتورية وترشيعيــة.

أصــدر جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين عــدة أوراق نقاشــية

م األردن إىل العديــد مــن
ويعــزز َّ
كل هــذه اإلجــراءات انضــا ُ

تطرقــت إىل أهميــة تفعيــل الحكــم بالقانــون ،واســتقالل

االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
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2016

2020

الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
•جــاء تأســيس املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،ليكــون

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم

مؤسســة وطنيــة مســتقلة ذات نفــع عــام تتمتــع

املتحــدة ،بعــد حصولــه عــى ) )A-statusمــن لجنــة

بشــخصية اعتباريــة مســتقلة اســتقالالً ماليــاً وإداريــاً؛

التنســيق الدوليــة ملنظــات حقــوق اإلنســان يف عــام

وأُنشــئت بهــدف تعزيــز وترســيخ مبــادئ حقــوق اإلنســان

 2006حتــى تاريخــه .وقــد أصــدر املركــز الوطنــي منــذ

وحاميتهــا يف اململكــة .ومــن الجديــر بالذكــر أن متتــع

تأسيســه  17تقريــرا ً عــن حالــة وأوضــاع حقــوق اإلنســان

املركــز الوطنــي بالعضويــة الكاملــة يف اللجنــة الفرعية

يف اململكــة ،وهنالــك جزئيــة مخصصــة يف تقاريــره

املعنيــة باالعتــاد ( ،)SCAالتابعــة للتحالــف العاملــي

تتضمــن قامئــة بالشــكاوى مصنفــة بحســب الحقــوق.

with the 2030 SDGs 2025-Alignment of the Comprehensive National Plan for Human Rights 2016

املحور
الحقوق املدنية والسياسية

الهدف االسرتاتيجي
•حامية الحق يف الحياة والسالمة الجسدية.
•الحق يف الجنسية واإلقامة واللجوء والحرية.
•تعزيز وحامية العمل.

الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية

•تعزيز وحامية الحق يف الصحة.
•تعزيز وحامية حق التعليم.
•تعزيز الحق يف بيئة سليمة والحق يف التنمية.

حقوق الفئات األكرث عرضة
لالنتهاك

•تعزيز وحامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
•تعزيز وحامية حقوق املرأة.

الهدف

ين
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•إعــداد خطــة العمــل الوطنيــة لحقــوق اإلنســان (-2016
 ،)2025وتتكــون مــن ثــاث ركائــز .وقــد متــت مراجعتهــا
منــذ اعتامدهــا ملواءمتهــا مــع التوصيــات املقدمــة

 2.3.16اﳌﺤﺘﺠﺰون ﻏﺮﻴ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺠﻨﺎء(

خــال عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل لعــام ،8201

41.10

ومــع أهــداف التنميــة املســتدامة.

2020

•ويف إطــار تعزيــز ســيادة القانــون عــى الصعيديــن
الوطنــي والــدويل وضــان وصــول الجميــع للعدالــة،
أولــت الدولــة االهتــام بذلــك مــن خــال إجــراء تعديــات
عــى عــدد مــن القوانــن ذات العالقــة .وقــد تــم ذكرهــا
يف مراجعــة الهــدف العــارش ،مبــا يف ذلــك إنشــاء
صنــدوق للمســاعدة القانونيــة ،واســتحداث مديريــة
العقوبــات املجتمعيــة ،واســتحداث بدائــل التوقيــف،

45.4
2015

اﳌﺼﺪر :ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم

واســتحداث مديريــة إدارة قضايــا الدولــة ،باإلضافــة إىل
أمتتــة العديــد مــن الخدمــات واإلجــراءات التــي تخــص

•خضعــت وحــدة مكافحــة غســل األمــوال لتقييــم وطنــي

قطــاع العدالــة وتنفيــذ مــروع املحاكمــة عــن بعــد.

بحــث يف مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف

•صــادق األردن عــى ســبع معاهــدات دوليــة لحقــوق

األردن.

اإلنســان ،وســبع مــن أصــل مثــاين اتفاقيــات أساســية

•ويف إطــار الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات ،كان

ملنظمــة العمــل الدوليــة ،تغطــي حريــة تكويــن

األردن الدولــة األوىل عربيــاً التــي أقــرت قانونــاً لحــق

الجمعيــات وعــدم التمييــز واملســاواة ،وتحــد مــن

الحصــول عــى املعلومــات عــام  .2007وقــد تــم تشــكيل

العمــل الجــري وعاملــة األطفــال.

لجنــة يف عــام  2019مــن خــراء ومعنيــن لوضــع تصــور

•انضــم األردن للعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة والعديــد
مــن الشــبكات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة مبحاربــة
الفســاد والرشــوة ،وتــم اعتــاد تعديــات قانــون هيئــة

ملــروع قانــون جديــد .كــا تــم إقــرار ثالثــة بروتوكــوالت
إلنفــاذ حــق الحصــول عــى املعلومــات ضمــن الخطــة
التنفيذيــة الرابعــة ملبــادرة الحكومــات الشــفافة ،األول
منهــا جــاء كدليــل إرشــادي ملأسســة إجــراءات حــق

النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

الحصــول عــى املعلومــات.

•تضمنــت االســراتيجية الوطنيــة للنزاهــة ومكافحــة

•لتنفيــذ بدائــل اإلصــاح املجتمعــي ،تــم العمــل عــى

الفســاد ( )2025-2017خططــاً لتنفيــذ مــروع الرصــد،
إذ ســيتيح هــذا املــروع منصــة إلكرتونيــة ملشــاركة
املعلومــات مــا بــن املؤسســات والدوائــر الحكوميــة

توحيــد اإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة وإعــداد الدليــل
اإلرشــادي لبدائــل اإلصــاح املجتمعــي ،واالنتهــاء مــن
بنــاء وتجهيــز نظــام الســوار اإللكــروين كأحــد بدائــل

للكشــف عــن حــاالت الفســاد وتتبعهــا .هــذا باإلضافــة

التوقيــف القضــايئ.

بالنزاهــة والحــد مــن الفســاد ،التــي اســتهدفت الطلبــة

•أطلقــت مديريــة األمــن العــام اســراتيجية إدمــاج النــوع

يف املــدارس والجامعــات ،كــا أعــدت بعــض املــواد

االجتامعــي (.)2024-2021

لجهــود هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف التوعيــة

للمرشفــن التعليميــن وأســاتذة الجامعــات ،كــا تطبــق
هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد برنامجـاً لرفــع الوعــي
الدينــي.

•جــاءت االســراتيجية الوطنيــة ملنــع اإلتجــار بالبــر
( )2022-2019لتحقيــق التكامــل والتشــاركية بــن جميــع
الجهــات املعنيــة ،وإنشــاء جهــاز تنفيــذي متخصــص
للتعامــل مــع قضايــا االتجــار بالبــر ،وتحققــت حاميــة
معــززة لضحايــا االتجــار مــن خــال مــن خــال قانــون
مكافحــة االتجــار بالبــر.
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دار كرامة
تــم إنشــاء دار كرامــة لحاميــة ضحايــا االتجــار بالبــر
يف أواخــر عــام  ،2014ومنــذ ذلــك الحــن وفــرت الــدار
خدمــات متكاملــة لحاميــة ورعايــة  192من ضحايــا االتجار
بالبــر يحملــون جنســيات مختلفــة ،ومــن بينهــم 182

•العمــل عــى تعديــل البيئــة الترشيعيــة لضــان
املســاواة يف الحقــوق للجميــع أمــام القانــون،
باإلضافــة إىل ســن القوانــن ملكافحــة جميــع أشــكال
العنــف.
•دعــم الجهــود الراميــة إىل تعميــم حقــوق اإلنســان
بوصفهــا قيــا اجتامعيــة ،وذلــك مــن خــال دمــج حقــوق

امــرأة .توفــر الــدار الخدمــات االجتامعيــة والنفســية

اإلنســان يف املناهــج التعليميــة.

االســتضافة .كــا تقــدم وتنفــذ برامــج عالجيــة ووقائيــة

•تعزيــز الجهــود الوطنيــة لتغيــر األعــراف واملامرســات

إضاف ـ ً
ة إىل برامــج التأهيــل الكفيلــة مبســاعدة ضحايــا

االجتامعيــة التــي تســبب العنــف ضــد األطفــال.

والرشطيــة والطبيــة والقانونيــة والقضائيــة وخدمــات

االتجــار بالبــر وحاميتهــم ودعمهــم ومتكينهــم
إلعــادة دمجهــم باملجتمــع ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك
التدريــب املهنــي لتعلــم كيفيــة صنــع الفسيفســاء
والعطــور والصابــون والشــموع واملجوهــرات.

• ضــان إقــرار قانــون حقــوق الطفــل وتنفيــذه بشــكل
فعــال ،مــع تعزيــز الجهــود الوطنيــة لتغيــر األعــراف
واملامرســات املجتمعيــة فيــا يتعلــق بالعنــف ضــد
األطفــال.
•تطويــر خطــة لتعزيــز منظومــة املســاعدة القانونيــة
لتســتجيب للنــوع االجتامعــي ،والعمــل عــى تعزيــز
إدمــاج النــوع االجتامعــي ضمــن القطــاع القضــايئ مبــا
يف ذلــك زيــادة عــدد القاضيــات واملوظفــات.
•إمكانيــة توظيــف الخدمــات اإللكرتونيــة لضــان املتابعــة
واملــي واالســتمرار بإجــراءات التقــايض مــن قبــل
النســاء وذوي اإلعاقــة.

التحديات واملخاطر التي تواجه تحقيق الهدف
•عــدم توفــر بيانــات وطنيــة موحــدة للعديــد مــن
املــؤرشات الخاصــة بالهــدف الســادس عــر.
•محدوديــة املخصصــات املاليــة املتاحــة للمؤسســات
الرقابيــة.

التوصيات والطريق إىل األمام
•تكثيــف الجهــود لبنــاء مؤسســات فاعلــة وشــفافة
وخاضعــة للمســاءلة ،واالســتمرار يف دعــم ســيادة
القانــون ومكافحــة الفســاد.
•اســتكامل مراجعــة الترشيعــات للحــد مــن الفســاد
واملحســوبية ،ودراســة كيفيــة مواءمــة الترشيعــات
والقوانــن الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة املعنيــة
بحقــوق اإلنســان.

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف السابع عرش :عقد الرشاكات لتحقيق
األهداف

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل
التنمية املستدامة

تســاهم عالقــات األردن املميــزة مــع الــدول الصديقــة
واملنظــات الدوليــة يف تعزيــز قدرتــه عــى تنفيــذ أجنــدة
التنميــة املســتدامة ،وتوفــر اتفاقيــات التعــاون التــي يتــم
إبرامهــا مظلــة للربامــج واألنشــطة املشــركة ذات األولويــة
والتــي تســاعد عــى تحقيــق أهدافنــا التنمويــة .باإلضافــة

وضعــت خطــة االســتجابة األردنيــة للتعامــل مــع
إىل ذلــكُ ،
تداعيــات األزمــة الســورية املمتــدة ،وشــكلت إطــارا ً مبتكــرا ً
لتنســيق التمويــل ،ويتــم توجيــه جهــود متضافــرة نحــو تهيئــة
البيئــة املواتيــة للقطــاع الخــاص واالســتثامرات يف دعــم
مشــاريع التنميــة.
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الجهود الوطنية املبذولة لتحقيق الهدف
وغاياته
 1.1.17ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺟﺎﻤﻟﻴﺔ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ ،ﺑﺤﺴﺐ
اﳌﺼﺪر.

24.81
2015

للرشاكــة مــا بــن القطــاع العــام والخــاص ،باإلضافــة إىل
وضــع مســودة قانــون عــري لالســتثامر يضمــن حاميــة
االســتثامرات ومتكينهــا ،مــع الرتكيــز عــى االســتثامرات
ذات القيمــة املضافــة ،كــا تــم إقــرار نظــام رضيبــة
الدخــل يف املناطــق التنمويــة لتعزيــز االســتثامر يف
تلــك املناطــق.

ﻮﻟﺔ ﻣﻦ
 2.1.17ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻤ ﱠ
اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺤﻠﻴﺔ.

53.11
2018

24.54
2019

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

•يف مجــال الشــؤون املاليــة :تــم اتخــاذ العديــد مــن
اإلجــراءات لتعزيــز تحصيــل اإليــرادات املحليــة مــن خــال
مكافحــة التهــرب والتجنــب الرضيبــي والجمــريك ،فقــد
تــم إقــرار عــدد مــن الترشيعــات املتعلقــة بالتحصيــات
الرضيبيــة ،واتخــاذ اإلجــراءات اإلداريــة والتنظيميــة
بهــدف الحــد مــن عمليــات التهــرب والتجنــب والرضيبــي،
وزيــادة كفــاءة التفتيــش والتدقيــق النوعــي ،والعمــل
مُيكّــن مــن تحســن
عــى معالجــة التشــوهات بشــكل ُ
العدالــة الرضيبيــة ،ورفــع كفــاءة التدقيــق بــدال مــن
فــرض رضائــب جديــدة أو زيادتهــا .كــا يتــم العمــل
بشــكل مــوا ٍز عــى االســتمرار يف ضبــط النفقــات الجارية
وترشــيدها للتقليــل مــن عجــز املوازنــة.
•يف مجــال االســتثامر :تعزيــز الرشاكــة مــا بــن
القطاعــن العــام والخــاص ،وجــذب املزيــد من االســتثامر
األجنبــي يف تنفيــذ مشــاريع وطنيــة ،كــا تــم إطــاق
مبــادرة لدراســة جــذب االســتثامر األجنبــي املبــارش
ودور ذلــك يف تحقيــق التنميــة املســتدامة مــن
خــال الرتكيــز عــى أربعــة أبعــاد تنمويــة هــي :اإلبــداع
واالبتــكار ،املســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي،
االقتصــاد األخــر وتقليــل االنبعاثــات الكربونيــة ،العاملــة
والتدريــب .وتــم اســتحداث وزارة خاصــة باالســتثامر
للمســاهمة يف تعزيــز بيئــة االســتثامر وتذليــل العقبــات
أمــام املســتثمرين ،تضــم يف هيكلهــا وحــدة خاصــة

53.04
2015

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ

•يف مجــال التكنولوجيــا :تــم إنجــاز نظــام معلومــات
ماليــة الحكومــة ( ،)GFMISكنظــام مــايل محاســبي
وإداري حكومــي لتعزيــز التوجــه نحــو أمتتــة الخدمــات
الحكوميــة .كــا تــم تطبيــق نظــام الفوتــرة ملكافحــة
التهــرب الرضيبــي ،يجــري حالي ـاً دراســة أبعــاد وحيثيــات
دخــول خدمــات الجيــل الخامــس للســوق األردين .كــا
تــم يف مجــال حاميــة مصالــح املســتفيدين مــن قطــاع
تكنولوجيــا املعلومــات إطــاق مــروع التوثيــق عــن
طريــق بصمــة األصبــع ،ومراقبــة جــودة خدمــات االتصاالت
املتنقلــة املقدمــة مــن املشــغلني يف اململكــة،
مــن خــال إنشــاء مركــز متخصــص لذلــك .كــا تــم إعــداد
تعليــات إلدارة مخاطــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت
وإدامــةالبنيــةالتحتيــةلالتصــاالتيفحــاالتالطــوارئ.
•يف مجــال التجــارة :لــدى األردن مجموعــة مــن
اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع العديــد مــن الــركاء ،مــا
يســاهم يف تعزيــز قاعــدة الصــادرات املحليــة للخــارج.
كــا وقــع األردن واالتحــاد األورويب قــرار تبســيط قواعــد
املنشــأ بينهــا ،وهــو يســمح بزيــادة قــدرة الصــادرات
األردنيــة عــى الوصــول إىل األســواق األوروبيــة وجــذب

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

االســتثامرات األجنبيــة إىل اململكــة .وبالتــوازي مــع

•انخفــاض منــو النــاج املحــي اإلجــايل ،وتفاقــم العجــز

ذلــك ،عمــل األردن عــى دعــم الســوريني يف الوصــول

يف امليزانيــة والعجــز التجــاري .باإلضافــة إىل تفاقــم

إىل ســوق العمــل مــن خــال منحهــم تصاريــح العمــل.

املديونيــة العامــة.

 2.3.17ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻲﻜ( ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﳌﺤﲇ اﻹﺟﺎﻤﱄ

13.86
2015

األجنبــي والســياحة.
•عــدم وجــود بيانــات مصنفــة بحســب الجنــس ألثــر
االســتثامرات واألزمــات املســتمرة.

التوصيات والطريق إىل األمام
•التأكيــد عــى الــدول املانحــة لتحمــل مســؤولياتها

8.93
2020

•تعمــل النزاعــات اإلقليميــة بشــكل عــام رادعـاً لالســتثامر

تجــاه أزمــة اللجــوء الســوري ،والتوســع يف التمويــل
املخصــص لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
اﳌﺼﺪر :وزارة اﻻﺳﺘﺜﺎﻤر

•تعزيــز مبادلــة الديــون مبشــاريع خــراء يتــم االلتــزام
بهــا.

•يف مجــال البيانــات والرصــد واملســاءلة :تــم تطبيــق
نظــام الــراء اإللكــروين لحوســبة أعــال وإجــراءات
الــراء الحكومــي؛ للوصــول إىل أعــى درجــات الكفــاءة

•إجــراء مســح لتدفقــات التمويــل ،مبــا يف ذلــك التدفقات
املاليــة العامــة والخاصــة واملحليــة والدوليــة
لتقييــم وضــع التمويــل مــن أجــل التنميــة واالتجاهــات

والفاعليــة يف إدارة قطــاع املشــريات ضمــن إطــار

ا ملســتقبلية .

أول دولــة عربيــة تعمــل عــى تطبيــق معايــر املحاســبة

•تعزيــز اآلليــات الوطنيــة والتدابــر الالزمــة ملكافحــة

الدوليــة يف القطــاع العــام .ويف الســياق نفســه،

التدفقــات املاليــة غــر املرشوعــة ،ومكافحــة الفســاد،

أُنشــئت وحــدة الحكومــة الشــفافة يف العــام ،2018

وتعزيــز آليــات مكافحــة غســيل األمــوال.

مطلــق مــن النزاهــة وشــفافية األجــراء ،كــا كان األردن

ملتابعــة التقــدم املحــ َرز يف تحقيــق مبــادرة رشاكــة
الحكومــة الشــفافة ،التــي انضمــت لهــا اململكــة بصــورة
طوعيــة خــال العــام .2011

التحديات واملخاطر التي تهدد تحقيق الهدف
•يواجــه األردن مجموعــة مــن التحديــات االقتصاديــة التــي
تؤثــر بصــورة مبــارشة عــى قدرتــه عــى التقــدم يف
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتتمثــل مبــا يــي:
•التداعيــات االقتصاديــة والتنمويــة املســتمرة لألزمــة
الســورية ،وتراجــع التمويــل املقــدم مــن الجهــات
املانحــة للمســاهمة يف الحــد منهــا.
•لقــد كان لتداعيــات جائحــة كورونــا أثــر ســلبي عميــق
عــى االقتصــاد الوطنــي ،كــا ورد ســابقاً.

•إجــراء تقييــم كمــي يراعــي النــوع االجتامعــي متعلــق
بالتمويــل.
•إنشــاء صنــدوق إقليمــي للتضامــنِ االجتامعــي يف
الوطــن العــريب يدعــم البلــدان العربيــة األقــل منــوا ً
التعجيــل يف االســتجاب ِ
ة
َ
واملع ّرضــة للخطــر ،ويضمــن
الحتياجــات الشــعوب ،واإلغاثــة يف حــاالت نقــص املــواد
الغذائيــة والطــوارئ الصحيــة ،وتســاهم الحكومــات
بســبل عــدّة.
العربيــة يف متويلــه ُ
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ّ

الفصل السادس

االستنتاجات وطريق
امليض قُدماً
ّ

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الفصل السادس:
امليض قُدماً
االستنتاجات وطريق
ّ

تزامــن إعــداد هــذا التقريــر مــع مواجهــة األردن ملجموعــة

وقــد ســاهمت عمليــة إعــداد هــذا االســتعراض عىل اســتخالص

مــن التحديــات غــر املســبوقة ،التــي يشــكل التعامــل معهــا

عــدد مــن الــدروس املســتفادة واملامرســات التــي ستســاعد

واســتثامر الفــرص التــي تواكبهــا أسســاً للبنــاء ملســتقبل

يف ترسيــع وتــرة العمــل ملواءمــة الجهــود التنمويــة

أكــر منعــة واســتدامة .ويف الوقــت الــذي متثــل فيــه أجنــدة

الوطنيــة مــع أجنــدة التنميــة املســتدامة ،مثــل الحاجــة إىل

التنميــة املســتدامة لعــام  2030خريطــة الطريــق للوصــول

تعزيــز الحوكمــة والقــدرات الفنيــة وتوفــر البيئــة املوامئــة

إىل هــذا املســتقبل ،يقــوم األردن بتنفيــذ جملــة مــن

لتحقيــق األجنــدة ،وتعزيــر دور املؤسســات الوطنيــة

اإلصالحــات الترشيعيــة والسياســية واإلجــراءات االقتصاديــة

واملحليــة.

الجذريــة لتوفــر البيئــة الالزمــة وتذليــل العقبــات لتحقيــق
الطموحــات لتنميــة شــاملة وعادلــة للجميــع .ويــأيت هــذا
التقريــر مبثابــة نقطــة التحــول لتعزيــز ومضاعفــة جهودنــا
بهــذا الخصــوص ،وللمســاهمة يف تحديــد األهــداف والغايات
والقضايــا ذات األولويــة للمرحلــة القادمــة ،خاصــة يف ضــوء
محدوديــة املــوارد الطبيعيــة واملاليــة.

وتاليــاً أبــرز املحــاور التــي ســتؤطر العمــل وتتكامــل مــع
األهــداف والتدخــات املضمنــة يف الخطــط الوطنيــة
والقطاعيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
علــاً أن هــذه املحــاور تشــكل اســتكامالً لخريطــة الطريــق
التــي تضمنهــا االســتعراض الطوعــي األول الــذي تــم تقدميــه
عــام .2017
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اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ وﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﴩاﻛﺎت

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر
اﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ
اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ وإدﻣﺎج
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﳌﺤﺪﺛﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
2030

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻃﺎر

اﳌﺆﺳﴘ وﺣﻮﻛﻤﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ
اﳌﻨﺎﺧﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺤﲇ
ﻋﲆ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺸﻜﻞ ) :(14ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

تعزيز اإلطار املؤسيس وحوكمة تنفيذ أجندة
التنمية املستدامة
يُعــد توطــن أهــداف التنميــة املســتدامة وتحديــد أولوياتهــا
خطــوة أساســية لتعزيــز جهــود املراجعــة الوطنيــة الطوعيــة
املســتقبلية وترسيــع التقــدم يف أجنــدة عــام  ،2030إذ
ســيقوم األردن بتطويــر اإلطــار املؤســي املعنــي بتنفيــذ

املطلوبــة يف الوقــت املناســب لبلــوغ الغايــات .وســتتوىل
اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة املســتدامة قيــادة هــذه
املراجعــات مــن خــال فــرق العمــل التــي تــم أُسســت خــال
إعــداد هــذا التقريــر ،إذ إنــه مــن الــروري يف املرحلــة
القادمــة أن يُجــرى تقييــم لالحتياجــات الفنيــة لهــذه الفــرق
لتوفــر الدعــم الــازم لعملهــا.

أجنــدة  ،2030مبــا يف ذلــك تعزيــز دور اللجنــة الوطنيــة العليــا

كــا ستســتفيد الجهــات املعنيــة مــن تأســيس وحــدات خاصــة

للتنميــة املســتدامة يف توجيــه االســراتيجيات القطاعيــة

ألجنــدة التنميــة املســتدامة ضمــن هياكلهــا التنظيميــة ،إذ

وضــان توافقهــا مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ،ال ســيام

سيســاهم هــذا يف إدمــاج مفاهيــم التنميــة املســتدامة

مــا يخــص املســتهدفات واملــؤرشات .وسيســعى األردن إىل

يف اســراتيجيات وهيــاكل املؤسســات الرســمية ،وقــد

إعــداد تقاريــر اســتعراض دوريــة عــن التقــدم املحــ َرز نحــو

يتــم مــن خــال الرشاكــة مــع املنظــات الدوليــة ،مــع إجــراء

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة لضــان اتخــاذ اإلجــراءات

تقييــم كامــل لالحتياجــات الفنيــة واإلداريــة ،باإلضافــة إىل

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

إعــداد الدراســات حــول األطــر املؤسســية والقانونيــة لــكل

•إجــراء املراجعــة املســتمرة ملســتهدفات املــؤرشات

هــدف ملعالجــة التداخــات يف تخصصــات بعــض املؤسســات

للســنوات  ،2024و ،2027و ،2030وتحديثهــا بشــكل

والترشيعــات املتضاربــة أو غري الواضحة ،وتبســيط السياســات

دوري ومبــا يعكــس التقــدم املنجــز واالســتجابة

واإلجــراءات فيــا يتعلــق بأجنــدة التنميــة املســتدامة.

للمتغــرات واملســتجدات ،علــاً أنــه قــد تــم مــن خــال
هــذه املراجعــة تحديــد املســتهدفات ملــا نســبته

تطوير قاعدة البيانات
وفــر التقريــر فرصــة لتعزيــز أدوات وآليــات جمــع البيانــات
التــي ميكــن أن تدعــم عمليــة اإلبــاغ عــن التقــدم املحــ َرز
يف أهــداف التنميــة املســتدامة ،واملمكــن تســخريها يف
جهــود جمــع البيانــات يف املرحلــة القادمــة عــى املســتوى
الوطنــي ودون الوطنــي .وســيواصل األردن يف املرحلــة
القادمــة تطويــر قاعــدة بيانــات بوابــة األردن للتنميــة مــن
أجــل تعزيــز جــودة البيانــات ،خصوصــاً مــا يتعلــق بتصنيفهــا،
مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بالجنــس والعمــر واإلعاقــة ،وعــى
املســتويات املختلفــة مثــل املحافظــات ،وعــى امتــداد البعد
الحرضي/الريفــي .وسيســاعد هــذا إىل حــد كبــر عــى الوفاء
مببــدأ "عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب"؛ بتحديــد االحتياجــات
واملتطلبــات التــي تكتســب الصبغــة املحليــة بصــورة متزايــدة.
إضافــة إىل ذلــك ســيقوم األردن باتخــاذ اإلجــراءات التاليــة

 %46مــن املــؤرشات كمرحلــة أوىل ،وســيتم العمــل
خــال املراحــل القادمــة عــى اســتكامل املســتهدفات
لباقــي املــؤرشات.
•إصــدار نــرة إحصائيــة دوريــة ملــؤرشات التنميــة
املســتدامة ومتابعــة العمــل عــى تحديثهــا.
•التوســع يف اســتخدام مصــادر البيانــات غــر التقليديــة
إلبقــاء أهــداف التنميــة املســتدامة عــى املســار
الصحيــح.
مل عــى تحديــد احتياجــات الدعــم الفنــي
•كــا ســيُع َ
للرصــد وجمــع البيانــات وبنــاء القــدرات لجميــع الجهــات
املعنيــة؛ وذلــك لتعزيــز امللكيــة الوطنيــة لجمــع
البيانــات وتحديثهــا

للمســاهمة يف رصــد ومتابعــة التقــدم يف تنفيــذ األهــداف:

إﺟﺮاءات ﻟﺮﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف
إﺻﺪار ﻧﺸﺮة إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دورﻳﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮات أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ.

ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﺟﻤﻴﻊ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ.

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺎدر ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ.
إﻋﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺎت دورﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻋﻮام  2024و  2027و  ، 2030وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﻄﻮرات .وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻫﺬا
اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ  ،ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻟﺤﻮاﻟﻲ  %45ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ  ،وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات.
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إضفــاء الطابــع املحــي عــى أهــداف التنمية
املستدامة

تعميم منظور املساواة بني الجنسني وإدماج
النوع االجتامعي

أســفرت انتخابــات الالمركزيــة التــي أجريــت عــام  2022عــن

سيســتمر األردن يف إعطــاء األولويــة لتعميــم منظــور

تشــكيل مجالــس بلديــة ومجالــس محافظــات جديــدة ســتكون
جهــات التنســيق لوضــع اســراتيجيات وخطــط التنميــة عــى
املســتوى املحــي .وهــذه فرصــة لتحقيــق املواءمــة
والتكامــل ألهــداف التنميــة املســتدامة عــى املســتوى
املحــي ،غــر أن هــذا يتطلــب جهــودا ً لزيــادة الوعــي وبنــاء
قــدرات موظفــي وأعضــاء مجالــس البلديــات واملحافظــات
يف مجــال أهــداف التنميــة املســتدامة ،باإلضافــة إىل
توفــر البيانــات عــى املســتوى املحــي .وســيبني األردن
عــى الــدروس املســتفادة مــن عمليــة إعــداد االســتعراض
الطوعــي املحــي إلعــداد املزيــد مــن املراجعــات الدوريــة
عــى املســتوى املحــي ملختلــف املــدن يف اململكــة.

التمويل من أجل التنمية

املســاواة بــن الجنســن وإدمــاج النــوع االجتــاع ،ويجــب
أن يشــمل هــذا تعزيــز متثيــل املــرأة يف رســم السياســات
والتخطيــط وآليــات االســتجابة لألزمــات ،مــع العمــل يف
الوقــت نفســه عــى زيــادة الوعــي املجتمعــي بقضايــا
املســاواة بــن الجنســن ،وتطويــر البيانــات وتعزيــز الــراكات
عـ ّد االســراتيجية الوطنيــة
مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة ،و َ
للمــرأة يف األردن خريطــة طريــق لتحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ،إذ يتــم العمــل عــى تطويــر خطــط تنفيذيــة مــع
املؤسســات الحكوميــة .باإلضافــة إىل بنــاء القــدرات يف
مجــال التخطيــط االســراتيجي واملســاواة بــن الجنســن،
وإجــراء االســتعراضات الترشيعيــة مــن خــال منظــور املســاواة
بــن الجنســن ،ووضــع أطــر للموازنــة املتعلقــة بالنــوع
االجتامعــي وتتبعهــا.

ســيواصل األردن تحديــد مصــادر متويــل جديــدة ومتنوعــة،

مراعاة التغري املناخي

مبادلــة الديــون للمرشوعــات الخــراء .وســيتم العمــل عــى

بالنظــر إىل األولويــة الوطنيــة لــأردن املتمثلــة يف إعــادة

واســتغالل أدوات مختلفــة مــن التمويــل ،مبــا يف ذلــك
إجــراء تقييــم للتمويــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة عــى
املســتوى الوطنــي ،والعمــل عــى بنــاء القــدرات يف
مجــال إعــداد موازنــات أهــداف التنميــة املســتدامة وتحديــد
تكاليفهــا.

البنــاء عــى أســس أكــر مراعــاة للبيئــة ،يتعــن عــى األردن
ضــان اتســاق االســتثامرات مــع أجنــدة املنــاخ ،والوفــاء
بالغايــات املحــددة يف الهــدف الثــاين والهــدف الثالــث عــر
والهــدف الرابــع عــر والهــدف الخامــس عــر مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة ،وكذلــك يف القضايــا التــي يتقاطــع

لقــد لجــأت العديــد مــن الــدول إىل تنفيــذ إطــار التمويــل

فيهــا املنــاخ مــع األهــداف األخــرى مثــل الهــدف الســادس

املتكامــل كأداة للمســاعدة يف تســهيل ودفــع التمويــل

والهــدف الســابع والهــدف الحــادي عــر مــن أهــداف

نحــو أهــداف التنميــة املســتدامة .وبدعــم مــن رشكائنــا،

التنميــة املســتدامة .ويلــزم بهــذا الخصــوص ،إجــراء مراجعــات

فإنــه يتــم تنفيــذ برنامــج لدعــم إنشــاء عنــارص البنــاء األوليــة

ترشيعيــة إلدراج حوافــز للتدابــر املناخيــة ،باإلضافــة إىل

لذلــك ،مــع الرتكيــز عــى التغــر املناخــي والنــوع االجتامعــي.

تعزيــز القــدرات املؤسســية والفنيــة والتقنيــة يف مجــال

وكخطــوة مســاندة لذلــك ،قــد يتــم البنــاء عــى الجهــود

التغــر املناخــي ،مبــا يف ذلــك الوصــول إىل التمويــل

املبذولــة إلعــداد تقييــم متويــل التنميــة؛ لتحديــد السياســات

املرتبــط بتغــر املنــاخ.

ذات األولويــة واإلجــراءات للحصــول عــى التمويــل ضمــن إطــار
عمــل واحــد .كــا ميكــن أيضــاً العمــل عــى حســاب تكاليــف
أهــداف التنميــة املســتدامة وذلــك للمســاهمة يف دعــم
عمليــة التخطيــط .هــذا ومــن الــرورة مبــكان رفــع مســتويات
التمويــل لخطــة االســتجابة لألزمــة الســورية؛ وذلــك لتفــادي
اآلثــار الرتاكميــة ملــا ســبق عــى تحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة.

كــا يعطــي األردن األولويــة للتعامــل وبشــكل عاجــل مــع
تداعيــات التغــر املناخــي؛ نظــرا ً النعكاســاته عــى النظــم
الحيويــة واملــوارد الطبيعيــة الوطنيــة .وتهــدف وثيقــة
"املســاهامت املحــددة وطنيـاً" ( )NDCsلــأردن إىل الحــد مــن
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري مــن  %14إىل  %31بحلــول
عــام  .2030وســيتحقق ذلــك مــن خــال تنفيــذ خطــة العمــل
الوطنيــة للنمــو األخــر ( )2025-2021وأولوياتهــا مــن إجــراءات
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ومشــاريع يف القطاعــات الرئيســة :الزراعــة والطاقــة

يؤمــن األردن بالــدور التكامــي للقطــاع الخــاص بوصفــه

والســياحة والنقــل وامليــاه والنفايــات.

رشيــكاً رئيســاً يف التنميــة ،مــن خــال إقامــة رشاكات بــن
القطاعــن العــام والخــاص لتنفيــذ وبنــاء وتشــغيل املشــاريع

الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا

االســراتيجية والتنمويــة الكــرى .وتحقيقــا لهــذه الغايــة،
ســيواصل األردن تنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة واالقتصاديــة

للمــي قدمــاً ،ســيتم تدعيــم جهــود األردن التنمويــة

واالســتثامرية لتعزيــز دور القطــاع الخــاص يف االقتصــاد ،مــا

بالرقمنــة وتوظيــف التكنولوجيــا يف القطاعــن العــام

ســيمكّن األردن مــن مواجهــة التحديــات املتعلقــة بالبطالــة،

والخــاص ،فقــد اعتمــدت الحكومــة اســراتيجية شــاملة

خاصــة بــن فئــات الشــباب والنســاء .ويف هــذا الخصــوص،

لتطويــر قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والرقمنــة،

ســيتم الرتكيــز عــى مســاندة القطاعــات املختلفــة ذات

وتســخريها لتحســن الخدمــات وتحــول األردن إىل االقتصــاد

األولويــة ،ومنهــا الصناعــة واألمن الغــذايئ وامليــاه والطاقة

الرقمــي .ويشــمل ذلــك تنفيــذ تدابــر لرقمنــة وتحســن

والســياحة ،وبالتحديــد؛ الــركات الصغــرة واملتوســطة

جــودة الخدمــات الحكوميــة املتعلقــة باألعــال التجاريــة،

وصغــار املزارعــن واملنتجــن.

ورقمنــة الخدمــات املتعلقــة بالرضائــب ،فضــاً عــن رقمنــة
اإلجــراءات التجاريــة وتســهيلها .ويســلط الربنامــج التنفيــذي
التأشــري للحكومــة الضــوء عــى اســتخدام التكنولوجيــا
الذكيــة والنظيفــة لتطويــر خدمــات النقــل العــام وإلعــادة
تأهيــل شــبكات الطــرق الوطنيــة .كــا يســعى األردن أيضــاً
إىل دمــج الــذكاء االصطناعــي يف الســياق املحــي ،مــن
ورت لتعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا الــذكاء
خــال اســراتيجية طُـ ّ
االصطناعــي ،وزيــادة مســاهمتها يف االقتصــاد ،واملســاعدة
يف وضــع األردن يف مركــز إقليمــي لبحــوث تكنولوجيــا
املعلومــات واالبتــكار .ولهــذا الغــرض ،ونظــرا ً للصلــة التــي
تربــط هــذا القطــاع بالتعليــم ،ســيعمل األردن عــى تطويــر
املناهــج التعليميــة لتلبيــة متطلبــات التحــول الرقمــي،
خاصــة يف ضــوء أهميــة إعــداد الشــباب األردين لوظائــف
الغــد ،مــع األخــذ يف الحســبان األماكــن النائيــة ،واختــاف
الفئــات العمريــة وقدرتهــا عــى التجــاوب واالنتقــال الفعــي
الســتخدام التكنولوجيــا.

الرشاكات
تظــل الــراكات مــع مختلــف القطاعــات جــزءا ً ال يتجــزأ مــن
نهــج األردن يف التنميــة ،وســيتعني مواصلــة تدعيــم
إطــار مرشوعــات الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص
وتســهيل مشــاركة القطــاع الخــاص يف إدارة املرشوعــات
وتنفيذهــا ،أمــا بالنســبة لألوســاط األكادمييــة ،فمــن الرضوري
تســخري البحــوث والتكنولوجيــا يف ســبيل تحقيــق التنميــة
املســتدامة ،ويظــل املجتمــع املــدين داعــاً ورشيــكاً يف
بنــاء القــدرات وزيــادة الوعــي وتنفيــذ األنشــطة الفنيــة.

ظيتطلــب تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة إجــراءات
اســراتيجية وتحوليــة لترسيــع وتــرة العمــل والتقــدم ،ال
يبــق ســوى مثــاين ســنوات عــى نهايــة
ســيام أنــه مل
َ
األجنــدة .ويف هــذا اإلطــار يجــري العمــل عــى تطويــر رؤيــة
وخطــة شــاملة لألعــوام املقبلــة لالنتقــال نحــو املســتقبل
بهــدف تحريــر اإلمكانــات لتحديــث االقتصــاد ،وهــي خطــة
ستســهم يف الجهــود الوطنيــة يف الوصــول ألهــداف
التنميــة املســتدامة مــن خــال ترجمتهــا إىل خطــط عمــل
عابــرة للحكومــات ،مبــا يضمــن تحقيــق النمــو الشــامل ومــا
يرتبــط بــه مــن اســتحداث فــرص العمــل وزيــادة اإليــرادات التــي
تنعكــس بالتــايل عــى مســتوى معيشــة املواطنــن.
ونحــن بصــدد تطويــر رؤيتنــا للمســتقبل ولترسيــع الجهــود
للتعــايف االقتصــادي ،نتطلــع إىل اســتمرار دعــم املجتمــع
الــدويل لــأردن للتعامــل مــع التحديــات الناجمــة عــن الرصاعات
يف املنطقــة والتغــر املناخــي ،لتمكينــه مــن االســتمرار
عامــل أمــن واســتقرار يف اإلقليــم ،خاصــة
َ
يف أداء دوره
مــا يتعلــق بتعزيــز التعــاون اإلقليمــي والتكامــل االقتصــادي
وتطويــر وتســهيل التجــارة البينيــة ،وربــط خدمــات البنــى
التحتيــة يف قطاعــات الطاقــة والنقــل والســكك الحديديــة
والتجــارة ،وتطويــر إمكانــات األردن لجعلــه مركــزا ً إقليميــاً
يف العديــد مــن املجــاالت ،مبــا يف ذلــك األمــن الغــذايئ،
ومكافحــة األمــراض واألوبئــة ،وقطــاع اللوجســتيات ،والتعليــم
العــايل ،والطاقــة.
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امللحق ()1
مؤرشات التنمية املستدامة
كل مكان
الهدف األول :القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف ّ
املؤرشات
 1-2-1نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني

الفعيل 2015

%14.4

الفعيل 2020
()2010

%15.7

()2017

 1-3-1نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا /نظم للحامية االجتامعية،
بحسب الجنس ،وبحسب الفئات السكانية ،كاألطفال ،والعاطلني عن
العمل ،واملس ّنني ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والحوامل ،واألطفال حديثي
الوالدة ،وضحايا إصابات العمل ،والفقراء ،والضعفاء
ن القانونية للمعاش ويتلقّون معاشاً
نسبة السكان الذين تجاوزوا الس ّ
تقاعدياً

%42.20

()2010

%57.30

 1-4-1نسبة السكان الذين يعيشون يف أرس معيشية ميكنها الحصول
عىل الخدمات األساسية
نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الرشب األساسية يف
املناطق الحرضية

%99

%99

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الرشب األساسية يف
املناطق الريفية

%97

%97

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الرشب األساسية يف جميع
املناطق

%99

%98

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات الرصف الصحي األساسية يف
املناطق الريفية

%96

%97

()2017

من ترضروا مبارشة بسبب
 1-5-1عدد األشخاص املتوفّني واملفقودين و َ

الكوارث من بني كل  100ألف شخص

عدد األشخاص املتوفّني واملفقودين بسبب الكوارث من بني كل  100ألف
شخص

0.12

0.09

عدد األشخاص املتأثرين مبارشة بسبب الكوارث من بني كل  100ألف
شخص

13.27

0.16

0.000117

0.0005

0

25

-1-1أ مجموع منح املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدَّمة من جميع
الجهات املانحة التي تركز عىل الحد من الفقر ،كحصة من إجاميل الدخل
القومي للبلد املتلقي

0.87

0.98

-2-1أ نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي عىل الخدمات األساسية (التعليم،
والصحة ،والحامية االجتامعية)

37.6

38

نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي عىل الخدمات األساسية (التعليم)

10.8

10.3

 2-5-1الخسائر االقتصادية التي ت ُعزى مبارشة إىل الكوارث مقابل الناتج
املحيل اإلجاميل العاملي
 4-5-1نسبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتنفذ اسرتاتيجيات محلية
للحد من مخاطر الكوارث متشياً مع االسرتاتيجيات الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث

()2019
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Actual 2015

Actual 2020

املؤرشات
نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي عىل الخدمات األساسية (الصحة)

11

9.4

نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي عىل الخدمات األساسية (الحامية
االجتامعية)

15.7

18.3

املحسنة وتعزيز الزراعة
الهدف الثاين :القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية
ّ
املستدامة
املؤرشات
 1-1-2معدل انتشار نقص التغذية
 1-2-2معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر < -2نقطة من
االنحراف املعياري عن متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة
العاملية) بني األطفال دون سن الخامسة

الفعيل 2015

الفعيل 2020

%6.30

%9.50

7.7

7.4

 2-2-2معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول > +2أو < 2نقطة
من االنحراف املعياري عن متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة
العاملية) بني األطفال دون سن الخامسة ،مصنفني بحسب النوع (الهزال
وزيادة الوزن)
معدل انتشار سوء التغذية – الهزال

%2.42

()2012

%0.60

معدل انتشار سوء التغذية  -زيادة الوزن

%4.70

()2012

%7.00

 3-2-2انتشار فقر الدم لدى النساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني  15و49
سنة

%33.2

()2012

%23.9

 1-4-2نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة

%50

 1-5-2عدد املوارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة املودعة
يف مرافق للحفظ عىل املدى املتوسط أو الطويل

3985

-2أ 2-مؤرش التوجه يف املجال الزراعي للنفقات الحكومية

0.17

0.15

54.8

58.2

0.4

0.1

زيادة فعالية وكفاءة طرق التفتيش عىل املنشآت (عدد الزيارات
الرقابية التفتيشية عىل املنشآت الغذائية )  -مؤرش وطني

45486

39075

عدد العينات التي تم فحصها  -مؤرش وطني

77405

81868

-2أ 2-مجموع التدفقات الرسمية (املساعدة اإلمنائية الرسمية مضافاً

إليها تدفقات رسمية أخرى) إىل القطاع الزراعي
-2ج 1-مؤرش مفارقات أسعار األغذية

()2017

%56
()2016

4748

()2019

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف الثالث :ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر
املؤرشات
 1-1-3نسبة الوفيات النفاسية
هرة
م َ
حيون َ
 2-1-3نسبة الوالدات التي يرشف عليها أخصائيون ص ّ
 1-2-3معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

الفعيل 2020

الفعيل 2015

38.5

19
99.6

()2012

99.7

()2018

21

()2012

19

()2018

 2-2-3معدل وفيات املواليد
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة ،مجموع

14

معدل وفيات الرضع ،الفئة العمرية أقل من سنة ،مجموع

17

 1-3-3عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية لكل 1000
شخص غري مصاب من السكان

0.0001

 2-3-3معدل انتشار داء السل لكل  100ألف شخص

4.42

 3-3-3عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل  1000شخص

0.007

 4-3-3عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبايئ  Bلكل  100ألف من
السكان
 1-4-3معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية
والرسطان وداء السكري واألمراض التنفسية املزمنة

()2012

11

()2018

17
()2018

0.00054
1.5

()2016

0

0

0.003

%58.70

%83

 2-4-3معدل وفيات االنتحار
عدد الوفيات الناجمة عن حاالت االنتحار

152

113

 1-6-3معدل الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث املرور عىل
الطرق
عدد الوفيات الناجمة عن حوادث املرور

750

()2016

461

 1-7-3نسبة النساء يف سن اإلنجاب ( 49-15سنة) الاليت لُ ّبيت حاجتُهن إىل
تنظيم األرسة بطرق حديثة

58

()2012

56.7

()2018

 2-7-3معدل الوالدات لدى املراهقات ( 14-10سنة؛ و 19-15سنة) لكل
 1000امرأة يف تلك الفئة العمرية

25.6

()2016

27

()2018

 2-8-3نسبة السكان الذين ترصف أرسهم املعيشية نفقات كبرية عىل
الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق األرس املعيشية أو دخلها

2.3

()2013

6.3

()2018

نسبة السكان الذين تنفق أرسهم بصورة كبرية عىل الصحة أكرث من 25
باملئة من إجاميل إنفاق األرسة أو دخلها

0.4

()2013

1.3

()2018

 3-9-3معدل الوفيات املنسوب إىل التسمم غري املتعمد

9.1

-3أ 1-معدل االنتشار موحد السن الستعامل التبغ حالياً لدى األشخاص
الذين تبلغ أعامرهم  15سنة فأكرث
-3ب 1-نسبة السكان املستهدفني املستفيدين من جميع اللقاحات
املشمولة بالربنامج الوطني لبلدهم

28.3

17.4
()2018

42.1
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الفعيل 2015

املؤرشات
تغطية مطاعيم شلل األطفال ( ،)DPTالجرعات الثالث
تغطية مطاعيم الحصبة ،الجرعتان

الفعيل 2020

98.4

90

96

96

-3ج 1-معدل كثافة األخصائيني الصحيني وتوزيعهم
كثافة العاملني الصحيني ،أطباء

18.7

27.8

كثافة العاملني الصحيني ،صيادلة

15.5

13.7

كثافة العاملني الصحيني ،التمريض والقبالة

26.4

35.8

7.1

7.7

كثافة العاملني الصحيني ،أطباء أسنان

الهدف الرابع :ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة
للجميع
املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

 1-1-4نسبة األطفال والشباب (أ) يف الصف الثاين /الثالث؛ و(ب) يف
نهاية املرحلة االبتدائية؛ و(ج) يف نهاية املرحلة األوىل من التعليم
الثانوي ،الذين
يحققون عىل األقل الحد األدىن من مستوى الكفاءة يف ’ ‘1القراءة،
و’ ‘2الرياضيات ،بحسب الجنس
نسبة الطلبة يف نهاية املرحلة األوىل من التعليم الثانوي الذين
يحققون عىل األقل الح َّد األدىن من مستوى الكفاءة يف الرياضيات

32.5

40.7

نسبة الطلبة يف نهاية املرحلة األوىل من التعليم الثانوي الذين
يحققون عىل األقل الح َّد األدىن من مستوى الكفاءة يف القراءة

53.7

58.8

 4-1-2معدل إكامل الدراسة (التعليم االبتدايئ ،والتعليم اإلعدادي،
والتعليم الثانوي)
معدل إمتام التعليم االبتدايئ

98.7

99.4

معدل إمتام املرحلة األوىل من التعليم الثانوي

92.2

94

معدل إمتام املرحلة الثانية من التعليم الثانوي

56.8

69.8

معدل األطفال خارج املدرسة ،املرحلة االبتدائية

2.3

2.6

معدل األطفال خارج املدرسة ،املرحلة األوىل من التعليم الثانوي

7

5.8

معدل األطفال خارج املدرسة ،املرحلة الثانية من التعليم الثانوي

28.6

20

 1-2-4نسبة األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  24و 59شهرا ً املاضني
عىل املسار الصحيح من حيث النمو يف مجاالت الصحة ،والتعلم ،والرفاه
النفيس واالجتامعي

NA

%70.70

%60.40

%63.20

 2-2-4معدل املشاركة يف التعلُّم املنظَّم (قبل سنة واحدة من سن
االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدايئ)
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املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

 1-3-4معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم الرسمي وغري الرسمي
والتدريب خالل االثني عرش شهرا ً السابقة ،بحسب الجنس

%26.20

%34.70

معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم الرسمي وغري الرسمي
والتدريب خالل االثني عرش شهرا ً السابقة ،ذكور

%24.50

%34.60

معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم الرسمي وغري الرسمي
والتدريب خالل االثني عرش شهرا ً السابقة ،إناث

%28.00

%34.80

 1-4-4نسبة الشباب والبالغني الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،بحسب نوع املهارة
نسخ أو نقل ملف أو مجلّد

%90.10

%88.50

استخدام أدوات النسخ واللصق

%98.50

%98

إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين مع إرفاق امللفات (وثيقة ،صورة ،فيديو)

%96.40

%96.60

استخدام الصيغ الحسابية األساسية يف جداول البيانات

%87.40

%80.20

توصيل أجهزة جديدة وتركيبها (الكامريا ،والطابعة)

%75.80

%79.60

العثور عىل الربمجيات وتحميلها وتثبيتها

%87

%89.20

إعداد العروض اإللكرتونية بواسطة برمجيات العروض (مبا يف ذلك
النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو الرسوم البيانية)

%100

%100

%98.70

%98.30

%91

%91.60

نقل امللفات بني الكمبيوتر واألجهزة األخرى
إنشاء برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة
مس
 1-5-4مؤرشات التكافؤ (أنثى /ذكر ،وريفي /حرضي ،وأدىن /أعىل ُ
خ ْ
السكان ثراء ،وفئات أخرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية،
واملترضرين من النزاعات ،متى توافرت البيانات عن ذلك) لجميع مؤرشات
التعليم املندرجة يف هذه القامئة ،التي ميكن تصنيفها
نسبة الطلبة من اإلناث إىل الذكور

%98

%98

نسبة املعلمني من اإلناث إىل الذكور

2.23

2.28

نسبة الطلبة يف املنطقة (ريف) ،ذكور

%51.30

%51

نسبة الطلبة يف املنطقة (ريف) ،إناث

%48.70

%49

نسبة الطلبة يف املنطقة (حرض) ،ذكور

%50.30

%50.50

نسبة الطلبة يف املنطقة (حرض) ،إناث

%49.70

%49.50

نسبة النجاح يف الثانوية العامة ،مجموع

%50.30

%60.80

نسبة النجاح يف الثانوية العامة ،ذكور

%45.80

%54.30

نسبة النجاح يف الثانوية العامة ،إناث

%53.10

%67.60

نسبة الطلبة بحسب الجنس يف األبنية املستأجرة ،ذكور

%55

%54.90

نسبة الطلبة بحسب الجنس يف األبنية املستأجرة ،إناث

%45

%45.10

نسبة الطلبة يف األبنية ذات الفرتتني ،ذكور

%43

%45.50
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املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

%57

%54.50

معدل طالب لكل معلم ،مجموع

%15.80

%16.70

معدل طالب لكل معلم ،ذكور

%25.70

%27.80

معدل طالب لكل معلم ،إناث

%11.30

%11.90

أ -نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة من اإلناث إىل ذوي اإلعاقة من الذكور

0.95

1

ب -نسبة املعلمني ذوي اإلعاقة من اإلناث إىل ذوي اإلعاقة من الذكور

0.79

1

نسبة الطلبة يف األبنية ذات الفرتتني ،إناث

 1-6-4نسبة السكان يف فئة عمرية معينة الذين يحققون عىل األقل
مستوى ثابتاً من الكفاءة يف املهارات الوظيفية املتصلة مبا ييل( :أ)
األمية و(ب) الحساب ،بحسب الجنس
أ -نسبة األمية لدى الشباب ( 24-15سنة) ،ذكور

%3.00

%1.90

أ -نسبة األمية لدى الشباب ( 24-15سنة) ،إناث

%2.80

%1.40

أ -نسبة األمية لدى الشباب ( 24-15سنة) ،مجموع

%2.90

%1.70

ب -نسبة األمية لدى البالغني ( 15+سنة) ،ذكور

%3.70

%2.70

ب -نسبة األمية لدى البالغني ( 15+سنة) ،إناث

%8.50

%7.50

ب -نسبة األمية لدى البالغني ( 15+سنة) ،مجموع

%6.10

%5.10

ج -معدل تحقيق املهارات الحسابية لدى الشباب ( ،)24-15ذكور

%96.50

%98.10

ج -معدل تحقيق املهارات الحسابية لدى الشباب ( ،)24-15إناث

%97.00

%98.60

ج -معدل تحقيق املهارات الحسابية لدى الشباب ( ،)24-15مجموع

%96.80

%98.30

د -معدل تحقيق املهارات الحسابية لدى البالغني ( ،)15+ذكور

%92.40

%97.30

د -معدل تحقيق املهارات الحسابية لدى البالغني ( ،)15+إناث

%87.30

%92.50

د -معدل تحقيق املهارات الحسابية لدى البالغني ( ،)15+مجموع

%89.90

%94.90

 1-7-4مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية و’ ‘2التعليم من أجل
التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك املساواة بني الجنسني وحقوق
اإلنسان ،وذلك عىل جميع الصعد يف (أ) السياسات التعليمية عىل
الصعيد الوطني ،و(ب) املناهج الدراسية و(ج) تدريب املعلمني ،و(د)
تقييم الطلبة
مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (أ) السياسات التعليمية عىل
الصعيد الوطني

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (ب) املناهج الدراسية

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (ج) تدريب املعلمني

%100
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املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (د) تقييم الطلبة

%100

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة

%68

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (أ)
السياسات التعليمية عىل الصعيد الوطني

%71

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (ب)
املناهج الدراسية

%67

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (ج)
تدريب املعلمني

%75

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (د)
تقييم الطلبة

%50

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (ه)
البيئة التعليمية

%75

-4أ 1-نسبة املدارس التي تقدم الخدمات األساسية ،بحسب نوع الخدمة
نسبة املدارس التي تتوفر فيها شبكة الكهرباء ،حكومي

%100

%100

نسبة املدارس التي تتوفر فيها شبكة الكهرباء  ،خاص

%100

%100

نسبة املدارس التي تتوفر فيها شبكة اإلنرتنت ألغراض تعليمية ،حكومي

%91

%92

نسبة املدارس التي تتوفر فيها شبكة اإلنرتنت ألغراض تعليمية ،خاص

%82

%82

نسبة املدارس التي تتوفر فيها أجهزة حاسوب ألغراض تعليمية،
حكومي

%73

%73

نسبة املدارس التي تتوفر فيها أجهزة حاسوب ألغراض تعليمية ،خاص

%40

%50

نسبة املدارس التي تتوفر فيها هياكل أساسية ومواد مك َّيفة للطلبة
ذوي اإلعاقة ،مدارس بها رامبات لذوي اإلعاقة

%50

%70

عدد املدارس التي تتوفر فيها هياكل أساسية ومواد مك َّيفة للطلبة
حاّمم لذوي اإلعاقة /مدرسة
ذوي اإلعاقة ،عدد املدارس التي بها ّ

100

362

نسبة املدارس التي تتوفر فيها مياه الرشب األساسية

%100

%100

نسبة املدارس التي تتوفر فيها مرافق صحية أساسية غري مختلطة

%100

%100

نسبة املدارس التي تتوفر فيها مرافق أساسية لغسل األيدي

%100

%100

-4ج 1-نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحد األدىن من املؤهالت الالزمة،
بحسب املستوى التعليمي
نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحد األدىن من املؤهالت املطلوبة،
مرحلة التعليم ما قبل االبتدايئ

%100

%100

نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحد األدىن من املؤهالت املطلوبة،
املرحلة االبتدائية

%100

%100

نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحد األدىن من املؤهالت املطلوبة،
املرحلة األوىل من التعليم الثانوي

%100

%100

نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحد األدىن من املؤهالت املطلوبة،
املرحلة الثانية من التعليم الثانوي

%100

%100
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الهدف الخامس :تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات
املؤرشات

الفعيل 2020

الفعيل 2015

 1-1-5ما إذا كان مثة أطر قانونية قامئة ،أم ال ،من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد
املساواة وعدم التمييز عىل أساس الجنس
وجود أو عدم وجود أطر قانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم
التمييز عىل أساس الجنس بحسب األطر القانونية الشاملة والحياة
العامة

%54.50

()2018

%54.50

وجود أو عدم وجود أطر قانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم
التمييز عىل أساس الجنس بحسب العنف ضد املرأة

%33.30

()2018

%33.30

وجود أو عدم وجود أطر قانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم
التمييز عىل أساس الجنس بحسب العاملة واملزايا االقتصادية

%20

()2018

%40.00

وجود أو عدم وجود أطر قانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم
التمييز عىل أساس الجنس بحسب الزواج واألرسة

%27.30

()2018

%27.30

%22

()2012

%20.40

 1-2-5نسبة النساء املعارشات والفتيات يف الخامسة عرشة وما فوق،

الاليت تعرضن لعنف بدين أو جنيس أو نفيس من عشري حايل أو سابق،
خالل االثني عرش شهرا ً السابقة

نسبة النساء املعارشات والفتيات يف الخامسة عرشة وما فوق ،الاليت
تعرضن لعنف بدين من عشري حايل أو سابق ،خالل االثني عرش شهرا ً
السابقة

%11.20

%12.70

نسبة النساء املعارشات والفتيات يف الخامسة عرشة وما فوق ،الاليت
تعرضن لعنف جنيس من عشري حايل أو سابق ،خالل االثني عرش شهرا ً
السابقة

%6.00

%3.30

نسبة النساء املعارشات والفتيات يف الخامسة عرشة وما فوق ،الاليت
تعرضن لعنف نفيس من عشري حايل أو سابق ،خالل االثني عرش شهرا ً
السابقة

%17.40

%16.10

()2017

 1-3-5نسبة النساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني  20و 24سنة وتزوجن أو
ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن الخامسة عرشة ،وقبل بلوغ سن الثامنة
عرشة
نسبة النساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني  20و 24عاماً وتزوجن أو ارتبطن
بقرين قبل بلوغ سن الخامسة عرشة

%0.30

()2012

%1.50

()2017

نسبة النساء الاليت أعامرهن بني  20و 24عاماً وتزوجن أو ارتبطن بقرين
قبل بلوغ سن الثامنة عرشة

%8.40

()2012

%9.70

()2017

 1-5-5نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف (أ) الربملانات الوطنية،
و(ب) الحكومات املحلية
نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف (أ) الربملانات الوطنية

%12.00

%15.40

نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف (ب) الحكومات املحلية

%27.80

%27.80

 2-5-5نسبة النساء يف املناصب اإلدارية
 1-6-5نسبة النساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني  15و 49سنة ويتخذن
بأنفسهن قرارات مستنرية بشأن العالقات الجنسية ،واستخدام وسائل
منع الحمل ،والرعاية املتعلقة بالصحة اإلنجابية

63.3

()2017

60.3

%58.20

()2017

%72.60

()2012
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املؤرشات

الفعيل 2015

 2-6-5عدد البلدان التي لديها قوانني وأنظمة تكفل حصول النساء
والرجال الذين يف سن  15سنة فأكرث عىل خدمات الرعاية واملعلومات
والتثقيف يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية عىل نحو كامل وعىل
قدم املساواة

الفعيل 2020

نعم

نعم

-5أ( 1-أ) نسبة مجموع املزارعني الذين ميتلكون أرايض زراعية أو لديهم
حقوق مضمونة يف األرايض الزراعية ،بحسب الجنس؛ و(ب) حصة املرأة
بني املالّك أو أصحاب الحقوق يف األرايض الزراعية ،بحسب نوع الحيازة
نسبة مجموع املزارعني الذين ميتلكون أرايض زراعية أو لديهم حقوق

%24.10

()2017

نسبة مجموع املزارعني الذين ميتلكون أرايض زراعية أو لديهم حقوق
مضمونة يف األرايض الزراعية ،ذكور

%43.20

()2017

نسبة مجموع املزارعني الذين ميتلكون أرايض زراعية أو لديهم حقوق
مضمونة يف األرايض الزراعية ،إناث

%3

()2017

%6.03

()2017

1.00

()2019

مضمونة يف األرايض الزراعية ،مجموع

حصة املرأة بني املالّك أو أصحاب الحقوق يف األرايض الزراعية
-5أ 2-نسبة البلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوين (مبا يف ذلك
القانون العريف) للمرأة املساواة يف الحقوق يف ملكية األرايض و/
أو السيطرة عليها
-5ب 1-نسبة األفراد الذين ميلكون الهاتف املحمول ،بحسب نوع الجنس

%90.20

()2017

نسبة األفراد الذين ميلكون الهاتف املحمول ،ذكور

%88

()2017

نسبة األفراد الذين ميلكون الهاتف املحمول ،إناث

%91

()2017

نسبة األفراد الذين ميلكون الهاتف املحمول ،مجموع

-5ج 1-نسبة البلدان التي لديها نظم لتخصيص وتتبع املخصصات العامة
املرصودة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
األردن لديه نظم لتخصيص وتتبع املخصصات العامة املرصودة للمساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة

2

()2018

2

الهدف السادس :ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
املؤرشات
 1.1.6النسبة املئوية للسكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الرشب
التي تدار بطريقة آمنة

الفعيل 2015

الفعيل 2020

%94.30

%94.60

 1.2.6النسبة املئوية للسكان الذين يستفيدون من اإلدارة السليمة
لخدمات الرصف الصحي

%84

%88.50

 1.3.6النسبة املئوية ملياه الرصف الصحي املعالجة بطريقة آمنة

%64

%64

 2.3.6النسبة املئوية لألجسام املائية ذات نوعية مياه جيدة

%92

%100

 1.4.6النسبة املئوية للتغري يف كفاءة استخدام املياه عرب الزمن

%3

%4

()2021
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املؤرشات

الفعيل 2020

الفعيل 2015

 2.4.6النسبة املئوية لسحب املياه العذبة من مجموع كميات املياه
العذبة املتاحة

%133

%138

 1.5.6النسبة املئوية لتنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه

%63

%66

 2.5.6النسبة املئوية للمناطق الحدودية املشرتكة الخاضعة التفاقيات
تعاون فاعلة بخصوص املياه

%21

%23.20

 1.6.6النسبة املئوية للتغري يف نطاق النظم اإليكولوجية املتصلة
باملياه عرب الزمن

%17

%3.50

.6أ 1.نسبة حجم املساعدة اإلمنائية الرسمية ذات الصلة باملياه والرصف
الصحي والتي تعد جزءا ً من خطة إنفاق تجري بالتنسيق مع الحكومة

%85

%85

.6ب 1.النسبة املئوية للوحدات اإلدارية املحلية التي لديها سياسات
وإجراءات تنفيذية راسخة فيام يتعلق مبشاركة املجتمعات املحلية يف
إدارة املياه والرصف الصحي

%16.70

%16.70

الهدف السابع :ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة
واملستدامة
املؤرشات

الفعيل 2020

الفعيل 2015

 1-1-7نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء

%100

()2017

%99

نسبة مساهمة املصادر املحلية يف توليد الكهرباء

%5

()2017

%22

نسبة مساهمة الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء

%7

()2017

%20

 2-1-7نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً عىل الوقود والتكنولوجيا
النظيفني

%99

()2017

%99

 1-2-7حصة الطاقة املتجددة يف مجموع االستهالك النهايئ للطاقة

%2.9

نسبة مساهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكيل

نسبة تأمني التزود بالطاقة الكهربائية

%13

%7.1

()2017

%11

41

()2017

140

 1-3-7كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج املحيل
اإلجاميل باألسعار الثابتة

4.64

()2016

3.8

()2019

-7أ 1-التدفقات املالية الدولية املوجهة إىل البلدان النامية لدعم
أنشطة البحث والتطوير يف مجاالت الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة
املتجددة ،مبا يف ذلك النظم الهجينة

170

92

()2018

0

2225

حصة الفرد من الطاقة املتجددة (واط /فرد)

عدد أنظمة الطاقة الشمسية بقدرة ( )2كيلو واط املركبة لألرس العفيفة
واملستفيدة من املعونة الوطنية عىل حساب “فلس الريف”
عدد السخانات الشمسية التي تم تركيبها ضمن برامج صندوق الطاقة
املتجددة وترشيد الطاقة
عدد أنظمة الخاليا الشمسية لدور العبادة (مساجد وكنائس) ضمن برامج
صندوق الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة

8202

()2017

700

54

()2017

181

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

املؤرشات

الفعيل 2020

الفعيل 2015

عدد املدارس التي نُفذ فيها مرشوع “املبادرة امللكية” لتدفئة
املدارس الحكومية ضمن برامج صندوق الطاقة املتجددة وترشيد
الطاقة

0

()2017

13

عدد املزارعني املستفيدين من برنامج دعم أنظمة خاليا شمسية
للمزارعني ضمن برامج صندوق الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة

0

()2017

23

عدد وحدات اإلنارة التي تم توزيعها حتى نهاية عام  2020من خالل
رشكات التوزيع ضمن برامج صندوق الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة

0

()2017

20000

عدد أنظمة الخاليا الشمسية للقطاع املنزيل ضمن برامج صندوق الطاقة
املتجددة وترشيد الطاقة

0

()2017

1888

عدد املصانع التي أجرت دراسات التدقيق الطاقي حتى نهاية 2020
ضمن برامج صندوق الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة

1

()2017

5

الهدف الثامن :تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعاملة الكاملة
واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع
املؤرشات

الفعيل 2020

الفعيل 2015

معدل النمو لنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الثابتة

5.6

3.8

معدل النمو لنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية

3.6

4.1

0.5

0.2

()2016

()2019

 1-2-8معدل النمو السنوي يف الناتج املحيل اإلجاميل لكل شخص عامل
 2-5-8معدل البطالة ،بحسب الجنس والعمر

13

23.2

 2-5-8معدل البطالة
 2-5-8معدل البطالة للذكور

10.97

21.2

 2-5-8معدل البطالة لإلناث

22.22

30.7

12.1

12.4

 1-9-8الناتج املحيل اإلجاميل للسياحة املبارشة كنسبة من مجموع
الناتج املحيل اإلجاميل ومن معدل النمو

()2018

( 1-10-8أ) عدد فروع املصارف التجارية لكل  100ألف شخص بالغ ،و(ب) عدد
أجهزة الرصف اآليل لكل  100ألف شخص بالغ
(أ) عدد فروع املصارف التجارية لكل  100ألف شخص بالغ

14.86

()2016

14.39

()2019

(ب) عدد أجهزة الرصف اآليل لكل  100ألف شخص بالغ

26.7

()2016

26.13

()2019

 2-10-8نسبة البالغني ( 15سنة فأكرث) الذين لهم حساب مرصيف أو
حساب يف مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

24.6

()2014

42.5

()2017

-8أ 1-املعونة املقدمة من أجل االلتزامات واملدفوعات املتصلة بالتجارة

310.1

()2016

121.4355

()2019

795.4319

()2016

1437.446

()2019

إجاميل املساعدة اإلمنائية الرسمية ،اإلنفاق اإلجاميل ،للتعاون
التقني ،بالدوالر األمرييك لسنة 2019

139

140

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

املؤرشات

الفعيل 2015

-8ب 1-وجود اسرتاتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق
بتشغيل الشباب ،سواء بوصفها اسرتاتيجية قامئة بذاتها أو عنرصا ً من
اسرتاتيجية وطنية للتشغيل

الفعيل 2020
2

0

الهدف التاسع :إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع،
وتشجيع االبتكار
املؤرشات

الفعيل 2020

الفعيل 2015

 1-1-9نسبة سكان الريف الذين يعيشون عىل بعد كيلومرتين من طريق
صالحة لالستعامل يف جميع الفصول

71.4

Passenger and freight volumes, by mode of transport 9.1.2
القيمة املضافة للصناعات التحويلية كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل
باألسعار الثابتة

18.12

17.4

القيمة املضافة التصنيعية للفرد

5264

4763

 2-2-9العاملة يف الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العاملة

%10

%10.40

 2-3-9نسبة الصناعات صغرية الحجم الحاصلة عىل قرض أو خط ائتامن
معدل نسبة الصناعات الصغرية واملتوسطة
 1-4-9انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة املضافة

%9.45

%10.78

%49.20

%58.20

 1-5-9اإلنفاق عىل البحث والتطوير كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل

%0.71

 2-5-9العاملون يف مجال البحث (مبكافئ الدوام الكامل) لكل مليون
نسمة

252.4

595

-9أ 1-مجموع الدعم الدويل (املساعدة اإلمنائية الرسمية باإلضافة إىل
التدفقات الرسمية األخرى) إىل الهياكل األساسية

576

930

()2019

-9ب 1-نسبة القيمة املضافة للصناعة التكنولوجية املتوسطة
واملتقدمة من مجموع القيمة املضافة

26.7

23.7

()2019

()2016

%0.80

()2020
()2017

-9ج 1-نسبة السكان املشمولني بشبكة الهاتف املحمول ،بحسب
التكنولوجيا
نسبة السكان املشمولني بشبكة الهاتف املحمول ،بحسب التكنولوجيا
()2G

99

100

نسبة السكان املشمولني بشبكة الهاتف املحمول ،بحسب التكنولوجيا
()3G

99

100

نسبة السكان املشمولني بشبكة الهاتف املحمول ،بحسب التكنولوجيا
()4G

80

99

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الهدف العارش :الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها
الفعيل 2015

املؤرشات

الفعيل 2020

 10.2.1نسبة األفراد الذين يعيشون بأقل من نصف وسيط الدخل الجاري
السنوي لألفراد

17.4

()2018

 10.2.1متوسط دخل األرسة لألرس التي يرأسها رب أرسة يعاين من إعاقة

8260.2

()2018

 10.2.1متوسط دخل األرسة لألرس التي يرأسها رب أرسة ال يعاين من
إعاقة

11296.5

()2018

36

()2016

 10.4.1نسبة تعويضات العاملني من الناتج املحيل اإلجاميل ،باألسعار
الجارية

35

 10.5.1مؤرشات السالمة املالية
نسبة حقوق التصويت لألردن يف املنظامت الدولية ،وكالة التمويل
الدولية

%6.49

%6.42

%61.70

%60.98

نسبة حقوق التصويت لألردن يف املنظامت الدولية ،صندوق النقد
الدويل

%9.69

%9.73

 10.7.2عدد البلدان التي طبقت سياسات هجرة متّسمة بحسن اإلدارة

3

4

 10.7.3عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء عملية الهجرة
إىل وجهة دولية

0

0

 10.7.4نسبة السكان الالجئني بحسب بلد امليالد

19.8

24.4

.10ب 1.مجموع املساعدات التي تلقاها األردن من أجل التنمية ،صايف
املدفوعات ،باألسعار الجارية

3425

3834

()2019

.10ج 1.تكاليف التحويالت املالية ،نسبة من املبالغ املحولة

5.78

4.85

()2019

نسبة حقوق التصويت لألردن يف املنظامت الدولية ،منظمة التجارة
العاملية

الهدف الحادي عرش :جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل
الصمود ومستدامة
املؤرشات
 1-1-11نسبة السكان الحرضيني الذين يعيشون يف أحياء فقرية أو
مستوطنات غري رسمية أو مساكن غري الئقة
 1-4-11نصيب الفرد من مجموع النفقات التي ت ُنفَق لصون وحامية وحفظ
جميع أصناف الرتاث الثقايف والطبيعي ،بحسب مصدر التمويل (العام
والخاص) ،ونوع الرتاث (الثقايف والطبيعي) ومستوى الحكم (وطني
وإقليمي ،ومحيل /بلدي)

الفعيل 2015

الفعيل 2020

12.9

23.4

2014

()2018

141

142

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الفعيل 2015

املؤرشات
مجموع النفقات التي ت ُنفق لصون وحامية وحفظ جميع أصناف الرتاث
الثقايف والطبيعي (ألف دينار أردين)

880.684

الفعيل 2020
1,988.75

 1-5-11عدد األشخاص املتوفني واملفقودين ومن تأثروا مبارشة بسبب
الكوارث من بني كل  100ألف شخص من السكان
عدد األشخاص املتوفني واملفقودين بسبب الكوارث من بني كل  100ألف
شخص

0.12

0.09

عدد األشخاص املتأثرين مبارشة بسبب الكوارث من بني كل  100ألف
شخص

13.27

0.16

 2-5-11الخسائر االقتصادية املبارشة املتصلة بالناتج املحيل اإلجاميل
العاملي واألرضار التي لحقت بالهياكل األساسية الحيوية وعدد األعطال
التي لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث

0.012

0.015

 1-6-11نسبة النفايات الصلبة الحرضية التي يتم جمعها وإدارتها يف
منشآت خاضعة للمراقبة من مجموع النفايات الحرضية املتولدة ،بحسب
املدينة
كمية النفايات الصلبة املتولدة يف اململكة (طن)

3231123

3980655

-11أ 1-عدد البلدان التي لديها سياسات حرضية وطنية أو خطط إمنائية
إقليمية قادرة عىل (أ) االستجابة للديناميات السكانية؛ (ب) وكفالة
تحقيق تنمية إقليمية متوازنة( ،ج) وزيادة الحيز املايل املحيل
يوجد سياسات حرضية وخطط إمنائية إقليمية

ال

نعم

-11ب 1-عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من
مخاطر الكوارث متشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة
2030-2015
يتم اعتامد وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث

ال

نعم

-11ب 2-نسبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتنفذ اسرتاتيجيات محلية
للحد من مخاطر الكوارث متشياً مع االسرتاتيجيات الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث
يتم اعتامد وتنفيذ اسرتاتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث

ال

نعم

الهدف الثاين عرش :ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة
املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

 1-1-12عدد البلدان التي تضع أو تعتمد أو تنفِّذ صكوكاً للسياسات ترمي
مني
إىل دعم التحول إىل االستهالك واإلنتاج املستدا َ
األردن يضع أو يعتمد أو ينفِّذ صكوكاً للسياسات ترمي إىل دعم التحول
مني
إىل االستهالك واإلنتاج املستدا َ

0

1

مني أو التي
عدد خطط العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج املستدا َ
أدمجت تلك الخطط يف سياساتها الوطنية بوصفها أولوية أو غاية

0

7

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

( 1-3-12أ) مؤرش الخسائر الغذائية( ،ب) مؤرش النفايات الغذائية
كميات الغذاء التي يتم إتالفها (طن)

6416

)Household food waste estimate (kg/capita/year

2180
93

 1-4-12عدد األطراف يف االتفاقات البيئية الدولية متعددة األطراف
املتعلقة بنفايات املواد الخطرة وغريها من املواد الكياموية ،التي
تفي بتعهداتها والتزاماتها يف نقل املعلومات عىل النحو الذي
يتطلبه كل اتفاق ذي صلة
عدد االتفاقيات الدولية ذات العالقة بإدارة النفايات واملواد الكياموية
امللتزم بتنفيذها ش

5

5

( 2-4-12أ) نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة؛ و(ب) نسبة النفايات
الخطرة املعالَجة ،بحسب نوع املعالجة
كمية النفايات الخطرة املتولّدة (طن)

57408

72302

كمية النفايات الخطرة املصدَّرة (طن)

3200

22882

كمية النفايات الخطرة املعالَجة أو التي تم التخلص منها  -نفايات طبية
(طن)

3600

6500

كمية النفايات الخطرة املعالَجة أو التي تم التخلص منها  -نفايات
إلكرتونية (طن)

12000

25000

4555

5000

كمية النفايات الخطرة املعالَجة أو التي تم التخلص منها  -نفايات أخرى
خطرة (طن)
 1-5-12معدل إعادة التدوير عىل الصعيد الوطني ،وعدد أطنان املواد
املعاد تدويرها
كمية النفايات الصلبة املتولّدة عىل الصعيد الوطني (طن)

3231123

3980655

عاّمن (طن)
كمية النفايات الصلبة املتولّدة يف العاصمة ّ

1172980

1374835

عاّمن (طن)
كمية النفايات الصلبة املتولّدة يف اململكة عدا العاصمة ّ

2058143

2605820

54000

47000

كمية الزيوت والبطاريات املستهلَكة املعاد تدويرها (طن)
 1-6-12عدد الرشكات التي تنرش تقارير تتعلق باالستدامة
يوجد عىل الصعيد الوطني رشكات تنرش تقارير اعتامد املامرسات
املستدامة

ال

نعم

 1-7-12درجة تنفيذ السياسات وخطط العمل املتعلقة بالرشاء العمومي
املستدام
وجود ترشيع يعزز مامرسات الرشاء العمومي املستدامة

ال

نعم

 1-8-12مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية و’ ‘2التعليم من أجل
التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك املساواة بني الجنسني وحقوق
اإلنسان ،وذلك عىل جميع الصعد يف (أ) السياسات التعليمية عىل
الصعيد الوطني؛ و(ب) املناهج الدراسية؛ و(ج) تدريب املعلمني؛ و(د)
تقييم الطلبة
وجود اسرتاتيجيات وخطط للتعليم والتوعية البيئية

نعم

نعم
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

املؤرشات

الفعيل 2020

الفعيل 2015

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (أ) السياسات التعليمية عىل
الصعيد الوطني

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (ب) املناهج الدراسية

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (ج) تدريب املعلمني

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (د) تقييم الطلبة

%100

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة

%68

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (أ)
السياسات التعليمية عىل الصعيد الوطني

%71

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (ب)
املناهج الدراسية

%67

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (ج)
تدريب املعلمني

%75

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (د)

%50

تقييم الطلبة

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (ه)
البيئة التعليمية

%75

-12أ 1-قدرة توليد الطاقة املتجددة املنشأة يف البلدان النامية (بالواط

لكل فرد)

نسبة مساهمة املصادر املحلية يف توليد الكهرباء

%5

معدل كمية الطاقة الكهربائية الفعلية املتوقَّع توليدها من جميع
الخاليا يف مكب الغباوي (كيلو واط)
عدد عدادات صايف القياس والعبور

()2017

%22
4680

1319

9027

الهدف الثالث عرش :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره
املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

 1-1-13عدد األشخاص املتوفني واملفقودين ومن ترضروا مبارشة بسبب
الكوارث من بني كل  100ألف شخص
عدد األشخاص املتوفني واملفقودين بسبب الكوارث من بني كل  100ألف
شخص

0.12

0.09

عدد األشخاص املتأثرين مبارشة بسبب الكوارث من بني كل  100ألف
شخص

13.27

0.16

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

 2-1-13عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من مخاطر
الكوارث متشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفرتة -2015
2030
يتم اعتامد وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث

ال

نعم

 3-1-13نسبة الحكومات املحلية التي تعتمد وتنفذ اسرتاتيجيات محلية
للحد من مخاطر الكوارث متشياً مع االسرتاتيجيات الوطنية للحد من
مخاطر الكوارث
يتم اعتامد وتنفيذ اسرتاتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث

ال

نعم

 1-2-13عدد البلدان التي لديها مساهامت محددة وطنياً واسرتاتيجيات
طويلة األجل وخطط تكيُّف وطنية وبالغات متعلقة بالتكيّف ،عىل نحو ما
ت ُفاد به أمان ُ
ة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
يوجد خطط مساهامت محددة وطنياً واسرتاتيجيات طويلة األمد وخطط
تكيف

نعم

نعم

إصدار وثيقة املساهامت املحددة وطنياً

نعم

نعم

إصدار الخطة الوطنية للتكيف

نعم

نعم

إصدار خطة عمل وثيقة املساهامت املحددة وطنياً

نعم

نعم

إصدار تقارير البالغات الوطنية

نعم

نعم

ال

نعم

إصدار تقارير البالغات الوطنية املحدَّثة لسنتني
 1-3-13مدى تعميم مراعاة ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية و’ ‘2التعليم من
أجل التنمية املستدامة يف (أ) سياسات التعليم الوطنية؛ (ب) واملناهج
الدراسية؛ (ج) وتدريب املعلمني؛ (د) وتقييم الطلبة
وجود اسرتاتيجيات وخطط للتعليم والتوعية البيئية

نعم

نعم

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (أ) السياسات التعليمية عىل
الصعيد الوطني

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (ب) املناهج الدراسية

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (ج) تدريب املعلمني

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف (د) تقييم الطلبة

%100

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة

%68

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (أ)
السياسات التعليمية عىل الصعيد الوطني

%71

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (ب)
املناهج الدراسية

%67

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (ج)
تدريب املعلمني

%75
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الفعيل 2015

املؤرشات

الفعيل 2020

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (د)
تقييم الطلبة

%50

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل التنمية املستدامة ،وذلك يف (ه)
البيئة التعليمية

%75

الهدف الرابع عرش :حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق
التنمية املستدامة
الفعيل 2015

املؤرشات
( 1-1-14أ) مؤرش فرط املغذّيات يف املناطق الساحلية (ال)3
( 1-1-14أ) مؤرش فرط املغذّيات يف املناطق الساحلية ()PO4

الفعيل 2020

1

0.3695

0.09

0.0717

 1-2-14عدد البلدان التي تستخدم نُهجاً قامئة عىل مراعاة النظم
اإليكولوجية إلدارة املناطق البحرية
يستخدم األردن نُهجاً قامئة عىل مراعاة النظم اإليكولوجية إلدارة
املناطق البحرية

نعم

نعم

 1-3-14قياس متوسط الحموضة البحرية يف مجموعة متفَق عليها من
محطات متثيلية ألخذ العينات

8.31

8.27

0

%5.09

 1-6-14مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إىل مكافحة صيد األسامك
غري املرشوع وغري املبلَّغ عنه وغري املنظَّم

%20

%80

 1-7-14مصائد األسامك املستدامة كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل
يف الدول الجزرية الصغرية النامية ،وأقل البلدان منوا ً ،وجميع البلدان

>%1

>%1

%0

%0

%60

%80

 1-5-14نطاق املناطق املحمية مقابل املناطق البحرية

-14أ 1-نسبة مجموع امليزانية املخصصة للبحوث يف مجال التكنولوجيا

البحرية

-14ب 1-مدى تطبيق إطار قانوين /تنظيمي /سياسايت /مؤسيس
يعرتف بحقوق مصائد األسامك الصغرية يف الوصول إىل املوارد
البحرية ويحمي تلك الحقوق

ربية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو
الهدف الخامس عرش :حامية النظم اإليكولوجية ال ّ
مستدام ،وإدارة الغابات عىل نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األرايض وعكس
مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

 1-1-15مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة

%1.00

%0.80

 2-1-15نسبة املواقع املهمة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة
واملياه العذبة والتي تشملها املناطق املحمية ،بحسب نوع النظام
اإليكولوجي

%1.40

%4

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

نسبة املواقع املهمة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والتي
تشملها املناطق املحمية ،بحسب نوع النظام اإليكولوجي

%9.80

%9.80

نسبة املواقع املهمة التي تجسد التنوع البيولوجي للمياه العذبة
والتي تشملها املناطق املحمية ،بحسب نوع النظام اإليكولوجي

%8.70

%8.70

%50

%80

4

NA

11.95

11.95

0.96562

0.96549

 1-2-15التقدم املح َرز يف إرساء اإلدارة املستدامة للغابات
 1-3-15نسبة األرايض املتدهورة إىل مجموع مساحة اليابسة
 1-4-15التغطية محسوبة باملناطق املحمية من املواقع املهمة للتنوع
البيولوجي الجبيل
 1-5-15مؤرش القامئة الحمراء
 1-6-15عدد البلدان التي اعتمدت أطرا ً ترشيعية وإدارية وسياساتية
لكفالة تقاسم املنافع عىل نحو عادل ومنصف
اعتمد األردن أطرا ً ترشيعية وإدارية وسياساتية لضامن تقاسم املنافع
عىل نحو عادل ومنصف

نعم

نعم

جر بها ،التي جرى صيدها أو االتجار بها
 1-7-15نسبة األحياء الربية املتَّ َ
عىل نحو غري مرشوع

%40

%20

 1-8-15نسبة البلدان التي تعتمد ترشيعات وطنية ذات صلة ،وتخصص
موارد كافية ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية
أو مراقبتها
يعتمد األردن ترشيعات وطنية ذات صلة ،ويخصص موارد كافية ملنع
إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل النظم اإليكولوجية أو مراقبتها

نعم

نعم

( 1-9-15أ) عدد البلدان التي وضعت أهدافاً وطنية تشبه أو تتواءم
مع الهدف الثاين من أهداف آيتيش للتنوع البيولوجي من الخطة
االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  ،2020-2011يف اسرتاتيجياتها
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،والتقدم املح َرز نحو تحقيق
هذه األهداف
وضع األردن أهدافاً وطنية تشبه أو تتواءم مع الهدف الثاين من أهداف
آيتيش للتنوع البيولوجي

ال

نعم

( 1-9-15ب) مراعاة التنوع البيولوجي يف النظم الوطنية للمحاسبة
واإلبالغ ،التي تع َّرف بأنها تنفيذ لنظام املحاسبة البيئية االقتصادية

نعم

نعم

-15أ( 1-أ) املساعدة اإلمنائية الرسمية بشأن حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه املستدام

226.00

19.40

%40

%20

جر بها ،التي جرى صيدها أو االتجار بها
-15ج 1-نسبة األحياء الربية املتَّ َ
عىل نحو غري مرشوع
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ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

مش فيها أحد من أجل
الهدف السادس عرش :التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يه َّ
تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة
وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات
املؤرشات

الفعيل 2020

الفعيل 2015

 1-1-16عدد ضحايا القتل العمد لكل  100ألف نسمة ،بحسب العمر ونوع
الجنس
ضحايا القتل العمد من األطفال (إناث) لكل  100ألف نسمة

0.71

()2016

18.9

ضحايا القتل العمد من األطفال (ذكور) لكل  100ألف نسمة

2

()2016

26.9

عدد ضحايا القتل العمد من البالغني (إناث) لكل  100ألف نسمة

33.43

عدد ضحايا القتل العمد من البالغني (ذكور) لكل  100ألف نسمة

60.6

97.57

()2016

203.4

26

()2016

23.13

 1-3-16نسبة ضحايا العنف خالل االثني عرش شهرا ً السابقة الذين أبلغوا
عاّم تعرضوا له من إيذاء إىل السلطات املختصة أو غريها من آليات
ّ
تسوية النـزاعات املعرتف بها رسمياً

24.27

()2018

14.84

جزون غري املحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء
 2-3-16املحت َ

45.4

 1-5-16نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة عىل األقل مبسؤول
حكومي ودفعوا رشوة ملسؤول حكومي ،أو طلب منهم مسؤولون
حكوميون دفع رشوة ،خالل االثني عرش شهرا ً السابقة

12.68

 2-5-16نسبة األعامل التجارية التي اتصلت مرة واحدة عىل األقل
مبسؤول حكومي ودفعت رشوة إىل مسؤول حكومي أو طلب منها
مسؤولون حكوميون دفع رشوة ،خالل االثني عرش شهرا ً السابقة

13

3

98.04

97.5

 2-2-16عدد ضحايا االتجار بالبرش لكل  100ألف نسمة ،بحسب الجنس
والعمر وشكل االستغالل

 1-6-16النفقات الحكومية الرئيسة كنسبة من امليزانية األصلية
املعتمدة ،بحسب القطاع (أو بحسب رموز امليزانية أو ما شابه)

41.1
()2013

2.5

()2019

()2019

 1-8-16نسبة عضوية البلدان النامية يف املنظامت الدولية وحقوقها
يف التصويت يف تلك املنظامت
نسبة حقوق التصويت لألردن يف املنظامت الدولية ،وكالة التمويل
الدولية

%6.49

%6.42

%61.70

%60.98

نسبة حقوق التصويت لألردن يف املنظامت الدولية ،صندوق النقد
الدويل

%9.69

%9.73

نسبة حقوق التصويت لألردن يف املنظامت الدولية ،البنك الدويل
لإلنشاء والتعمري

%12.01

%10.88

نسبة حقوق التصويت لألردن يف املنظامت الدولية ،الجمعية العامة
لألمم املتحدة

%51.81

%51.81

نسبة حقوق التصويت لألردن يف املنظامت الدولية ،منظمة التجارة
العاملية

سجلت والداتهم يف قيد
 1-9-16نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُ
السجل املدين

%98

()2018

ين
االستعراض
الوطني الطّوعي الثا ّ
ّ

الفعيل 2015

املؤرشات

الفعيل 2020

-16أ 1-وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ
باريس
األردن لديه مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان تتوافق مع مبادئ باريس

نعم

نعم

الهدف السابع عرش :تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية
املستدامة
املؤرشات

الفعيل 2015

الفعيل 2020

الشؤون املالية
 1-1-17مجموع اإليرادات الحكومية اإلجاملية كنسبة من الناتج املحيل
اإلجاميل ،بحسب املصدر

24.81

24.54

()2019

ولة من الرضائب املحلية
 2-1-17نسبة امليزانية املحلية املم َّ

53.04

53.11

()2019

 1-3-17االستثامر املبارش األجنبي واملساعدة اإلمنائية الرسمية والتعاون
يف ما بني بلدان الجنوب كنسبة من إجاميل الدخل القومي

0.04

%4.90

()2018

13.86

8.93

12.7

14.66

 2-3-17حجم التحويالت املالية (بالدوالر األمرييك) كنسبة من مجموع
الناتج املحيل اإلجاميل

 1-4-17تكاليف خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات

()2019

التكنولوجيا
 1-6-17االشرتاكات يف اإلنرتنت السليك ذي النطاق العريض لكل  100من
1
السكان ،بحسب الرسعة

%3.40

%5.70

عدد اشرتاكات النطاق العريض لإلنرتنت الثابت برصف النظر عن الرسعة

318,939

620,141

 1-8-17نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت

%82.56

%70.37

بناء القدرة
 1-9-17القيمة الدوالرية للمساعدة املالية والتقنية (بوسائل تشمل
التعاون بني الشامل والجنوب ويف ما بني بلدان الجنوب والتعاون
الثاليث) املرصودة للبلدان النامية

410.88

1437.45

()2019

التجارة

1

جح للتعريفات الجمركية يف جميع أنحاء العامل
 1-10-17املتوسط املر َّ

8.813

10.86

()2019

متوسط التعريفة الجمركية املوزونة عىل مستوى العامل ،وحالة الدولة
األكرث رعاية ،بحسب نوع املنتج ،املنتجات الزراعية

10.14

12.33

()2019

متوسط التعريفة الجمركية املوزونة عىل مستوى العامل ،وحالة الدولة
األكرث رعاية ،بحسب نوع املنتج ،منتجات االلبسة

19.69

19.98

()2019

متوسط التعريفة الجمركية املوزونة عىل مستوى العامل ،وحالة الدولة
األكرث رعاية ،بحسب نوع املنتج ،املنتجات الصناعية

8.71

10.96

()2019

متوسط التعريفة الجمركية املوزونة عىل مستوى العامل ،وحالة الدولة
األكرث رعاية ،بحسب نوع املنتج ،املنتجات النفطية

5

5

()2019
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املؤرشات
متوسط التعريفة الجمركية املوزونة عىل مستوى العامل ،وحالة الدولة
األكرث رعاية ،بحسب نوع املنتج ،املنسوجات
 1-11-17حصة البلدان النامية وأقل البلدان منوا ً من الصادرات العاملية

الفعيل 2015

الفعيل 2020

4.37

4.49

()2019

%36.59

%35.15

()2018

املسائل العامة
 1-13-17لوحة متابعة حالة االقتصاد الكيل

26925

29984

اتساق السياسات واملؤسسات
 1-14-17عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية
املستدامة

1

1

 1-15-17مدى استخدام أطر النتائج وأدوات التخطيط اململوكة للبلدان من
جانب مقدمي التعاون اإلمنايئ

1

1

رشاكات أصحاب املصلحة املتعددين
 1-16-17عدد البلدان التي أبلغت عن إحراز تقدم يف ما يتعلق بأطر رصد
فعالية التنمية ألصحاب املصلحة املتعددين التي تدعم تحقيق أهداف
التنمية املستدامة

1

1

البيانات والرصد واملساءلة
 1-18-17مؤرش القدرة اإلحصائية من أجل رصد أهداف التنمية املستدامة

1

1

 2-18-17عدد البلدان التي لديها ترشيعات إحصائية عىل الصعيد الوطني
والتي تتقيد باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

1

1

ولة بالكامل
 3-18-17عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية مم َّ
وقيد التنفيذ ،بحسب مصدر التمويل

1

1

 2-19-17نسبة البلدان التي (أ) أجرت تعدادا ً واحدا ً عىل األقل للسكان
واملساكن يف السنوات العرش املاضية؛ و(ب) حققت نسبة  %100يف
تسجيل املواليد ونسبة  %80يف تسجيل الوفيات
أ .أجرى األردن تعدادا ً واحدا ً عىل األقل للسكان واملساكن يف السنوات
العرش األخرية

1

1

ب .حقق األردن نسبة  %100يف تسجيل املواليد

1

1

ج .حقق األردن نسبة  %80يف تسجيل الوفيات

1

1

()2018
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امللحق ()2

مؤرشات التنمية املستدامة مع املستهدفات لألعوام 2030 ،2027 ،2024
الفعيل 2015

الفعيل
2015

 1-1-2معدل انتشار نقص التغذية

%6.30

املستهدفات

الفعيل
2020

2024

2027

2030

%9.50

%8.00

%5.00

%2.00

 1-2-2معدل انتشار توقّف النمو (الطول
بالنسبة للعمر < -2نقطة من االنحراف
املعياري عن متوسط معايري منو
الطفل ملنظمة الصحة العاملية) بني
األطفال دون سن الخامسة

7.7

7.4

6.3

5.3

4.3

 1-4-2نسبة املساحة الزراعية
املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة

%50

%56

%61

%64

%68

3985

4748

()2016

()2019

0.17

0.15

 1-5-2عدد املوارد الجينية النباتية
والحيوانية لألغذية والزراعة املودعة
يف مرافق للحفظ عىل املدى
املتوسط أو الطويل
-2أ 1-مؤرش التوجه يف املجال الزراعي
للنفقات الحكومية (حصة الزراعة من
املوازنة /حصة الزراعة من الناتج)
-2أ 2-مجموع التدفقات الرسمية
(املساعدة اإلمنائية الرسمية مضافاً

5475

6104

6805

0.156

0.161

0.166

24.4

11.2

64

68.8

73.9

-2ج 1-مؤرش مفارقات أسعار األغذية

0.4

0.1

0.49

0.58

0.69

إليها تدفقات رسمية أخرى) إىل
القطاع الزراعي

زيادة فعالية وكفاءة طرق التفتيش
عىل املنشآت (عدد الزيارات الرقابية
التفتيشية عىل املنشآت الغذائية) -
مؤرش وطني

45486

39075

34669

31737

29053

عدد العينات التي تم فحصها  -مؤرش
وطني

77405

81868

85643

88606

91671

19

38.5

35

30

28

99.6

99.7

()2012

()2018

99.8

99.9

99.9

21

19

()2012

()2018

17.5

16

15.5

14

11

()2012

()2018

10.5

9.8

9.5

17

17

16.5

16.1

16

 1-1-3نسبة الوفيات النفاسية
 2-1-3نسبة الوالدات التي يرشف عليها
هرة
م َ
حيون َ
أخصائيون ص ّ
 1-2-3معدل وفيات األطفال دون سن
الخامسة
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة،
مجموع
معدل وفيات الرضع ،الفئة العمرية أقل
من سنة ،مجموع

151

152
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الفعيل 2015
 1-3-3عدد اإلصابات الجديدة بفريوس
نقص املناعة البرشية لكل  1000شخص
غري مصاب من السكان
 2-3-3معدل انتشار داء السل لكل 100
ألف شخص
 3-3-3عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل
 1000شخص

الفعيل
2015
()0.0001
()2018
4.42
0.007
()2016

الفعيل
2020

2024

2027

2030

Less

Less

Less

Than1/1000

Than1/1000

Than1/1000

1.5

Less Than3

Less Than3

Less Than3

0

0

0

0

0.003

0

0

0

()0.00054

 4-3-3عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد
الوبايئ  Bلكل  100ألف من السكان

0

 1-4-3معدل الوفيات الناجمة عن أمراض
القلب واألوعية الدموية والرسطان
وداء السكري واألمراض التنفسية
املزمنة

%58.70

%83

58

56.7

()2012

()2018

25.6

27

()2016

()2018

2.3

6.3

()2013

()2018

0.4

1.3

()2013

()2018

 1-7-3نسبة النساء يف سن اإلنجاب
( 49-15سنة) الاليت لُبّيت حاجتُهن إىل
تنظيم األرسة بطرق حديثة
 2-7-3معدل الوالدات لدى املراهقات
( 14-10سنة؛ و 19-15سنة) لكل 1000
امرأة يف تلك الفئة العمرية
 2-8-3نسبة السكان الذين ترصف
أرسهم املعيشية نفقات كبرية عىل
الصحة محسوبة كحصة من مجموع
إنفاق األرس املعيشية أو دخلها
نسبة السكان الذين تنفق أرسهم

بصورة كبرية عىل الصحة أكرث من 25
باملئة من إجاميل إنفاق األرسة أو
دخلها

املستهدفات

%82

%81

%80

58

61

65

25

22

20

6.4

6.4

6.4

1.3

1.3

1.3

42.1

41

40.5

40

98.4

90

91

93

95

تغطية مطاعيم الحصبة ،الجرعتان

96

96

97

98

99

كثافة العاملني الصحيني ،أطباء

18.7

27.8

29.6

31

32.3

كثافة العاملني الصحيني ،صيادلة

15.5

13.7

14.3

14.8

15.2

كثافة العاملني الصحيني ،التمريض
والقبالة

26.4

35.8

45.2

52.3

59.3

7.1

7.7

8.3

8.8

9.2

-3أ 1-معدل االنتشار موحد السن
الستعامل التبغ حالياً لدى األشخاص
الذين تبلغ أعامرهم  15سنة فأكرث
تغطية مطاعيم شلل األطفال(،)DPT
الجرعات الثالث

كثافة العاملني الصحيني ،أطباء أسنان

28.3
()2018
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الفعيل 2015

الفعيل
2015

نسبة الطلبة يف نهاية املرحلة األوىل
من التعليم الثانوي الذين يحققون
عىل األقل الحد األدىن من مستوى
الكفاءة يف الرياضيات

32.5

الفعيل
2020

40.7

املستهدفات
2024

43

2027

44

2030

45

نسبة الطلبة يف نهاية املرحلة األوىل
من التعليم الثانوي الذين يحققون
عىل األقل الحد األدىن من مستوى
الكفاءة يف القراءة

53.7

58.8

63

64

65

معدل إمتام التعليم االبتدايئ

98.7

99.4

99.5

99.6

99.6

معدل إمتام املرحلة األوىل من
التعليم الثانوي

92.2

94

95

95.5

96

معدل إمتام املرحلة الثانية من
التعليم الثانوي

56.8

69.8

70

70.5

71

معدل األطفال خارج املدرسة ،املرحلة
االبتدائية

2.3

2.6

2.1

2

1.9

معدل األطفال خارج املدرسة ،املرحلة
األوىل من التعليم الثانوي

7

5.8

6.3

6

5.6

معدل األطفال خارج املدرسة ،املرحلة
الثانية من التعليم الثانوي

28.6

20

24

23

18

 1-2-4نسبة األطفال الذين ترتاوح
أعامرهم بني  24و 59شهرا ً املاضني
عىل املسار الصحيح من حيث النمو
يف مجاالت الصحة ،والتعلم ،والرفاه
النفيس واالجتامعي

NA

%70.70

%73

%75

%80

 2-2-4معدل املشاركة يف التعلُّم
املنظَّم (قبل سنة واحدة من سن
االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدايئ)

%60.40

%63.20

%66.10

%69.20

%72.40

 1-3-4معدل مشاركة الشباب والكبار
يف التعليم الرسمي وغري الرسمي
والتدريب خالل االثني عرش شهرا ً
السابقة ،بحسب الجنس

%26.20

%34.70

%38

%43

%45

 1-4-4نسبة الشباب والبالغني الذين
تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،بحسب نوع
املهارة
نسخ أو نقل ملف أو مجلد

%90.10

%88.50

%91

%93

%95

استخدام أدوات النسخ واللصق

%98.50

%98

%98.50

%99

%100

إرسال رسائل الربيد اإللكرتوين مع
إرفاق امللفات (وثيقة ،صورة ،فيديو)

%96.40

%96.60

%98

%99

%100

استخدام الصيغ الحسابية األساسية
يف جداول البيانات

%87.40

%80.20

%85

%90

%95

153

154
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الفعيل 2015

الفعيل
2015

توصيل أجهزة جديدة وتركيبها (الكامريا،
والطابعة)

املستهدفات

الفعيل
2020

2024

2027

2030

%75.80

%79.60

%81

%83

%85

العثور عىل الربمجيات وتحميلها
وتثبيتها

%87

%89.20

%93

%96

%100

إعداد العروض اإللكرتونية بواسطة
برمجيات العروض (مبا يف ذلك
النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو
أو الرسوم البيانية)

%100

%100

%100

%100

%100

نقل امللفات بني الكمبيوتر واألجهزة
األخرى

%98.70

%98.30

%98.80

%99.30

%100

إنشاء برنامج كمبيوتر باستخدام لغة
برمجة متخصصة

%91

%91.60

%91

%91

%91

 1-5-4مؤرشات التكافؤ (أنثى /ذكر،
مس
وريفي /حرضي ،وأدىن /أعىل ُ
خ ْ
السكان ثراء ،وفئات أخرى مثل ذوي
اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية،
واملترضرين من النزاعات ،متى توافرت
البيانات عن ذلك) لجميع مؤرشات
التعليم املندرجة يف هذه القامئة،
التي ميكن تصنيفها
نسبة الطلبة من اإلناث إىل الذكور

%98

%98

%98

%99

%99

نسبة املعلمني من اإلناث إىل الذكور

2.23

2.28

2.23

2.2

2

نسبة الطلبة يف املنطقة (ريف) ،ذكور

%51.30

%51

%51

%51

%51

نسبة الطلبة يف املنطقة (ريف) ،إناث

%48.70

%49

%49

%49

%49

نسبة الطلبة يف املنطقة (حرض) ،ذكور

%50.30

%50.50

%50.50

%50.50

%50.50

نسبة الطلبة يف املنطقة (حرض) ،إناث

%49.70

%49.50

%49.50

%49.50

%49.50

نسبة النجاح يف الثانوية العامة،
مجموع

%50.30

%60.80

%63

%67

%70

نسبة النجاح يف الثانوية العامة ،ذكور

%45.80

%54.30

%63

%67

%70

نسبة النجاح يف الثانوية العامة ،إناث

%53.10

%67.60

%70

%70

%70

نسبة الطلبة بحسب الجنس يف األبنية
املستأجرة ،ذكور

%55

%54.90

%53.50

%52

%50

نسبة الطلبة بحسب الجنس يف األبنية
املستأجرة ،إناث

%45

%45.10

%46.50

%48

%50

نسبة الطلبة يف األبنية ذات الفرتتني،
ذكور

%43

%45.50

%47.50

%49

%50

نسبة الطلبة يف األبنية ذات الفرتتني،
إناث

%57

%54.50

52.5

%51

%50

%15.80

%16.70

to 18 16

to 18 16

to 18 16

معدل طالب لكل معلم ،مجموع
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الفعيل 2015

الفعيل
2015

املستهدفات

الفعيل
2020

2024

2027

2030

معدل طالب لكل معلم ،ذكور

%25.70

%27.80

to 18 16

to 18 16

to 18 16

معدل طالب لكل معلم ،إناث

%11.30

%11.90

to 18 16

to 18 16

to 18 16

أ -نسبة الطلبة ذوي اإلعاقة من اإلناث
إىل ذوي اإلعاقة من الذكور

0.95

1

1

1

1

ب -نسبة املعلمني ذوي اإلعاقة من
اإلناث إىل ذوي اإلعاقة من الذكور

0.79

1

1

1

1

 1-6-4نسبة السكان يف فئة عمرية
معينة الذين يحققون عىل األقل
مستوى ثابتاً من الكفاءة يف املهارات
الوظيفية املتصلة مبا ييل( :أ) األمية
و(ب) الحساب ،بحسب الجنس
أ -نسبة األمية لدى الشباب (24-15
سنة) ،مجموع
ب -نسبة األمية لدى البالغني (15+

سنة) ،مجموع

ج -معدل تحقيق املهارات الحسابية
لدى الشباب ( ،)24-15مجموع
د -معدل تحقيق املهارات الحسابية
لدى البالغني ( ،)15+مجموع

%2.90

%1.70

%1.60

%1.50

%1.40

%6.10

%5.10

%5.00

%4.80

%4.50

%96.80

%98.30

%98.50

%99.00

%99.50

%89.90

%94.90

%95.00

%96.00

%97.00

 1-7-4مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة
العاملية و’ ‘2التعليم من أجل التنمية
املستدامة ،مبا يف ذلك املساواة
بني الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك
عىل جميع الصعد يف (أ) السياسات
التعليمية عىل الصعيد الوطني،
و(ب) املناهج الدراسية و(ج) تدريب
املعلمني ،و(د) تقييم الطلبة
مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة
العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف
(أ) السياسات التعليمية عىل الصعيد
الوطني

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة
العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف
(ب) املناهج الدراسية

%100

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة
العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف
(ج) تدريب املعلمني

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100
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الفعيل 2015

الفعيل
2015

الفعيل
2020

املستهدفات
2024

2027

2030

مدى تعميم ’ ‘1تعليم املواطنة
العاملية مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني وحقوق اإلنسان ،وذلك يف
(د) تقييم الطلبة

%100

%100

%100

%100

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل
التنمية املستدامة

%68

%70

%75

%80

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل
التنمية املستدامة ،وذلك يف (أ)
السياسات التعليمية عىل الصعيد
الوطني

%71

%75

%80

%85

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل
التنمية املستدامة ،وذلك يف (ب)
املناهج الدراسية

%67

%72

%78

%85

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل
التنمية املستدامة ،وذلك يف (ج)
تدريب املعلمني

%75

%80

%85

%90

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل
التنمية املستدامة ،وذلك يف (د)
تقييم الطلبة

%50

%53

%57

%60

مدى تعميم ’ ‘2التعليم من أجل
التنمية املستدامة ،وذلك يف (ه)
البيئة التعليمية

%75

%78

%81

%85

-4أ 1-نسبة املدارس التي تقدم
الخدمات األساسية ،بحسب نوع الخدمة
نسبة املدارس التي تتوفر فيها شبكة
الكهرباء ،حكومي

%100

%100

%100

%100

%100

نسبة املدارس التي تتوفر فيها شبكة
الكهرباء ،خاص

%100

%100

%100

%100

%100

نسبة املدارس التي تتوفر فيها شبكة
اإلنرتنت ألغراض تعليمية ،حكومي

%91

%92

%95

%98

%100

نسبة املدارس التي تتوفر فيها شبكة
اإلنرتنت ألغراض تعليمية ،خاص

%82

%82

%85

%88

%90

نسبة املدارس التي تتوفر فيها أجهزة
حاسوب ألغراض تعليمية ،حكومي

%73

%73

%76

%78

%80

نسبة املدارس التي تتوفر فيها أجهزة
حاسوب ألغراض تعليمية ،خاص

%40

%50

%53

%56

%60

نسبة املدارس التي تتوفر فيها هياكل
أساسية ومواد مكيَّفة للطلبة ذوي
اإلعاقة  -مدارس بها رامبات لذوي
اإلعاقة

%50

%70

%70

%70

%100
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الفعيل 2015

الفعيل
2015

الفعيل
2020

املستهدفات
2024

2027

2030

عدد املدارس التي تتوفر فيها هياكل
أساسية ومواد مك َّيفة للطلبة ذوي
حاّمم
اإلعاقة  -عدد املدارس التي بها ّ
لذوي اإلعاقة /مدرسة

100

362

900

1400

2000

نسبة املدارس التي تتوفر فيها مياه
الرشب األساسية

%100

%100

%100

%100

%100

نسبة املدارس التي تتوفر فيها
مرافق صحية أساسية غري مختلطة

%100

%100

%100

%100

%100

نسبة املدارس التي تتوفر فيها
مرافق أساسية لغسل األيدي

%100

%100

%100

%100

%100

-4ج 1-نسبة املعلمني الحاصلني عىل
الحد األدىن من املؤهالت الالزمة،
بحسب املستوى التعليمي
نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحد
األدىن من املؤهالت املطلوبة ،مرحلة
التعليم ما قبل االبتدايئ

%100

%100

%100

%100

%100

نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحد
األدىن من املؤهالت املطلوبة،
املرحلة االبتدائية

%100

%100

%100

%100

%100

نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحد
األدىن من املؤهالت املطلوبة،
املرحلة األوىل من التعليم الثانوي

%100

%100

%100

%100

%100

نسبة املعلمني الحاصلني عىل الحد
األدىن من املؤهالت املطلوبة،
املرحلة الثانية من التعليم الثانوي

%100

%100

%100

%100

%100

 6.1.1النسبة املئوية للسكان الذين
يستفيدون من خدمات مياه الرشب
التي تدار بطريقة آمنة

%94.30

%94.60

%95.60

%97.80

%99

 6.2.1النسبة املئوية للسكان الذين
يستفيدون من اإلدارة السليمة لخدمات
الرصف الصحي

%84

%88.50

%91.00

%95.00

%96

 6.3.1النسبة املئوية ملياه الرصف
الصحي املعالَجة بطريقة آمنة

%64

%64

%67.50

%73.00

%80

 6.3.2النسبة املئوية لألجسام املائية
ذات نوعية مياه جيدة

%92

%100

%100

%100

%100

 6.4.1النسبة املئوية للتغري يف كفاءة
استخدام املياه عرب الزمن

%3

%4

Increasing

Increasing

Increasing

%133

%138

%129.00

%116.00

%100

 6.4.2النسبة املئوية لسحب املياه
العذبة من مجموع كميات املياه
العذبة املتاحة
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الفعيل
2020

2024

2027

2030

 6.5.1النسبة املئوية لتنفيذ اإلدارة
املتكاملة ملوارد املياه

%63

%66

%69.00

%74.00

%80

 6.5.2النسبة املئوية للمناطق
الحدودية املشرتكة الخاضعة التفاقيات
تعاون فاعلة بخصوص املياه

%21

%23.20

%27.00

%33.00

%40

 6.6.1النسبة املئوية للتغري يف نطاق
النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه
عرب الزمن

%17

%3.50

Less Than

Less Than

Less Than

%10

%10

%10

.6أ 1.نسبة حجم املساعدة اإلمنائية
الرسمية ذات الصلة باملياه والرصف
الصحي والتي تعد جزءا ً من خطة إنفاق
تجري بالتنسيق مع الحكومة

%85

.6ب 1.النسبة املئوية للوحدات اإلدارية
املحلية التي لديها سياسات وإجراءات
تنفيذية راسخة فيام يتعلق مبشاركة
املجتمعات املحلية يف إدارة املياه
والرصف الصحي

%16.70

الفعيل 2015

نسبة تأمني التزود بالطاقة الكهربائية

نسبة مساهمة املصادر املحلية يف
توليد الكهرباء
نسبة مساهمة الطاقة املتجددة يف
توليد الكهرباء
 2-1-7نسبة السكان الذي يعتمدون
أساساً عىل الوقود والتكنولوجيا
النظيفَني

نسبة مساهمة الطاقة املتجددة يف
خليط الطاقة الكيل
عدد أنظمة الطاقة الشمسية بقدرة
( )2كيلو واط املركَّبة لألرس العفيفة
واملستفيدة من املعونة الوطنية
عىل حساب "فلس الريف"
عدد السخانات الشمسية التي تم
تركيبها ضمن برامج صندوق الطاقة
املتجددة وترشيد الطاقة

الفعيل
2015

املستهدفات

%100
()2017

%5
()2017

%7
()2017

%99
()2017

%7.1
()2017

0

%85

%85.00

%87.00

%90

%16.70

%22.00

%36.00

%50

%99

%99

%99

%99

%22

%44

%45

%46

%20

%26

%30

%30

%99

%99

%99

%99

%11

2225

%13

2000

%14

2000

%14

2000

8202
700
()2017

1500

1500

1500
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الفعيل 2015

عدد أنظمة الخاليا الشمسية لدور
العبادة (مساجد وكنائس) ضمن برامج
صندوق الطاقة املتجددة وترشيد
الطاقة

عدد املدارس التي نُفذ فيها مرشوع
(املبادرة امللكية) لتدفئة املدارس
الحكومية ضمن برامج صندوق الطاقة
املتجددة وترشيد الطاقة

عدد املزارعني املستفيدين من برنامج
دعم أنظمة خاليا شمسية للمزارعني
ضمن برامج صندوق الطاقة املتجددة
وترشيد الطاقة .

عدد وحدات اإلنارة التي تم توزيعها
حتى نهاية عام  2020من خالل رشكات
التوزيع ضمن برامج صندوق الطاقة
املتجددة وترشيد الطاقة .

عدد أنظمة الخاليا الشمسية للقطاع
املنزيل ضمن برامج صندوق الطاقة
املتجددة وترشيد الطاقة

عدد املصانع التي أجرت دراسات
التدقيق الطاقي حتى نهاية 2020
ضمن برامج صندوق الطاقة املتجددة
وترشيد الطاقة .

الفعيل
2015

الفعيل
2020

املستهدفات
2024

2027

2030

54
181

70

70

70

()2017

0
13

20

20

20

()2017

0
23

30

30

30

()2017

0
20000

0

0

0

()2017

0
1888

4000

4000

4000

()2017

1
5

30

30

30

()2017

( 2-4-12أ) نصيب الفرد من توليد النفايات
الخطرة؛ و(ب) نسبة النفايات الخطرة
املعالَجة ،بحسب نوع املعالجة
كمية النفايات الخطرة املتولِّدة (طن)

57408

72302

75100

84421

89111

كمية النفايات الخطرة املصدَّرة (طن)

3200

22882

4,000

4320

5000

كمية النفايات الخطرة املعالَجة أو
التي تم التخلص منها  -نفايات طبية
(طن)

3600

6500

5000

6500

7000
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الفعيل 2015

الفعيل
2015

كمية النفايات الخطرة املعالَجة
أو التي تم التخلص منها  -نفايات
إلكرتونية (طن)
كمية النفايات الخطرة املعالَجة أو
التي تم التخلص منها  -نفايات أخرى
خطرة (طن)

املستهدفات

الفعيل
2020

2024

2027

2030

12000

25000

30000

45000

55000

4555

5000

5000

5000

5000

 1-5-12معدل إعادة التدوير عىل الصعيد
الوطني ،وعدد أطنان املواد املعاد
تدويرها
كمية النفايات الصلبة املتولدة عىل
الصعيد الوطني (طن)

3231123

3980655

4982568

5522657

6172254

كمية النفايات الصلبة املتولدة يف
عاّمن (طن)
العاصمة ّ

1172980

1374835

1226000

136000

1572000

كمية النفايات الصلبة املتولدة يف
عاّمن (طن)
اململكة عدا العاصمة ّ

2058143

2605820

3756568

4162657

4600254

كمية الزيوت والبطاريات املستهلكة
املعاد تدويرها (طن)

54000

47000

55000

65000

70000

( 1-1-14أ) مؤرش فرط املغذّيات يف
املناطق الساحلية (ال)3

1

0.3695

0.7

0.7

0.7

( 1-1-14أ) مؤرش فرط املغذّيات يف
املناطق الساحلية ()PO4

0.09

0.0717

0.05

0.05

0.05

 1-3-14قياس متوسط الحموضة البحرية
يف مجموعة متفَق عليها من محطات
متثيلية ألخذ العينات

8.31

8.27

8.3

8.3

8.3

0

%5.09

%5.09

%5.09

%5.09

 1-6-14مدى تنفيذ الصكوك الدولية
الرامية إىل مكافحة صيد األسامك غري
املرشوع وغري املبلَّغ عنه وغري املنظَّم

%20

%80

%85

%85

%90

-14أ 1-نسبة مجموع امليزانية املخصصة
للبحوث يف مجال التكنولوجيا البحرية

%0

%0

%0

%2

%5

 1-5-14نطاق املناطق املحمية مقابل
املناطق البحرية

-14ب 1-مدى تطبيق إطار قانوين/
تنظيمي /سياسايت /مؤسيس يعرتف
بحقوق مصائد األسامك الصغرية يف
الوصول إىل املوارد البحرية ويحمي
تلك الحقوق

%60

%80

%80

%85

%85

 1-1-15مساحة الغابات كنسبة من
مجموع مساحة اليابسة

%1.00

%0.80

%1

%1.20

%1.50
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الفعيل 2015

الفعيل
2015

الفعيل
2020

املستهدفات
2024

2027

2030

 2-1-15نسبة املواقع املهمة التي
تجسد التنوع البيولوجي لليابسة
واملياه العذبة والتي تشملها
املناطق املحمية ،بحسب نوع النظام
اإليكولوجي

%1.40

%4

%4

%5

%5

 1-2-15التقدم املح َرز يف إرساء اإلدارة
املستدامة للغابات

%50

%80

%90

%95

%100

جر بها،
 1-7-15نسبة األحياء الربية املتَّ َ
التي جرى صيدها أو االتجار بها عىل
نحو غري مرشوع

%40

%20

%10

%5

%3

جر بها،
-15ج 1-نسبة األحياء الربية املتَّ َ
التي جرى صيدها أو االتجار بها عىل
نحو غري مرشوع

%40

%20

%10

%5

%3
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