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  الهاشمية الجاللة صاحب حضرة

 ورعاه هللا حفظه المعظم الحسين ابن الثاني هللا عبد الملك

 

 ولذلك البلد، هذا في ومواطنة مواطن لكل الحياة نوعية تحسين هو الدوام على األول هاجسي"

 حلوالا  عتض التي والتصحيحية اإلصالحية اإلجراءات وتنفيذ والبطالة الفقر مكافحة من بد فال

 المشكلة" لهذه ودائمة جذرية
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 المعظمة طالل بنت بسمة االميرة الملكي السمو صاحبه

 

 

 واالجيال اليوم وشابات لشباب المستقبل يحمله ان يمكن ما كل هي السكانية الفرصة ان "

 مدني ومجتمع خاص وقطاع عام قطاع من الدولة مكونات جميع وعلى علينا حقهم ومن القادمة،

 تغيير أي إلحداث الزاوية وحجر األساس فهم لهم، القادمة المرحلة إلعداد بوسعنا ما نبذل ان

 والمجتمع" الوطن في إيجابي
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 التقديم

 داءاال واستدامة التميز مبادئ وتعزيز المؤسسي االداء تطوير الى للسكان االعلى المجلس سعي إطار ضمن

 المساءلة عزيزت خالل من اإلدارة في الحديثة األساليب وتطبيق االستراتيجية أهدافه تحقيق في مؤشراته وتحسين

 اضع ان يعدنيس للموارد؛ األمثل واالستخدام التنفيذ وفاعلية كفاءة حيث من والمبادرات البرامج تنفيذ ومتابعة

 .2022-2018 للفترة للسكان األعلى للمجلس المحدثة االستراتيجية الخطة ايديكم بين

 طاقاتب منهج إلى استناداا  لديه المؤسسي االداء وتقييم المتابعة نظام تطوير الى 2017 عام في المجلس سعى لقد

 يضمن بشكل األداء وقياس بإدارة المجلس من ورغبة ،المحوسب  dBalance Scorecardsمتوازنال األداء

 لمعاصرا المدخل هو المتوازن األداء قياس ان المجلس من وايمانا الموضوعة، االستراتيجية الخطة تنفيذ فعالية

 المؤسسة إلنشاء األولى الخطوة هي المتوازن األداء قياس بطاقة تطوير وأن االستراتيجي، األداء لقياس

  .راتيجيااست الموجهة

 التي 2019-2015 للمجلس االستراتيجية الخطة وتحليل مراجعة الى االدارة في التحول هذا استدعى ولقد

 التنمية،و بالسكان المتعلقة القرارات ودعم السياسات بصياغة المتعلقة مهامه من ومنبثقة تشاركي بنهج اعدت

 المرجعية ةالجه بصفته المعنية ةوالدولي المحلية المؤسسات بين الشراكة اواصر وتمتين حولها الوعي وتعزيز

 البيئة حليلوت والقيم والرسالة الرؤية االستراتيجية الخطة تحليل شمل وقد والتنمية، السكان بقضايا المعنية

 مبادراتوال والمؤشرات االستراتيجية االهداف من عنها نبثقا وما االستراتيجية والتوجهات والخارجية الداخلية

  .2030 المستدامة التنمية واجندة 2025 األردن ورؤية التنموية الوطنية افاألهد مع اتساقها ومدى

 سياساتل المحدثة الوطنية للوثيقة للسكان االعلى المجلس اصدار مع االستراتيجية الخطة هذه تطوير يتزامنو

 مجلسال قدرات وتعزيز تطوير سيتم خالله من الذي العام االطار الخطة هذه ستشكل حيث السكانية، الفرصة

 داعمــة شريعــاتوت سياســات بيئــة توفــر في االستراتيجية اهدافه لتحقيق التحديات مواجهة في للسكان االعلى

 ونالتعــا وتعزيــز الســكانية، الفرصــة مــن واالنتفاع تحقيــق أجــل مــن والتنميــة الســكان لقضايــا

 حقيقت عـلـى والعمــل نطاقهــا، وتوســيع والتنميــة الســكان ايــابقض ــنيالمعني الشــركاء مــع والتكامــل
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 ةالكفــاء ـنيوتحسـ والتنميــة، الســكان بقضايــا الوعــي مســتوى ورفــع للمجلــس، المالية االستدامة

 مخرجاتها. جودة ورفع المؤسســية

 عمل وياتأول من تعتبر األردني مجتمعنا بها يمر الذي الديموغرافي التحول مرحلة واستثمار تحقيق متابعة ان

 واستثمار يقحقت في التركيز على المجلس سيعمل حيث القادمة، الخمس سنواتلل االستراتيجية خطته في المجلس

 كل ةخصوصي تراعي السكانية الفرصة لسياسات وثائق واعداد المحافظات مستوى على السكانية الفرصة

 صةالفر محور الشباب بخصائص االرتقاء ان كما الالمركزية. في الوطنية التوجهات الى استجابة محافظة

 المحلية لعملا أسواق في وتنافسيتهم انتاجيتهم وتعزيز وتمكينهم االجتماعية، اآلفات من وتحصينهم السكانية

 وهي خرى،أ أولوية الى باإلضافة ،السياسية والمشاركة العامة لحياةا في مشاركتهم يزوتعز والدولية والعربية

 حتهاص وتعزيز األردنية المرأة تمكين فان وعليه ،معطل وغالبيته ،األردني المجتمع نصف تشكل المرأة ان

 السكانية، ةالفرص واستثمار تحقيق في المجلس أولويات من يعتبر مبكرة سن في الزواج من وحمايتها اإلنجابية

 عيةالجتماا الحماية تعزيز نضع ان يستدعي ذلكول الزيادة ونح تتجه الشيخوخة سن في السكان شريحة ان كما

  خمسال السنوات خالل اولوياتنا ضمن سكانية فرصة الى وتحويلها خبراتها استثمار وسبل الشريحة لهذه

 القادمة.

 أدائه يف المستمر والتحسين التطوير في يساهم بما  الدولية المؤسسات مع شراكاته تعزيز  المجلس ويواصل

 المعرفة دور تدعيم لغايات الهولندي نت الشير مشروع مع شراكته ابرزها ومن العالمية التجارب على نفتاحهبا

 يجيةاسترات بطريقة الموارد استخدام وضمان والبراهين، االدلة على المبنية والممارسات السياسات بناء في

 حةالص أبحاث لدعم منصة نشاءإل تعاونال خالل من  والدولي المحلي المستوى على منها القصوى لالستفادة

 ربطها وليتم ،تفاعلية أكثر لتصبح (PROMISEالسكانية) االبحاث قاعدة تطوير الى باإلضافة اإلنجابية

  وكذلك االنجابية. الصحة خدمات ومقدمي والبحثية، االكاديمية المؤسسات في االبحاث مراكز مع مباشرة

 بما القادمة الخمس سنواتلل نت الشير لمشروع approach orative(collab ( التعاوني النهج من االستفادة

 على لتأثيرل المكتسبة المعارف نقل في بفعالية استخدامها يمكن التي االستراتيجيات فهم تحسين في يساهم

  . والبرامج السياسات عليها تبنى ادلة الى والدراسات البحوث وترجمة الممارسات، وتحسين السياسات
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 االميرة موس الملكي السمو لصاحبة والعرفان الشكر بجزيل اتقدم ان يفوتني ال االستراتيجية الخطة هذه اقدم واذ

 والقضايا للمجلس العامة لالمانة المتواصل ودعمها المستمرة سموها لتوجيهات المعظمة طالل بنت بسمة

 السكانية.

 تحت  لمواطنا رفاه تحقيق في للمساهمة التنموية وطنيةال االهداف تحقيق يخدم بما الخطة هذه لتنفيذ هللا وفقنا

 المعظم.  الحسين بن الثاني عبدهللا الملك الهاشمية الجاللة صاحب حضرة ظل

 

  العام األمين                                                                                                                  

 الزعبي ميسون م.
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   للسكان األعلى المجلس عن نبذة

 قـراءوالف المحتاجيـن إلى العينيـة المسـاعدات لتقديـم خيري عمـل مجـرد مـن االجتماعي العمـل انتقـل عندمـا

 ىإل الحاجـة بـرزت نفسـها، على االعتماد مـن المحتاجـة األسر تمكيـن إلى يهـدف متكامـل تنمـوي عمـل إلى

 بنـت مةبسـ األميرة سـمو بـادرت ذلـك ونتيجـة التنمويـة. الزوايـا مـن السـكانية بالمعلومـات متخصصـة هيئـة

 اقتراح تقديـم إلى 1988 عـام البشريـة للتنميـة الهاشـمي األردني الصنـدوق أمنـاء مجلـس رئيسـة طالل

 أن لىع للسـكان الوطنيـة اللجنـة إنشـاء حينهـا الـوزراء مجلـس وقـرر للسـكان، طنيـةو لجنـة بإنشـاء للحكومـة

 لـدورا بأهميـة التنمـوي بالعمـل المختصـين كل لقناعـة ونظـرا للجنـة. العامـة األمانة الصنـدوق يسـتضيف

 على العمـل خـالل مـن المسـتدامة التنميـة لتحقيـق الوطنيـة الجهـود توجيـه وبهـدف اللجنـة هـذه تلعبـه الـذي

 2002 ـامع تـم فقـد الوطنيـة، والموارد االقتصادية التنميـة ومتطلبـات السـكاني النمـو بين التـوازن تحقيـق

ا خلف الـوزراء رئيـس برئاسـة “للسـكان األعلـى المجلـس”   الى وتحويلها الوطنيـة اللجنـة هيكلـة إعـادة  للجنـة ـا

 العـام في هتشـكيل أعيـد وقـد التنميـة، على تؤثـر التـي السـكانية القضايـا مـن عـدد لمعالجـة لسـكانل الوطنيـة

 والتعـاون التخطيـط وزيـر برئاسـة (2012) العـام تشـكيله أعيـد ثـم كذلـك، الـوزراء رئيـس برئاسـة (2008)

  الـدولي.

  األمناء مجلس أعضاء

 العمل، المجلس، رئيس الدولي/ والتعاون )التخطيط التالية الوزارات من عاملين وزراء سبعة  •

  االجتماعية( التنمية العالي، التعليم والتعليم، التربية األوقاف، الصحة،

  الشباب وزارة عام مينأ •

 المهني التدريب مؤسسة عام مدير •

 المرأة لشؤون األردنية الوطنية اللجنة عام أمين •

 والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة عام مدير •

 البشرية الموارد لتنمية الوطني المركز عام مدير •

 رراا ومق /عضوا البشرية للتنمية الهاشمي االردني الصندوق ممثل -للسكان األعلى المجلس عام أمين •

 الخاص القطاع من ناعضو •
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 للسكان األعلى المجلس اممه

 المنبثقـةو المجلـس يلعبهـا التـي والمحققة المضافـة القيمـة حلقـة مـن تنبثـق للسـكان األعلى المجلـس مهـام إن

 قيقهاوتح للمتعاملين قيمة خلق   َفي المجلس يتبعه الذي األسلوب العمل نموذج يحدد(( المجلـس عمـل نموذج من

  (.األعمال نموذج  (1) رقم )شكل )منها واالستفادة

 (1) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلـس دور يكـون بـأن 2002 عام   الـوزراء مجلـس قبـل مـن   المجلس تأسيس قـرار في التركيـز كان يـثح

 على وتعمـل ،يـةوالتنم بالسـكان المتعلقـة التنفيذيـة الوطنية والخطـط واالستراتيجيات السياسـات تقـترح كجهـة

 قييمهـاوت متابعتهـا على وتقـوم ،والتطوعيـة واألهليـة الحكوميـة الوطنيـة المؤسسـات مـع تنفيذهـا تنسـيق

 ـريبتوف ةالمعنيـ الجهـة أنهـا كـما السياسـات. لتلـك المنفـذة الجهـات بين التعـاون وتعزيـز لهـا التأييـد وكسـب

 مجـال في الوطنيـة القـدرات بنـاء على وتعمـل والتنمويـة، السـكانية بالتحديـات الوعـي وزيـادة المعلومـات

  المهام: هذه يلي وفيما  نميـة.والت السـكان
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 تحقيق في ةللمساهم وفاعلية بكفاية تنفيذها في المبذولة الجهود وتوجيه للدولة السكانية السياسات اقتراح 

 عليها. للمصادقة الوزراء مجلس الى ورفعها الشاملة واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط اهداف

 واألهلية الحكومية والهيئات السكانية والمعلومات األنشطة مجال في تنسيقية كجهة المجلس اعتماد 

 واالستراتيجية ينسجم بما السكانية والمشاريع البرامج وتنفيذ وإدارة تخطيط في مشاركتها وتعزيز والتطوعية

 للسكان. الوطنية

 برامج خالل من هال التأييد وكسب والتنموية السكانية بالقضايا الوعي مستوى برفع الخاصة السياسات اقتراح 

 القضاياب الجماهيري الوعي لتعزيز المختلفة االعالم وسائل وتسخير واالتصال والتعليم لإلعالم مدروسة

 السكانية.

 موافقةب السكانية والبرامج لألنشطة والوطنية الدولية المانحة المؤسسات من المقدمة والهبات المعونات قبول 

 الوزراء. مجلس

 يف السكانية السياسة اهداف يحقق وبما السكانية التحديات مواجهة الى الهادفة واإلجراءات االليات إقرار 

 عليها. للمصادقة الوزراء مجلس الى ورفعها األردن

 السكانية. بالقضايا المهتمة والدولية اإلقليمية الهيئات مع والتنسيق التعاون تعزيز 

 المؤسسات تلفمخ في السكانية المجاالت في للعاملين لوطنيةا القدرات وبناء والتعليم التدريب برامج اقتراح 

 الوزراء. مجلس الى ورفعها المعنية الوزارات مع بالتنسيق

 السكانية. بالقضايا المتعلقة واللقاءات العمل وورش والندوات بالمؤتمرات المشاركة 

 تحديث اتلغاي ومتابعتها كانيةالس والبحوث والدراسات المسوح واجراء السكانية المعلومات بتوفير العناية 

 العالقة. ذات العمل لبرامج والتخطيط للسكان الوطنية االستراتيجية

 معمولال للقوانين وفقا السكان مجال في المتخصصة والمطبوعات العلمية النشرات اصدار على الموافقة 

 بها.

 استثمارو تحقيق يخدم بما لها يدالتأي وكسب السكانية السياسات اقتراح في مهامه اطار ضمن المجلس تمكنو 

  عمر نم الماضية الثالث السنوات خالل السكانية السياسات من لمجموعة الحكومة تبنى من السكانية الفرصة

  : ابرزها ومن تنفيذها على عمل التي الدراسات نتائج ضوء في 2019-2015 االستراتيجية خطته

 قترحا سياسات بملخص الحكومة الى للسكان األعلى لسالمج تقدم حيث : المرن العمل أنماط في التوسع 

 كسياسة المرن( الدوام ساعات المنزل، من العمل الجزئي، )العمل المرن العمل أنماط في التوسع به
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 ئاسةر قبل من لجنة تشكيل تم حيث العمل، سوق في النساء مشاركة أمام تقف التي العقبات لمعالجة

 نةلس المرن العمل نظام بوضع قامت والتي المعنية المؤسسات ضويةوع العمل وزارة برئاسة الوزراء

 لبعض العمل ومنها المرن العمل أشكال بموجبه وحدد النظام هذا الوزراء مجلس تبنى حيث 2017

 على النظام هذا أحكام توثر وال العامل، احتياجات مع يتواءم وبشكل مرنة ساعات ضمن العمل الوقت،

 خبتاري  ملكية بإرادة    عليه المصادقة تم والذي للعامل العمل قانون يمنحها التي الحقوق من حق أي

8/3/2017 . 

 زواج ظاهرة حول المجلس أعدها التي الدراسة توصيات ضوء في القاصرات: زواج ظاهرة من الحد 

 راءاتواإلج السياسات لتوصيات الحكومة تبني تم األردني المجتمع على واثارها األردن في القاصرات

 لتنفيذل الحكومية والدوائر للمؤسسات الوزراء رئيس دولة كتاب بموجب عممتها وقد والعالجية الوقائية

 اختصاصه. حسب كل

 مجانا والطفولة األمومة خدمات تقديم قرار تبني تم: للسوريين مجانا والطفولة االمومة خدمات تقديم 

 دماتخ حول" المجلس أعدها التي الدراسة توصيات ضوء في الصحة وزارة قبل من السوريين لالجئين

  األردن في المخيمات خارج للسوريين المقدمة اإلنجابية الصحة

 عليموالت التربية وزارة تبني :المدرسية الكتب في واالبداع والريادة المهني والعمل العمل مفاهيم دمج 

 منض المفاهيم هذه لتعزيز الوزارة قبل من العمل حاليا ويجري المجلس أعدها التي الدراسة لتوصيات

  المدرسية. الكتب

 لتيا الدراسة توصيات رفع تم :الداعمة المؤسسية والبيئة االعمال ريادة نحو الشباب اتجاهات تعزيز 

   المعنية. الجهات قبل من تبنيها على للعمل الحكومة الى المجلس أعدها

 لخدمات المقدمة الجهات بين االسرة تنظيم االنجابية الصحة مؤشرات قياس معايير توحيد سياسة 

 االسرة. /تنظيم االنجابية الصحة

 المستشفيات. في اإلجهاض وبعد اشرةمب الوالدة بعد االسرة تنظيم مشورة تقديم سياسة   

 األسرة. تنظيم وسائل شراء اجراءات لتبسيط سياسة 

 الصحية المراكز كوادر قبل من المنزلية الزيارات خالل من االسرة تنظيم مشورة خدمة تقديم سياسة 

 الشمال. إقليم في الصحة وزارة في الفرعية

 من عدد في الصحية الكليات مناهج ضمن سرةاال وتنظيم االنجابية الصحة مفاهيم ادخال سياسة  

  االردنية الجامعات
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 الالمنهجية. والنشاطات الوطنية التربية مساق في والتنمية السكان مفاهيم ادخال سياسة 

 االردنية. الجامعة في التطبيقية الديموغرافيا قسم انشاء 

 من وتبنيها 2018-2013 لالعوام األسرة /تنظيم اإلنجابية للصحة الوطنية االستراتيجية  تحديث 

 .المعنية الجهات قبل

  الراهنة الديموغرافية التغيرات  ضوء في 2017 لعام السكانية الفرصة سياسات وثيقة تحديث 

 السياسات لتنفيذ المعنية المؤسسات على وتعميمها إقرارها لغايات الوزراء لرئاسة ورفعها

 فيها. المتضمنة

 ةالثالث السنوات خالل اعد فقد السكانية بالمعلومات المعنية رجعيةالم الجهة المجلس وباعتبار 

  جانب الى سياسات، وملخصات ودراسات تقارير بين ما تنوعت وثيقة 27 عن يزيد ما الماضية

 هينوالبرا األدلة على االستناد تعزبز لغايات السكانية والمؤشرات لألبحاث بيانات قواعد تطوير

  والمبادرات.  البرامج وتنفيذ ياساتالس اقتراح في  العلمية

  طوخط استراتيجيات ضمن السكانية الفرصة سياسات دمج ضمان على المجلس حرص جانب الى 

 برؤية الخاصة الفنية اللجان أبرزها: ومن هامة وطنية لجان في عضويته خالل من المؤسسات

 لمستدامة.ا للتنمية العليا التوجيهية اللجنة البشرية، للموارد الوطنية االستراتيجية ،2025 األردن

 لحماية الوطني الفريق االجتماعية، والحماية الفقر مكافحة استراتيجية لتحديث التوجيهية اللجنة

 وغيرها. للشباب الوطنية االستراتيجية العنف، من االسرة

 التدريبية جالبرام من المستفيدين عدد بلغ :السكانية القضايا مجال في الوطنية المؤسسات قدرات بناء 

 مختلف من ومتدربة متدرب 310 حوالي السكانية القضايا مجال في المجلس قبل من المنفذة

 المعنية. المؤسسات

 سةمؤس الى للوصول اعماله كافة حوسبة بعملية المجلس بدا المؤسسية الكفاءة تعزيز مجال وفي 

 مع والتعاقد المجلس عمل ومنهجيات العمليات هندسة دليل تحديث استكمال خالل من ورق بدون

 .عملية( 40 البالغة المجلس عمليات كافة )بشمولها المجلس أعمال حوسبة الستكمال استشارية جهة
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 االستراتيجية الخطة اعداد منهجية

 التخطيط وفريق العام األمين عطوفة مع االجتماع وبعد للمجلس االستراتيجية الخطة بإعداد البدء عند

 جميعل األول المرجع ليكون المجلس طموحات وكذلك الحالي الوضع وتحليل ودراسة المجلس في االستراتيجي

 لمنهجيةا وهي المتوازن األداء بطاقة منهجية تبني العمل فريق قرر فقد ،السكانية بالفرصة المتعلقة الخطط

  .ءاألدا إدارة جياتياسترات أدوات من أداة وهي .الخاص أو العام سواء االعمال تمجاال جميع في تطبيقا األكثر

 : المتوازن األداء بطاقات منهج استخدام مميزات 

o التي لماليةا المقاييس عكس للمؤسسة، والمستقبلي الحالي للنجاح األساس الحجر بمثابة البطاقة تعمل 

 مستقبال. األداء تحسين في منها االستفادة كيفية إلى تشير وال الماضي في حدث بما تفيد

o المدى. القريبة نشاطاتها مع المدى لبعيدة المؤسسة استراتيجية ربط من تمكن 

o تحقيقل المنظمة بها تتميز أن ينبغي جديدة مجاالت عملية بصورة وتحديد تشخيص من قةالبطا تمكن 

  والمؤسسة المتعاملين أهداف

o لبرامج لالمنفص للتنويع كمظلة وتعمل األداء تقدم لزيادة عمله يجب الذي ما على التركيز في المساعدة 

 . المتعاملين وخدمة التصميم وإعادة الجودة مثل المؤسسة

o دراتق تحسين خالل من المرجوة النتائج لتحقيق بالتوازي تعمل وجعلها المؤسسة أقسام مختلف دمج 

 القطاعات بين الحواجز وإزالة واحد وقت في ككل الشركة

o للمؤسسة االستراتيجية األهداف لتحقيق المستويات جميع على األنشطة جميع بين التوازي  

o تحسينال لفرص السريعة االستجابة في المرونة 

o وكفاءة فاعلية األساليب بأكثر الشركة وأهداف استراتيجية إنجاز 

o إدارة لكل المسائلة ومواضع للمسئوليات الواضح التحديد 

o األساسية واألنشطة العمليات وقياس تحليل 

o المشكالت وحل وقياس المؤسسة مهام إطار في األساسية النتائج أوجه يدتحد 

 المنهجية: هذه في المتبعة والعناصر المراحل أهم يلي وفيما

 وتشمل: االستراتيجية الخطة تطوير مرحلة أوال:
 تم ما مع يتماشى وما للرؤية صياغة إعادة المرحلة هذه في تم وقد والقيم: والرؤية الرسالة مراجعة -

 متطلبات مع يتناسب وما القيم صياغة إعادة تم وكذلك المستقبلية. المجلس رؤية هي وما سابقا تحقيقه

 الخارجي أو الداخلي الصعيد على سواء القادمة المرحلة

 الرباعي( )التحليل داخليةالو خارجيةال البيئة حليالتت -

 يجب لتيا والفرعية االستراتيجية األهداف صياغة ليتم الرباعي حليلتال عن الناتجة التحديات تحديد -

 التحديات. هذه مواجهة لضمان عليها التركيز

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
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 وتشمل: االستراتيجية ترجمة مرحلة  : ثانيا 

 ووثيقة 2025 األردن رؤية يشمل وذلك للخطة والمرجعية االستراتيجية للخطة العام اإلطار تحديد -

 الوطنية. االجندة أبعاد وكذلك المحدثة السكانية الفرصة سياسات

 الخاص عدوالب المالي )البعد األربعة االبعاد وتبني االستراتيجية الخارطة وضع االستراتيجية خريطة -

 كبعد المالي البعد اعتبار تم وقد والتعلم( والنم أو الممكنات وكذلك الداخلية والعمليات بالمتعاملين

 االهداف اسقاط تم وقد ربحية. غير عامة مؤسسة المجلس ان اعتبار على األخرى لألبعاد مكمل

 واعداد معها لالتعام ليسهل األربعة االبعاد هذه في مالءمته حسب كل والفرعية الستراتيجيةا

 وتحقيقه. ادارته يمكن قياسه يمكن ما لمبدأ ابتاعا األداء مؤشرات

 هدف لكل التابعة الفرعية واالهداف االستراتيجية األهداف تحديد المتوازن: األداء بطاقة تطوير -

 هدف كلب الخاصة القيم على االتفاق مع فرعي هدف لكل التابعة األداء مؤشرات تحديد ثم استراتيجي

 القادمة. الخمسة لألعوام وكذلك عام كلل  األداء لمؤشرات المستهدفة القيم  تحديد كذلك

  للمجلس الرؤية تحقيق يضمن وما األهداف من هدف لكل المبادرات تحديد -

   وتشمل: والمتابعة تقييمال ثالثا: -

 والتعليمات ألنظمةا ذلك في بما التنظيمية البنية تقييم المرحلة هذه في تم :للمجلس التنظيمية البنية تقييم -

 واألطر والتخصص للمجلس المختلفة التنظيمية الوحداتو التنظيمي والهيكل للسكان األعلى المجلس في بها المعمول

 ائجنت ضوء وفي ،الوظيفية والمهام االدارية الوحدات ومهام اإلداري وارتباطها الوظائف ومواقع االدارية التسلسلية

 التالي: النحو على للمجلس يالتنظيم الهيكل تعديل تم التقييم،

 للسكان األعلى للمجلس المعدل التنظيمي الهيكل (2 )  رقم الشكل
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 المؤسسي لتقييموا المتابعة نظام تحليل تم    المجلس في المتبع المؤسسي والتقييم ةالمتابع نظام تحليل  -

 الخطة بيقتط لضمان والمتابعة، للتقييم خطة وضع تم التحليل نتائج ضوء وفي المجلس في المتبع

 األدوار يدوتحد التطبيق عملية سير لضمان حوكمةلل موذجن وضع وكذلك أهدافها لتحقيق االستراتيجية

 التفاصيل. من لمزيد ةوالمتابع التقييم لخطة الرجوع يمكنو الخ، والمخرجات. واالجتماعات

 مت الشركاء: على والفرعية االستراتيجية واالهداف الجوهرية والقيم والرسالة الرؤيا تعميم رايعا: -

 تعميمهاو الغاية لهذه استبانة تطوير خالل من الشركاء على االستراتيجية الخطة تعميم المرحلة هذه في

 نظر وجهة ألخذ المانحة والجهات والجامعات حكومية وغير وميةكح مؤسسات من الشركاء على

  فرعية.وال يةالرئيس االستراتيجية األهداف جانب الى الجوهرية وقيمه المجلس ورسالة برؤية الشركاء

 االستراتيجية تطوير مراحل  (3) رقم الشكل
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 الرباعي التحليل

 لقوةا عناصر أهم على والتعرف للمجلس والخارجية الداخلية البيئة تحليل الى SWOT الرباعي التحليل يهدف

 منها ستفادةاال ويمكن بالمجلس تحيط التي الخارجية الفرص الى باإلضافة للمجلس الداخلية التحسين وفرص

 معها. للتعامل الخارجية التهديدات كذلك المجلس أهداف لتحقيق

  القوة: نقاط

 عامة. وامانه المجلس عمل بطبيعة المعنية والوزرات المؤسسات من ممثل إدارة مجلس وجود  

 للقياس. وقابلة واضحة ومؤشرات عمل وخطط للمجلس واضحة استراتيجية وجود 

 المجلس. أنشطة وتنفيذ لمتابعة آلية وجود 

 متنوعة. خبرات وذو وفعالية بكفاءة االعمال معظم تنفيذ على قادر مؤهل كادر وجود 

 اداخلي مطبقة عمليات هندسة نماذج وجود جانب الى المجلس في متقدمة معلومات تكنولوجيا شبكة وجود 

  الشركاء. ومع

 في السكاني البعد ادخال يضمن بما المؤسسات من للعديد والفنية القطاعية اللجان في لمجلسا عضوية 

 العالقة. ذات التنموية الخطط

  الضعف(: )نقاط التحسين نقاط

 واإلداري. الفني الكادر اعداد في نقص 

 السكان ياقضا على معه العاملة الجهات تعدد جانب الى متشعبة المجلس من المطلوبة االعمال طبيعة 

 والتنمية.

 الوظيفي. الدوران نسبة ارتفاع  

 في.الوظي االحالل وخطط التعاقب أنظمة مثل المجلس داخل كامل بشكل البشرية الموارد أنظمة تفعيل عدم  

 الموظفين. قدرات لبناء ممنهجة برامج وجود عدم 

 وماليا. إداريا المجلس استقاللية عدم 

  لتهديدات:ا
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 دتأيي لكسب المجلس على إضافيا حمال يشكل مما والداعمة الشريكة المؤسسات قيادات تغيير سرعة 

  الجديدة. القيادات

 تعتمدو متغيرة، سنوية مبالغ رد يتم حيث العامة الموازنة دائرة من ثابتة سنوية موازنة للمجلس يوجد ال 

  الخارجي. التمويل على المشاريع

 األولويات وتغيير االقتصادية االزمة ظل في لألردن تقدم التي الخارجية التمويل مصادر استدامة عدم 

  التنموية. المشاريع تمويل مستوى على

 عبيص مما معنية ومنظمات مؤسسات عدة مع وتقاطعها والتنمية السكان مواضيع وتشابك وتعدد صعوبة 

  المنشودة. واألهداف الاالعم تنفيذ نجاح ويهدد السيطرة عملية من

 لىع وتؤثر مباشر بشكل والتنمية السكان مواضيع على تؤثر متوقعة غير ظروف بعدة األردن مرور 

 يرةكب اعداد لجوء مثل االحداث هذه وقوع قبل اعدادها تم التي والمشاريع والبرامج الدراسات كافة فعالية

  .وغيرها سوريا في االزمة بعد األردن الى السوريين من

 األردن. في والديموغرافيا السكان بقضايا المختصين الخبراء اعداد قلة 

 يعكس يالذ االمر بالمستقبل، متعلقة كونها السكانية الفرصة بمفهوم المعنيين بعض لدى الوعي ضعف 

  الحالية. األوضاع معالجة على منها بدال والتركيز أولوية اعتبارها عدم

 للمجلس. الداعمة أو الشريكة الجهات بعض تعاون ضعف 

 أو للمجلس تزويدها يتم التي التقارير او األرقام او المؤشرات او واستدامتها المعلومات بعض دقه ضعف 

 الجهات. بعض قبل من تعبئتها

  )الخارجية(: الفرص

 لها لوزراءا مجلس وتبني السكانية الفرصة سياسات وثيقة في والتنمية السكان لسياسات وطني إطار وجود 

  بتنفيذها. المعنية والمؤسسات الوزارات على عميمهاوت

 من القرار متخذي او السياسات صانعي تأييد كسب وإمكانية والتنمية، السكان لقضايا السياسية القيادة دعم 

 في المجلس وأهداف أعمال مع تتقاطع الحكومة قبل من وتبنيها للتنمية وطنية واهداف خطة وجود خالل

  التنمية. تحقيق

 المجلس. بعمل عالقة ذات االمة مجلس في متخصصة لجان ودوج 

 ية.السكان الفرصة وثيقة سياسات تنفيذ لمتابعة الوطنية التوجيهية اللجنة التخطيط وزارة ترأس  

 الياح مناسبة بيئة يعد الموارد ومحدودية القسرية الهجرات وجود ظل في  خاصة الحالي السكاني الوضع 

  والتنمية. السكان لقضايا رالقرا صانعي تأييد لكسب

 التمويل. مصادر تعدد  

 المجلس. قبل من المشكلة الفنية اللجان في المؤسسات من ارتباط ضباط وجود  
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 الرئيسيون الشركاء

 ويكون المجلس معهم يتعامل الذين والخارجية الداخلية الجهات جميع هم Stakeholders بالشركاء المقصود

 .المجلس بأعمال يتأثرون انهم الى باإلضافة االستراتيجية تحقيق في تأثير لهم

 : مجموعتين الى ينقسمون وهم

o أردنية. محلية ومؤسسات جهات أي الداخلية المجموعة 

o المانحة. الجهات وهي دولية مجموعة أي الخارجية المجموعة  

 

 للشركاء المجلس حاجة للمجلس الشركاء حاجة الداخلية الجهات رقم

 وسياسات تشريعات إقرار   ومعلومات سياسات ملخصات الوزراء مجلس 1

 وسياسات تشريعات إقرار ومعلومات سياسات ملخصات واالعيان( )النواب االمة مجلس 2

3 
 وملخصات ومعلومات خبرات  الوزارات

  سياسات

 والسياسات التشريعات وإقرار المعلومات الخبرات،

 المعلومات  خبرات العامة االحصاءات دائرة 4

5 
 وملخصات ومعلومات خبرات   الدولي والتعاون التخطيط وزارة

  سياسات

 والسياسات التشريعات وإقرار المعلومات الموارد، الخبرات،

 وسياسات تشريعات وإقرار وخبرات معلومات   وخبرات معلومات الحكومية والمؤسسات الدوائر 6

  وعي ورفع تأييد كسب  خبرات معلومات، االعالمية المؤسسات 7

8 
 وملخصات ومعلومات خبرات  الحكومية غير المنظمات

  سياسات

  وعي ورفع تأييد وكسب معلومات،

 والسياسات التشريعات وإقرار والمعلومات الخبرات   ومعلومات خبرات الجامعات 9

 والمعلومات الخبرات  وموارد معلومات واالستشارية البحثية والمراكز المؤسسات 10

11 
 وملخصات وخبرات معلومات المانحة( )الجهات الخارجية الجهات

  سياسات

  موارد خبرات،
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 والقيم والرسالة لرؤيةا

 

 والرسالة االرؤي مراجعة تم االستراتيجية الخطة تحضير عملية خالل تمت التي الشامل التحليل عملية من كجزء

 مع توافقهم ومدى ومهامه، المجلس عمل بنموذج ارتباطهم مدى من للتأكد وذلك للمجلس الجوهرية والقيم

 والقيم سالةوالر الرؤية على التوافق بالنهاية ليتم أجلها من المجلس تأسس الذي االستراتيجية والغايات األهداف

 :ليةالتا الجوهرية

 الرؤية 

 

 

 الرسالة 

 

 

 

 

 

 الجوهرية القيم  

 عم كاملة بشفافية نعمل والنزاهة: والشـــفافية المســـاءلة 

 أعمالنا نتائج باستمرار نعرض وكذلك معنا المتعاملين جميع

 والمواطن. الوطن تجاه امسؤوليتن من انطالقا تامة بشفافية

 الشركاء تجاه االلتزام  

 العاملين تجاه االلتزام 

 

 

  

 

 وضع في ونساهم بالتنمية، المتعلقـــة الســـكانية والمعلومات القضايـــا لكافة كمرجع نعمل

 متابعةو الممارسات ألفضل وفقا والتنمية بالسكان المعنية العمل وخطط واالستراتيجيات السياســـات

 التنسيقب المجال هذا في الوطنية القدرات تعزيز مع حولها الوعي ونشر التأييد وكســـب تنفيذها وتقييم

 .الفرص وتكافؤ العدالة وتحقيق المستدامة التنمية لبلوغ المعنية والجهات الشركاء مع

 رفاه قوتحقي السكانية للفرصة األمثل االستثمار لضمان التنمية في أساسيا امحور السكاني البعد

 االردني المواطن
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 ةالمتعلق وأهدافه مهامه تنفيذ في المجلس نجاح بأن نؤمن :)التشاركية( الجماعي العمل 

 ومقدمي كاءالشر كافة مع المشترك والعمل الحثيث بالتعاون إال يتحقق ال والتنمية بالسكان

 بأبعاد معنية أخرى جهات أي جانب إلى المستفيدة والفئات القرار وأصحاب الخدمات

 المجلس داخل يقالفر بروح والعمل ، التنموية السكانية القضايا

 والتميز المبادرة يتطلب عملنا وأن عملنا، مجال في رواد أننا نؤمن : واالبداع التميز 

 جودة تضمن االتقان من ومواصفات معايير وفق نعمل و ،  المستمر والتعلم واالبداع

 باستمرار. عملنا ونتائج أدائنا تحسين إلى ونسعى عملنا نتائج
 

 المجتمعية المسؤولية 
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 المجلس الستراتيجية االساسية العناصر

 

 مكون يكون ان الى المجلس يتطلع 2030 المستدامة التنمية اجندة  واهداف  2025 االردن رؤية مع بالتوافق

 ميعج رفاهية الى للوصول القرار صانعي ودعم والتنمية بالسكان العالقة ذات السياسات وضع في اساسي

 االردن. في السكان

 متضمنةال الوطنية األهداف  تحقيق في الفاعلة والمساهمة المشاركة الى تهدف المجلس استراتيجية فإن وعليه

 : في

 2025 االردن رؤية تحقيق  

 السكانية الفرصة واستثمار تحقيق  

 2030 المستدامة التنمية اهداف 

 ومحاورها القطاعية االستراتيجيات في المتضمنة الوطنية االهداف الى باإلضافة  

 دثةالمح الوطنية للوثيقة للستتتتتتكان االعلى المجلس اصتتتتتتتدار مع للمجلس االستتتتتتتراتيجية الخطة تطوير يتزامن 

 ،  2017 /23/11 بتاريخ الوزراء رئاستتتة قبل من إقرارها تم والتي 2017 لعام الستتتكانية الفرصتتتة لستتتياستتتات

 اجتماعيةو ستتكانية ستتياستتات   تبني يتطلب ردناأل في الستتكانية الفرصتتة حدوث من االنتفاع  ان على تؤكد والتي

 في لألردن امةالمستد التنمية تحقيق إلى تؤدي والتي عنها، ستنجم التي للتغيرات واالستجابة مالئمة، واقتصادية

 لفرصةا لمراحل المصاحبة المتوقعة للتغيرات المناسب االستعداد عدم حال وفي الرشيدة. بالحوكمة اقترانه حال

  األردني. المجتمع على تأثير لها سيكون التي السلبية االنعكاسات من العديد األردن واجهسي السكانية

 : (4) الشكل رقموالتي يوضحها  وفقا للمحاور االربعة التالية وتتوزع هذه السياسات  

 2040 العام بحلول " السكانية الفرصة ذروة " إلى الوصول األول: المحور 

 المؤشرات:

 (2040 عام بحلول 47.7 ) العمرية االعالة نسبة -

 (2040 عام بحلول %67.7 ) (%) 64-15 العمرية الفئة في السكان نسبة -
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 بحلول سنتان مقدارة بما الحياة توقع قيم ارتفاع )الجنس)بالسنوات( حسب الوالدة عند المتوقع العمر -

  (2030 عام

  /امراة طفل 2.1)سنة( 49-15 االنجاب سن في امرأة لكل المواليد عدد )متوسط الكلي االنجاب معدل -

 (2030 عام بحلول

 السياسات:

 الوصول وسهلة جودة وذات نوعية صحية خدمات -

 .الوصول وسهلة وجودة فاعلية ذات أمنة أسرة تنظيم خدمات -

 السكانية الفرصة استثمار : لثانيا المحور 

 المؤشرات:

 (2030 عام % 9.17)والعمر. الجنس بحسب البطالة معدالت -

  والعمر الجنس حسب )%( المنقح االقتصادي النشاط معدل -

 : السياسات

 والريادة واالبتكار واإلبداع العلمي والبحث للتعليم محفزة تعليمية بيئة تعزيز -

 والتقني المهني والتعليم التدريب على االقبال دعم -

 واالستثمار واالدخار للعمل محفزة أعمال بيئة تعزيز -

 الذاتي والتشغيل الريادي العمل على االقبال زيادة -

 للمرأة االقتصادية المشاركة نسبة رفع -

 السكانية الفرصة ومتطلبات لتتالءم التحتية والبنية البيئة تحسين -

 السكانية الفرصة بعد ما لمرحلة عدادواإل االجتماعية الحماية  الثالث: المحور

  المؤشرات:

 .(%) الصحي التأمين أنواع من بنوع المؤمنين المواطنين نسبة -

 )%(. المشتغلين إجمالي إلى االجتماعي الضمان في المشمولين الفعالين عليهم المؤمن نسبة -

 :  السياسات

 .المقدمة الصحية والتأمينات واالجتماعية الصحية الخدمات في المستمر والتحسين التوسع -

 .االجتماعي والضمان االجتماعية التنمية خدمات في المستمر والتحسين التوسع -

 والخارجية الداخلية الهجرة مستويات من الحد : الرابع المحور

 : تالمؤشرا

  فيها السنوية الزيادة معدالت و المغتربين تحويالت قيمة -

 المحافظات مستوى على الداخلية الهجرة صافي -

  : السياسات

  الدولية الهجرة من االستفادة تعظيم -

 المحافظات حسب التنمية مكتسبات عتوزي إعادة -
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ستثمار تحقيق ويحتاج سكانية الفرصة وا سات تحقيق في التقدم مدى رصد إلى ال سيا  ومتابعتها هاب المرتبطة ال

 جميع في الستتتتائدة األوضتتتتاع تعكس التي المختلفة المؤشتتتترات أداء مراقبة خالل من الوطني المستتتتتوى على

 استتتثمارو تحقّق في ومتابعته دمالتق مدى رصتتد يشتتكل إذ للمؤشتترات. المستتتهدفة القيم تحقيق ومدى القطاعات،

 تبذلها تيال الجهود على انعكاسات   من لها لما باألهمية تتصف عمليةا  مستمر   بشكل   السكانية الفرصة سياسات

 خالل من المرستتتتتومة األهداف إلى الوصتتتتتول إلى تهدف والتي كافة، المجاالت في العالقة ذات الجهات جميع

 يساعد مؤشرات، من وغيرها واالقتصادية واالجتماعية الديموغرافية شراتالمؤ لجميع المستهدفة القيم تحقيق

 كما (.2040) عام في الذروة إلى ووصولها األردن، في حدوثها المتوقع السكانية الفرصة استثمار في تحقيقها

 ،ةالستتتتكاني بالفرصتتتتة الخاصتتتتة الستتتتياستتتتات تقدم دون تحول التي العقبات لمعرفة ضتتتتروريةا  المرحلة هذه تعدّ 

 مسارات.ال وتصحيح العقبات لتخطي المناسبة الحلول إيجاد في يساعد مما األهداف وتحقيقها

 يةالستتكان الفرصتتة ستتياستتات واستتتثمار تحقق ومتابعة لرصتتد الوطنية الخطة المجلس صتتدرأ  االطار هذا وفي

 المؤستستات عم بالتنستيق ةالمستتجد واالقتصتادية االجتماعية التغيرات إلى استتناداا  باستتمرار تحديثها يتم والتي

 استتتثمارو تحقيق في التقدم مدى ومتابعة لرصتتد المخصتتصتتة الدورية التقارير إعداد تمي ضتتوئها وفي ، المعنية

 حققت ستتتياستتتات تنفيذ ومتابعة رصتتتد آلية لتعزيز العالقة، ذات للجهات ورفعها الستتتكانية الفرصتتتة ستتتياستتتات

 في تتمثل التي األردن في المتوقعة السكانية الفرصة من جوةالمر األهداف لتحقيق السكانية الفرصة واستثمار

 .المواطن رفاه إلى والوصول سكانيةال الفرصة لعوائد األمثل االستثمار تحقيق
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 واستثمار سياسات الفرصة السكانيةاإلطار المنطقي لسلسلة النتائج المرجوة من تنفيذ الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق  (3رقم ) الشكل

االهداف السياسات 
األثراالستراتيجية 

تحقيق 
رفاهية 
المواطن 
في ظل 
الفرصة 
السكانية

الوصول 1
إلى ذروة 
الفرصة 
السكانية 

بحلول العام 
2040

ق التحول الديموغرافي من خالل يتحق1.1
بلوغ نسبة اإلعالة العمرية أدنى مستوى لها

استثمار  2
الفرصة 
السكانية 

ث العلمي بيئة تعليمية محفزة للتعليم والبح2.1
واإلبداع

لالستثمار للعمل وبيئة أعمال محفزة 2.2
والريادة

يإقبال متزايد على العمل المهني والتقن2.3

غيل إقبال متزايد على العمل الريادي والتش2.4
الذاتي
ية ارتفاع مستمر في المشاركة االقتصاد2.5

للمرأة

تحسين البيئة والبنية التحتية لتتالئم 6.5
اإلعداد 3ومتطلبات الفرصة السكانية 

الفعال 
لمرحلة 
الفرصة 

السكانية وما 
بعد الذروة 

بنية تحتية تتالءم ومتطلبات التنمية 3.3
المستدامة

خدمات التوسع والتحسن المستمر في 3.2
والضمان االجتماعيالتنمية االجتماعية

التوسع والتحسن المستمر في الخدمات 3.1
للمواطنوالتأمينات الصحية المقدمة 

التوظيف . 4. 
االمثل 

للهجرات 
الداخلية 
والخارجية

  الخارجية الهجرة مستويات ضبط 1.4 

 لمتطلبات تبعا الداخلية الهجرة تيارات توجيه 4.2

  المستدامة التنمية
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 سلسلةل المنطقي إلطارا مع وانسجامها اتساقها مدى من التأكد للمجلس االستراتيجية األهداف مراجعة عند تم وقد

 وتوضح .ةالسكاني الفرصة سياسات واستثمار تحقق ومتابعة لرصد الوطنية الخطة تنفيذ من المرجوة النتائج

 بالنتائج وعالقتها للسكان األعلى للمجلس االستراتيجية واألهداف التوجهات .ج(3 ب، .3 ،أ.3) األشكال

  للخطة. المنطقي اإلطار في الواردة األربعة الرئيسية

 

  على يسيرئ وبشكل جميعها تركز السكانية للفرصة المنطقي لإلطار األربعة النتائج أن .أ(4) الشكل من ويتضح

 للفرصة الداعمة ميةوالتن السكان سياسات بيئة تحسين توفير  خالل من السكانية للفرصة األمثل االستثمار تحقيق

  ،السكانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كانيةالس الفرصة سياسات واستثمار تحقق ومتابعة لرصد الوطنية الخطة ارتباط مدى ب( .3) الشكل ويوضح

 رصد نم للسكان األعلى المجلس ستمكن التنفيذية فالخطة .  للمجلس والرابع الثاني جيياالسترات بالهدف

 رصةبالف العالقة ذات المستويات مختلف على بالتنمية المعنية الجهات لدى األداء ومؤشرات أهداف ومتابعة

ا  سيتضمن الذي األمر السكانية، ا  تنسيقا  رفعو التعاون وىمست رفع إلى سيؤدي مما الجهات تلك مع وتعاونا

  للمجلس. الرابع االستراتيجي الهدف ينص كما السكانية بالقضايا الوعي مستوى

 

 

 

 

 

 

 

 األربعة  لفرصة السكانية للمجلس األعلى للسكان وعالقتها بالنتائج الرئيسة  االستراتيجية: األهداف  .أ(4)رقم الشكل 

تحقيق االسثمار االمثل 
للفرصة السكانية 

اعمة توفير بيئة سياسات د
لتحقيق التحول 
الديموغرافي 

يئة تركز النتائج االربعة  على ب
صة سياسات السكان في ظل الفر
ف السكانية المرتقبة في مختل

ةالمستويات والقطاعات التنموي

توفير بيئة سياسات داعمة
للسكان والتنمية 

تهدف خطة متابعة الفرصة 
لتأثير السكانية  إلى رفع مستوى ا
كان في القرارات المتعلقة بالس
د والتنمية المستندة إلى البع

السكاني في ظل  الفرصة 
السكانية من خالل تقارير 
المتابعة والتوصيات التي 

ستصدر بشكل دوري توفير المعلومات والدراسات 
والمؤشرات النتعلقة بالسكان 
والتنمية  ذات الجودة داعمة 

التخاذ القرار 
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 األربعة للفرصة السكانية للمجلس األعلى للسكان وعالقتها بالنتائج الرئيسة  االستراتيجيةاألهداف  ب( .3) رقم الشكل

 

 عورف المؤسسية الكفاءة )تحسين للمجلس الخامس االستراتيجي االهدف ارتباط مدى .ج(3) الشكل ويوضح

 ةمتابع تقارير إصدار من المجلس الخطة ستمّكن حيث ، السكانية الفرصة متابعة بخطة المخرجات( جودة

 عالقةال ذات التنموية والجوانب المستويات مختلف حسب السكانية الفرصة لسياسات قيقةود شاملة دورية

ا  الخطة ترتبط كما الرئيسية. الثالث النتائج ضمن المرتقبة السكانية بالفرصة  المرتبطة فرعيةال باألهداف أيضا

 ورفع المجلس داخل معرفةال إدارة وثقافة المستمر التطوير بتعزيز والمتمثلة الخامس االستراتيجي بالهدف

اإلرتباط مع نتائج 
وأهداف الخطة 

الوطنية لرصد ومتابعة
تحقق واستثمار 
سياسات الفرصة 

السكانية

الهدف االستراتيجي 
الفرعي 

الهدف 
االستراتيجي 

للمجلس 

تعزيز 

التعاون 

والتكامل 

مع الشركاء 

المعنيين 

بقضايا 

السكان 

والتنمية  

وتوسيع 

نطاقها 

استدامة وتوسيع 

نطاق شركاء 

المجلس

من خالل متابعة 
المجلس األعلى 
ي للسكان مدى التقدم ف
تحقيق األهداف 

ن التنموية الواردة ضم
النتائج االربعة 
من للفرصة السكانية و

خالل رصد مؤشرات 
األداءالخاصة 
بالجهات المعنية

تعزيز عملية المتابعة 

والتقييم للعمل 

المجلس مع 

الشركاء 

من خالل الخطة 
االعالمية وكسب 

فيذية التأييد للخطة التن
لمتابعة سياسات 
الفرصة السكانية 
اء وبناء قدرات الشرك

تعزيز دور المجلس 
كجهة تدريبية ريادية 
في قضايا السكان 

والتنمية 

رفع 

مستوى 

الوعي 

بقضايا 

السكان 

 والتنمية 

تحسين مستوى 

الوعي والمعرفة 

بقضايا السكان 

 والتنمية 
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 على ملوالع المجلس عمليات كفاءة بمستوى واالرتقاء البشرية للموارد والمهنية األساسية الكفاءات مستوى

 بشكل تسهم أن السكانية الفرصة سياسات واستثمار تحقق ومتابعة لرصد الوطنية الخطة شأن من ان كما أتمتتها.

 شكلب السكانية الفرصة سياسات متابعة من المجلس ستمكن أنها ثحي لمهامه، المجلس أداء تعزيز في فعال

 سالمجل دور يجعل ما السكانية، بالفرصة العالقة ذات القطاعات مختلف في محددة مؤشرات يستهدف مركز

 سيؤدي لذيا األمر السكانية، الفرصة سياسات تحقيق في التراجع أو التقدم مدى رصد في وكفاءة فعالية أكثر

 االستراتيجي هدفال تحقيق في اإلسهام وبالتالي والتقييم المتابعة عملية  وتعزيز  المجلس عمليات كفاءة رفع إلى

 الخامس.
 

 للفرصة السكانية األربعة األهداف اإلستراتيجية للمجلس األعلى للسكان وعالقتها بالنتائج الرئيسة   .ج(3)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

   

 لمجلسا قدرات وتعزيز تطوير ستتيتم خالله من الذي العام االطار تشتتكل  للمجلس االستتتراتيجية الخطة وكون

 تشريعـتتـتتاتو سياسـتتـتتات بيئـتتـتتة توفـتتيـتتر في االستراتيجية اهدافه لتحقيق التحديات مواجهة في للسكان االعلى

ـز السـتـتكانية، الفرصـتـتة مـتـتن نتفاعواال تحقيـتـتق أجـتـتل مـتـتن والتنميـتـتة السـتـتكان لقضايـتـتا داعمـتـتة ـ  وتعزي

 ـلـىع والعمــل نطاقهــا، وتوســيع والتنميــة الســكان بقضايــا المعنيــن الشــركاء مــع والتكامــل التعــاون

 لكفــاءةا وتحســن والتنميــة، الســكان بقضايــا الوعــي مســتوى ورفــع للمجلــس، المالية االستدامة تحقيق

 لصياغة السابقة العناصر تضافر يعكس أدناه (4) رقم الشكل فإن وعليه.مخرجاتها جودة ورفع لمؤسسـتتتتتـتتتتتيةا

 للسكان: األعلى المجلس استراتيجية

اإلرتباط مع نتائج وأهداف الخطة 
الوطنية لرصد ومتابعة تحقق 
واستثمار سياسات الفرصة 

السكانية

االهداف االستراتيجية الفرعية  الهدف االستراتجي للمجلس 

تحسين الكفاءة المؤسسية 
ورفع جودة المخرجات

االرتقاء بمستوى كفاءة 
عمليات المدجلس وجودة 

النمهخرجات 

من خالل إصدار تقارير 
دورية محوسبة  شاملة ودقيقة 

لمتابعة سياسات الفرصة 
السكانية 

رفع مستوى الكفاءات 
االساسية والمكهنية للموارد 

البشرية 

من خالل تدريب موظفي 
المجلس على متابعة سياسات 

الفرصة وإعداد تقارير 
المتابعة
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 ان

 جتمعنام بها يمر الذي الديموغرافي التحول مرحلة واستتتثمار تحقيق متابعة

 خمسلل جيةاالستتتتتتتراتي خطته في المجلس عمل أولويات من تعتبر األردني

 ذات  القضااااايا على التركيز على المجلس ستتتتيعمل حيث القادمة، ستتتتنوات

تالية األولوية  ذهه عن سااااااتنبثق التي الساااااانوية التنفيذية خططه في ال

  :االستراتيجية

 

 مسااااتوى على السااااكانية الفرصااااة واسااااتثمار تحقيق في التركيز 

 تراعي الستتتتكانية الفرصتتتتة لستتتتياستتتتات وثائق واعداد المحافظات

 في الوطنية التوجهات الى استتتتتتتجابة محافظة كل خصتتتتتتوصتتتتتتية

 الالمركزية.

 :ماعية،االجت اآلفات من وتحصينهم السكانية الفرصة محور الشباب بخصائص االرتقاء كون الشباب 

سيتهم انتاجيتهم وتعزيز وتمكينهم سواق في وتناف  مشاركتهم يزوتعز والدولية ربيةوالع المحلية العمل أ

    السياسية والمشاركة العامة الحياة في

 ته األردني المجتمع نصتتتتتتف تشتتتتتتكل المرأة ان حيث :المرأة تمكين  المرأة تمكين فان معطل وغالبي

 في سالمجل أولويات من يعتبر مبكرة سن في الزواج من وحمايتها اإلنجابية صحتها وتعزيز األردنية

  السكانية، الفرصة رواستثما تحقيق

  نا يستتتتدعي ذلك فان الزيادة الى الشتتتيخوخة ستتتن في الستتتكان شتتتريحة والتجاه االجتماعية: الحماية 

 كانية.س فرصة الى وتحويلها خبراتها استثمار وسبل الشريحة لهذه االجتماعية الحماية تعزيز نضع

 والخارجية الداخلية للهجرات األمثل التوظيف خالل من الهجرة  

 

 

الشباب 
وتمكين المراة

الفرصة 
السكانية على 

مستوى 
المحافظات 

الهجرة 
الحماية 

االجتماعية 
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 االستراتيجية الخارطة

 تم ما على ءا بنا االستراتيجية الخارطة تطوير تم فقد الفضلى، العالمية الممارسات حسب به معمول هو وكما

 .سابقا تحليله

 أو فرعي هدف استراتيجي هدف كل ويتبع استراتيجية أهداف خمسة عدد تحديد تم فقد المجلس حالة وفي

 الخريطة في توزيعها وتم االداء، ومؤشرات واالهداف الرؤية مع ومواءمتها اهميتها على للتركيز أكثر

 المتوازن. االداء وبطاقة االستراتيجية

 االربعة؛ االستراتيجية المحاور من االستراتيجية الخارطة وتتكون

  المالي المحور -

 المتعاملين محور -

  العمليات محور -

 (والتعلم النمو) الممكنات محور -

 الرؤية قتحقي في مباشر بشكل وتساهم تمثله التي والفرعية االستراتيجية االهداف على يحتوي محور وكل

 .للمجلس

 االربعة االستراتيجية والمحاور التحديات
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 التي تحدياتال وتحديد صياغة تم وعليه للمجلس الرؤية وتحقيق الرباعي التحليل بين الربط التحديات تمثل

 التحديات ذهه على للتغلب والفرعية، االستراتيجية االهداف، وتحديد الرباعي التحليل على بناءا  المجلس تواجه

  اتيجية.االستر الخارطة في االربعة االستراتيجية محاور على وتوزيعها

 محاورال على وتوزيعها المجلس تواجه التي التحديات تحديد تم فقد السابق الرباعي التحليل على بناءا

 والفرعية. االستراتيجية االهداف تحديد يتمس ومنها االربعة االستراتيجية

 

 

  المالي المحور

 

 جهات نم التمويل على االعتماد بدون لعمل ا في االستمرارية وبالتالي المالي االستقالل المجلس يحقق أن -

  .االستدامة لتحقيق االمكان قدر التوفير وكذلك .خارجية

 

 المتعاملين محور 

  .خدماته يتلقوا ممن الرضا درجات أعلى يحقق أن -

 .بالسكان الخاص السياسات وضع في به الموثوق المرجع بمثابة يكون أن -

 .بالسكان المتعلقة المشاكل جميع دراساته / نشاطاته تغطي أن -

 

  العمليات محور 

  العمل ءبط او إعاقة الى يؤدي روتين أو تعقيدات بدون وسلس سريع بشكل الداخلية العمليات تتم أن -

 الرسمية الجهات المانحة، الجهات) المتعاملين من منه يطلب او يطرأ لما استجابة سرعة أعلى يحقق أن -

 (الخ..
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 والنمو( )التعلم الممكنات

 رؤيته. لتحقيق تلزمه التي الكفاءات اعلى على المجلس يحوز أن -

 والتي ابه يقوم التي العمليات تخدم التي واإلدارية المالية واألنظمة التكنولوجية احدث المجلس يمتلك أن -

  .ومستقبالا  حاليا منه تطلب

 

 

 

 

 للسكان األعلى للمجلس االستراتيجية الخارطة

 احدى هو سالمجل ان االعتبار بعين االخذ تم وقد للمجلس االستراتيجية للخريطة العام الهيكل ادناه الشكل يمثل

 يجيةاالسترات لتنفيذ داعم كمحور المالي المحور اعتبار تم فقد المادي، الربح الى يهدف وال الدولة مؤسسات

 .المذكور الشكل في موضح هو كما المجلس لنشاط اساسي كهدف وليس

 :التالي النحو على للمجلس االستراتيجية الخريطة وضع تم دفق ذلك على وبناءا 
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 رعيةف أهداف من يتبعه وما استراتيجي هدف لكل االداء مؤشراتو للمجلس االستراتيجية االهداف تحليل تم

 وقياس المؤشرات هذه تحليل وتم الفرعية لألهداف األداء مؤشرات ضعو تم كما . األهداف لهذه اوزان ووضع

 يتبعها وما األهداف من العديد أن تبين .وقد (2 رقم ملحق ) المجلس رؤية لتحقيق سعيا تحقيقها على القدرة مدى

 التي القوة  تعد والتي  المبادرات تحديد تم كما تحقيقها. يتم لكي المبادرات من عدد الى تحتاج مؤشرات من

 مجموعة هي ةاالستراتيجي المبادراتو .التغير ومقاومة الذاتي القصور على فتتغلب تتحرك المؤسسة كتلة تجعل

 دةمساع تستهدف والتي للمؤسسة اليومية التشغيلية األنشطة خارج المحددة المدة ذات والمشاريع البرامج

 .المستهدف أدائها تحقيق في المؤسسة
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 للمجلس االستراتيجية الخارطة محاور
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 المتعاملين محور أوال: 

 عةمنف أكبر وتحقيق بمهامه القيام المجلس يستطيع لكي

 هدهج قصارى يبذل أن عليه ،المجاالت كافة في معه ملينعاللمت

 الكم حيث من الدراسات وتحديد المعلومات توفير أجل من

 قضاياب الوعي مستوى رفع  في مباشر بشكل تساهم التي والنوع

 ةالخاص القرارات التخاذ القرار اصحاب مساعدة وكذلك السكان

 االردني للمواطن الرفاه وتحقيق السكانية بالفرصة

 

 

  :المتعاملين محور عن المنبثقة االستراتيجية االهداف

 السكانية. للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  :االول االستراتيجي الهدف

 :الفرعية االهداف •

  الديموغرافي التحول لتحقيق داعمة سياسات بيئة توفير األول: الفرعي الهدف 

 األداء: مؤشرات

 لتحولا تحقيق سياسات لبيئة الداعمة المعدة الحقائق واوراق السياسات وملخصات  التقارير عدد •

 (  سياسات( ملخصات وتقارير، )دراسات، الديموغرافي

 تقاريرو خطط) الديموغرافي التحول تحقيق سياسات لبيئة الداعمة المعدة والتقارير الوثائق عدد •

 (التأييد كسب
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 اتحليله تم التي االسرة تنظيم / االنجابية الصحة لقضايا الداعمة والقرارات اساتيالس عدد •

 .لمعنيين ا على وعرضها وصياغتها

 لتيا االسرة تنظيم/ االنجابية الصحة لقضايا الداعمة المقترحة الجديدة والقرارات السياسات عدد •

 .عليها الموافقة تم

 لتيا االسرة تنظيم اإلنجابية/ الصحة لقضايا الداعمة المقترحة الجديدة والقرارات السياسات عدد •

 التنفيذ. حيز دخلت التي

 المبادرات:

 ٢٠١٧ االسرية والصحة السكان مسح على استنادا اإلنجابية الصحة قضايا أولويات 

 ١٨ سن دون للمتزوجات الصحي الوضع تعزيز 

 السكانية الفرصة تحقيق متابعة منهجيات تطوير  

 األردن في القاصرات زواج ظاهرة مناهضة 

 االسرة تنظيم / اإلنجابية للصحة الوطنية االستراتيجية تحديث 

 للشباب الصديقة الصحية الخدمات تفعيل 

  والتنمية للسكان داعمة سياسات بيئة توفير : الثاني الفرعي الهدف. 

 االداء مؤشرات

 التنميةو السكان سياسات لبيئة الداعمة المعدة الحقائق واوراق السياسات وملخصات التقارير عدد •

 سياسات ملخصات وتقارير، )دراسات،

 (تأييد كسب خطط تقارير،) والتنمية السكان سياسات لبيئة الداعمة المعدة الوثائق عدد •

 لمعنيينا على وعرضها اقتراحها تم لتيا والتنمية السكان لقضايا الداعمة والقرارات السياسات عدد •

 عليها الموافقة تم التي والتنمية السكان لقضايا الداعمة والقرارات السياسات عدد •

 .نفيذهات وتم عليها الموافقة  تم التي والتنمية السكان  لقضايا الداعمة والقرارات السياسات عدد •

 

 المبادرات:
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 المخدرات( االجتماعية اآلفات من الشباب تحصين( 

 التنمية في المغتربين األردنيين من االستفادة تعظيم 

 المحافظات مستوى على التنمية مكاسب توزيع 

 العمل سوق في المرأة مشاركة تفعيل 

 األردني العمل سوق في السوريين الالجئين وجود من االستفادة تعظيم 

 

  ودةج ذات والتنمية بالسكان المتعلقة والمؤشرات الدراسات المعلومات توفير الثالث: الفرعي الهدف 

 القرار التخاذ داعمة

 االداء مؤشرات 

 اإلنجابية. الصحة مجال في المعرفة منصة موقع على المحملة الدراسات عدد •

 اإلنجابية. الصحة مجال في المعرفة منصةل مستخدمينال عدد •

 .المنشورة الوثائق عدد •

 المبادرات

 السكانية المعلومات توفير في التشاركية 

 

 .والتنمية السكان بقضايا الوعي مستوى رفع :الثاني االستراتيجي الهدف

 :الفرعية االهداف •

  والتنمية السكان بقضايا والمعرفة الوعي مستوى تحسين  األول: الفرعي الهدف. 

 االداء مؤشرات

 .االعالم وسائل في والتنمية السكان لقضايا المخصصة المساحة نسبة •

 والصحة والتنمية السكان قضايا نحو المستهدف الجمهور لدى االتجاهات في التحسن نسبة •

 .االنجابية

 .االجتماعي التواصل ومواقع االلكتروني الموقع زوار عدد •
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 .امجهمبر ضمن االنجابية والصحة والتنمية السكان مفاهيم ادخلت التي التعليمية المؤسسات عدد •

 المبادرات 

 السكاني االعالم في متخصصة إعالمية قدرات 

 والتنمية السكانية القضايا حول نوعية إعالمية برامج 

 التعليمية. المؤسسات في والتنمية السكان مفاهيم ادخال مبادرة 
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  العمليات محور ثانيا:

 سوفو البعيد ىالمد على متعاملينه ويخدم عملياته المجلس يدير سوف

 القدر بنفس .واداراته اقسامه جميع في الممارسات افضل تنفيذ على يحرص

 نالداخليي شركائنا مع التعاون وتعزيز لتحقيق نسعى ايضا االهمية من

 الريادةو االستدامة تحقيق في فاعلة مساهمة لنا يكون أن نتوقع والخارجيين،

 العالمي الممارسات افضل وبين ننابي الهوة وجسر االردن في

 

 

 العمليات: محور عن المنبثقة االستراتيجية االهداف

 انالسك بقضايا المعنيين الشركاء مع والتكامل التعاون تعزيز  :االول االستراتيجي الهدف

 طاقهان وتوسيع والتنمية

 الفرعية االهداف: 

  الشركاء مع المجلس لعمل والتقييم المتابعة عملية تعزيز األول: الفرعي الهدف. 

 :االداء مؤشرات

 السكانية الفرصة و اإلنجابية للصحة الخاصة المعدة والتقييم المتابعة تقارير عدد . 

 الشركاء مع المعدة التمويلية العمل خطط عدد. 

 المانحة للجهات المقدمة والفنية المالية التقارير وجود. 
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 المبادرات  

 اإلنجابية والصحة السكانية الفرصة مؤشرات وتقييم لمتابعة فاعل نظام. 

 المالية المنح إدارة. 

 للسكان االعلى المجلس شركاء نطاق وتوسيع استدامة : الثاني الفرعي الهدف. 

 األداء ؤشراتم

 الشركاء مع الموقعة الجديدة التفاهم مذكرات عدد  

 المبادرات

 الجديدة الشراكات بناء في التوسع. 

 والدولي. اإلقليمي التعاون تعظيم 

 المدنية. التحالفات بناء 

  انالسك قضايا في ريادية وتدريبية استشارية كجهة المجلس دور تعزيز الثالث: الفرعي الهدف 

 .والتنمية

 االداء مؤشرات

 المجلس قبل من المنفذة التدريبية البرامج من المستفيدين عدد. 

 المبادرات

 التنمية و السكان مجال في الشركاء قدرات بناء برامج.  
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   الممكنات محور ثالثا:

 قدرات : قدرات ثالث على  والممكنات والتعلم النمو جانب يؤكد 

 رضا قياس الموظفين، وتطوير )تعليم توجيهها وإعادة الموظف

 أنظمة فعالية الموظفين...(، إنتاجية الموظفين، وفاء الموظفين،

 الى ئمادا المجلس يسعى للمسؤولية األجراء وتحمل التحفيز المعلومات،

 ينالعامل جميع لدى والتصرف المعرفة مستوى ورفع قدرات سينتح

 وتطوير القدرات فجوات تحديد خالل من وذلك مكانته تطوير بهدف

 ادوار في الفجوات على التركيز مع للعاملين الذات تطوير خطط

   .العالمية الممارسات بأحسن مقارنة الوظائف

 

 

 الممكنات محور عن المنبثقة االستراتيجية االهداف

 .المخرجات جودة ورفع المؤسسية الكفاءة تحسين : األول االستراتيجي الهدف

 الفرعية االهداف 

  المخرجات وجودة المجلس عمليات كفاءة بمستوى االرتقاء األول: الفرعي الهدف. 

 االداء مؤشرات

 العمل إلنجاز المحدد الوقت ضمن المنفذة الداخلية العمليات نسبة. 

 الشركاء رضا نسبة. 

 المبادرات

  المجلس. عمليات أتمته   

 المجلس. شركاء رضا قياس  
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 الشركاء رضا قياس نظام 

  البشرية للموارد والمهنية االساسية الكفاءات مستوى رفع الثاني: الفرعي الهدف. 

 االداء مؤشرات

 .للموظف التدريبية الساعات عدد متوسط •

 .الموظفين رضا نسبة •

 المبادرات

  البشرية الموارد استراتيجية تنفيذ  

 والتنمية السكان مجال في الموظفين قدرات بناء   

 واإلدارية المالية األنظمة  شامال  الداخلية العمل بيئة تحسين  

 المستجدات ألحدث وفقا  عاملة تكنولوجية بنية  
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 المالي المحور: رابعا

 هعمل مجال في االحسن ليصبح المتواصل المجلس سعي إطار في

 الفرص مجاالت جميع ويغطي نشاطه من ليزيد المانحين ويجذب

 وتوحيد قاتالنف في التوفير على جاهدا يعمل الوقت نفس في فهو السكانية

 .فيه العاملين انتاجية وتعظيم عملياته

 :المالي المحور عن المنبثقة االستراتيجية االهداف

 االستدامة تحقيق على العمل األول: االستراتيجي الهدف

 :للمجلس المالية

 الفرعية االهداف 

 للمجلس المالية الموارد تنمية •

 المجلس نفقات ترشيد •

 :االداء مؤشرات

 الداعمة الجهات من المجلس ايرادات في سنوية زيادة% 5 •

 .االساس سنة مع مقارنة والنفقات التكاليف في التخفيض معدل •

 المبادرات

  الجديدة التمويل مصادر تنوع •

  الداخلية النفقات تخفيض خطة •

 المجلس. في الوقود تكلفة تخفيض •

•  

 للخطة المرئي التمثيل وهي (١ ملحق) Scorecard Balanced المتوازن االداء بطاقة تطوير تم وقد

 تطبيقا وكذلك المجلس في العاملة والوحدات والعمليات االستراتيجية الخطة بين الربط تمثل والتي االستراتيجية

  البطاقات. هذه حوسبة تم كما .ادارته يمكن قياسه يمكن ما بأن معروف هو لما
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  المالحق

 للمجلس. المتوازن االداء بطاقات -1

  األداء قياس مؤشرات بطاقات  -2
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 للمجلس المتوازن األداء بطاقات (1 )رقم ملحق
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المنظور ي اتيج  الهدف االستر
الوزن 

للمجلس الهدف الفرعي
الوزن  

للمجلس

الوحدة  

المسؤولة
مؤشر األداء

الوزن 

للمجلس
الوزن للوحدة المبادرة

 أولويات قضأيا الصحة اإلنجابية استنادا اىل مسح السكان 

والصحة االسرية 2017

وجات دون  سن 18 ز  تعزيز الوضع الصجي  للمتر

ي االردن
ز
مناهضة ظاهرة   زواج القارصات ف

تطوير منهجيات متابعة تحقيق الفرصة السكانية

حة  عدد السياسات والقرارات الجديدة المقتر

الداعمة لقضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم 

ي تم الموافقة عليها
االشة التر

10.0% 10.0%

حة  عدد السياسات والقرارات الجديدة المقتر

الداعمة لقضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم 

ز التنفيذ ي دخلت حت 
االشة التر

5.0% 10.0%

ز الشباب من  االفات االجتماعية  ) المخدرات( تحصي 

ي التنمية
ز
ز   ف بي  ز المغتر  تعظيم االستفادة من  األردنيي 

ي سوق العمل
ز
تفعيل مشاركة المراة ف

ي سوق 
ز
ز ف ز السوريي  تعظيم  االستفادة من وجود الالجئي 

ي
ز
العمل األردن

عدد السياسات والقرارات الداعمة لقضايا 

احها وعرضها عىل  ي تم اقتر
السكان والتنمية التر

ز المعنيي 

10.0% 20.0%

عدد السياسات والقرارات الداعمة لقضايا 

ي تم الموافقة عليها
السكان والتنمية التر

5.0% 10.0%

عدد السياسات والقرارات الداعمة لقضايا 

ي تم الموافقة عليها وتم  
السكان والتنمية التر

تنفيذها

5.0% 10.0%

 عدد الدراسات المحملة عىل منصة المعرفة 

لبحوث الصحة اإلنجابية
60.0% 60.0%

ز  لمنصة المعرفة لبحوث  عدد المستخدمي 

الصحة اإلنجابية
20.0% 10.0%

ات   عدد النشر

المنشورة
20.0% 30.0%

ز ي 
مل
عا
مت
ال

100%

20.0%

50.0%

ات  توفت  المعلومات والدراسات والمؤشر

المتعلقة بالسكان والتنمية ذات جودة داعمة 

التخاذ القرار

برامج

ي االتجاهات لدى الجمهور 
ز
نسبة التحسن  ف

المستهدف نحو قضايا السكان والتنمية   

والصحة اإلنجابية

40%

ز مستوى الوعي والمعرفة بقضايا   تحسي 

السكان والتنمية
10.0%

رفع مستوى الوعي 

بقضايا السكان والتنمية

ي ادخلت 
عدد  المؤسسات التعليمية التر

مفاهيم السكان والتنمية والصحة االنجابية 

ضمن برامجهم

100.0%

عدد التقارير والدراسات  وملخصات  

السياسات المعدة الداعمة لبيئة سياسات 

السكان والتنمية

60%

10%

100.0%

ي   المؤسسات 
ز
 مبادرة ادخال مفاهيم السكان والتنمية ف

التعليمية

الدراسات

30%

10%

تفعيل الخدمات الصحية الصديقة للشباب

عدد الوثائق المعدة الداعمة لبيئة سياسات 

السكان والتنمية )تقارير، خطط كسب تاييد  ( 

30.0%

نسبة المساحة المخصصة لقضايا السكان 

ي وسائل االعالم
ز
والتنمية ف

60%

60.0%

توفت  بيئة سياسات 

وتشريعات داعمة لقضايا 

السكان والتنمية من أجل 

تحقيق واالنتفاع من 

الفرصة السكانية

30.0%

توفت  بيئة سياسات داعمة لتحقيق التحول 

ي 
ز
الديموغراف

25%

الدراسات

توفت  بيئة سياسات داعمة للسكان والتنمية

امج الت 

35%

40.0%

 عدد الوثائق والتقارير المعدة الداعمة لبيئة   ·

ي
ز
 سياسات تحقيق التحول الديموغراف

  (دراسات،  وملخصات سياسات وتقارير)

30.0%

عدد الوثائق والتقارير المعدة الداعمة لبيئة 

ي )خطط 
ز
سياسات تحقيق التحول الديموغراف

اتيجيات ( وتقارير كسب التاييد واستر

امج الت 

15.0%

الدراسات

عدد السياسات والقرارات الداعمة لقضايا 

ي تم 
الصحة  اإلنجابية /تنظيم االشة التر

ز تحليلها وصياغتها وعرضها عىل المعنيي 

برامج اعالمية توعية حول القضايا السكان والتنمية

ي و مواقع التواصل 
ز
ون  عدد زوار الموقع االليكتر

االجتماعي
20%

االعالم

ي توفت  المعلومات السكانية
ز
التشاركية ف

ي
ز
ي االعالم السكان

ز
قدرات اعالمية  متخصصة  ف

40.0%

100%

30%

توزي    ع مكاسب التنمية عىل مستوى المحافظات

اتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية /تنظيم  تحديث االستر

االشة
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المنظور
الهدف 

ي اتيج  االستر

الوزن 

للمجلس الهدف الفرعي الوزن للمجلس
الوحدة 

المسؤولة
مؤشر األداء الوزن للمجلس الوزن للوحدة

وحدة 

القياس
المبادرة

عدد تقارير المتابعة 

والتقييم المعدة 

الخاصة للصحة 

اإلنجابية و الفرصة 

السكانية

50.0% 40% عدد
ات  نظام فاعل لمتابعة وتقييم مؤشر

الفرصة السكانيةوالصحة االنجابية

عدد خطط العمل  

التمويلية المعدة مع 

كاء الشر

40.0% 50% عدد

وجود التقارير  المالية 

والفنية  المقدمة 

للجهات المانحة

10.0% 10% عدد

اكات الجديدة ي  بناء الشر
ز
التوسع ف

بناء التحالفات المدنية

ت
ليا
عم
ال

امج الت 

40.0%

تعزيز دور المجلس كجهة 

استشارية وتدريبية ريادية 

ي قضايا السكان والتنمية
ز
ف

20.0%

الدراسات

20% امج الت 

تعزبز التعاون 

والتكامل مع 

ز  كاء المعنيي  الشر

بقضايا السكان 

والتنمية 

وتوسيع نطاقها استدامة وتوسيع نطاق 

كاء المجلس األعىل  شر

للسكان

عدد

تعزيز عملية المتابعة 

والتقييم لعمل المجلس مع 

كاء الشر

عدد

100.0%

100.0%

عدد المستفيدين من 

امج التدريبية  الت 

المنفذة من قبل 

المجلس

عدد مذكرات التفاهم 

ي تم 
الجديدة او التر

تمديدها الموقعة مع 

كاء الشر

40.0%

ي مجال 
ز
كاء ف برنامج بناء قدرات مع الشر

السكان و التنمية

إدارة المنح المالية 

100.0%

100.0%

تعظيم  التعاون االقليمي والدوىلي

المنظور ي اتيج  الهدف االستر
الوزن 

للمجلس الهدف الفرعي
الوزن 

للمجلس

الوحدة 

المسؤلة
مؤشر األداء

الوزن 

للمجلس
الوزن للوحدة المبادرة

بنية تكنولوجية عاملة وفقا الحدث 

المستجدات

كاء المجلس قياس رضا شر

كاء نظام قياس رضا الشر

50%
متوسط عدد الساعات التدريبية 

للموظف
70.0% 50.0% اتيجية الموارد البشرية تنفيذ استر

ز بيئة العمل الداخلية شامال  تحسي 

األنظمة المالية و اإلدارية

ي مجال السكان 
ز
ز ف بناء قدرات الموظفي 

و التنمية

IT
نسبة العمليات الداخلية  المنفذة 

ضمن الوقت  المحدد النجاز العمل
50.0% 100.0%

50.0%

كاء اداريةنسبة رضا الشر

ز نسبة رضا الموظفي  30.0%

100%50%

اتمتة عمليات  المجلس

ت
كنا
مم
ال

االرتقاء بمستوى كفاءة 

عمليات المجلس وجودة 

المخرجات

ز الكفاءة  تحسي 

المؤسسية ورفع 

جودة المخرجات

20.0%

رفع مستوى الكفاءات 

األساسية والمهنية للموارد 

البشرية

50%

االدارية
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المنظور ي اتيج  الهدف االستر الوزن للمجلس الهدف الفرعي الوزن للمجلس الوحدة المسؤولة مؤشر األداء الوزن للمجلس الوزن للوحدة
وحدة 

القياس
المبادرة

تنمية الموارد المالية للمجلس 

40% وحدة الدراسات 
ي ايرادات 

ز
زيادة 5%  سنويا   ف

المجلس من الجهات الداعمة
100.0% 50.0% نسبة مئوية تنوع  مصادر التمويل  الجديدة

خطة تخفيض النفقات الداخلية

ي
ىل
ما
ل
ا

ترشيد نفقات المجلس50%60%

20.0%

نسبة مئوية

العمل عىل تحقيق 

االستدامة المالية للمجلس

100%

ي التكاليف   
ز
معدل التخفيض ف

االداريةوالنفقات مقارنة مع سنة األساس  
ي المجلس

ز
تخفيض تكلفة الوقود ف
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 األداء قياس مؤشرات بطاقات (2) رقم ملحق

 

 

 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 واوراق السياسات وملخصات  التقارير ددع

 يقتحق سياسات لبيئة الداعمة المعدة الحقائق

 وتقارير، )دراسات، الديموغرافي التحول

   سياسات( ملخصات

 المتعاملين المحور:

  سنوية القياس: دورية   يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

  الديمغرافي التحول لتحقيق داعمة سياسات بيئة توفير األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف

 وملخصات  والتقارير دراساتال عدد حصر

 لبيئة الداعمة المجلس اعدها التي السياسات

 حة)الص الديموغرافي التحول تحقيق سياسات

   السنة خالل  ( اإلنجابية
  عدد  :القياس وحدة

 %30  المؤشر وزن

   كمي  :المؤشر نوع  والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     والسياسات الدراسات  المسؤولة: الوحدة

  األساس( سنة) الحالية القيمة

(2017) 

  توفرت( )ان
1   

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 
 األقل على واحدة

  سنة كل
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 ةلبيئ الداعمة المعدة والتقارير الوثائق عدد

 ط)خط الديموغرافي التحول تحقيق سياسات

 واستراتيجيات( التأييد كسب وتقارير
 المتعاملين المحور:

  سنوية القياس: دورية يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

 الديمغرافي التحول لتحقيق داعمة سياسات بيئة توفير األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف

 يدتأيال كسب وتقارير العمل خطط عدد حصر 

 المجلس اعدها التي واالستراتيجيات

 التحول تحقيق سياسات يئةبب والخاصة

  اإلنجابية( الصحة )قضايا الديموغرافي
   عدد  :القياس وحدة

 %40  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

   سنوات خمس  المستهدف اإلنجاز زمن     البرامج  المسؤولة: الوحدة

 سنة) الحالية القيمة

 (2017)   األساس(

  توفرت( )ان

   واحد تقرير

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1   

 على تقارير 3

 خمس مدى

 سنوات

 االستراتيجية
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 لقضايا الداعمة والقرارات السياسات عدد

 تم التي االسرة /تنظيم اإلنجابية الصحة

 المعنيين على وعرضها وصياغتها تحليلها

 لمتعاملينا المحور:

  سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

 الديمغرافي التحول لتحقيق داعمة سياسات بيئة توفير األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف

 تم التي والقرارات السياسات عدد حصر 

 المعنيين على وعرضها وصياغتها تحليلها

 الصحة لقضايا والداعمة المجلس قبل من

 االسرة تنظيم / اإلنجابية
 عدد  :القياس وحدة

 %15 المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

 سنوات   خمس  المستهدف اإلنجاز زمن     البرامج  : المسؤولة الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017)  األساس(

  توفرت( )ان
   قرارين

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 
 مدى على  أربعة

 سنوات  خمس

 االستراتيجية
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 المقترحة الجديدة والقرارات السياسات عدد

 اإلنجابية/تنظيم الصحة لقضايا الداعمة

 عليها الموافقة تم التي االسرة
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

 الديمغرافي التحول لتحقيق داعمة سياسات بيئة توفير األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف

 الجديدة والقرارات السياسات عدد حصر  

 / اإلنجابية الصحة لقضايا الداعمة المقترحة

 بلق من عليها الموافقة تم التي االسرة تنظيم

   المعنية الجهات
  عدد  :القياس وحدة

 %10  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

 سنوات خمس  المستهدف اإلنجاز زمن     البرامج  المسؤولة: الوحدة

 سنة )  الحالية القيمة

 (2017)   األساس(

  توفرت( )ان
   وسياسات قرارات 3

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1   
 5 مدى على 2

 سنوات

 االستراتيجية
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 المقترحة الجديدة والقرارات السياسات عدد

 اإلنجابية/تنظيم الصحة لقضايا الداعمة

  التنفيذ حيز دخلت التي االسرة
 المتعاملين المحور:

  سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

 الديمغرافي التحول لتحقيق داعمة سياسات بيئة توفير األول: الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف

 الجديدة والقرارات السياسات عدد حصر  

 لقضايا الداعمة المجلس قبل من المقترحة

 تدخل التي االسرة تنظيم / اإلنجابية الصحة

 ان دبع   المعنية الجهات قبل من التنفيذ حيز

  إقرارها تم

 عدد  :القياس وحدة

 %5  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوات خمس  المستهدف اإلنجاز زمن     لبرامجا  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   وقرارات سياسات 3

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1   
 5 مدى على2

 سنوات

  االستراتيجية
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 واوراق السياسات وملخصات  التقارير عدد

 كانالس سياسات لبيئة الداعمة المعدة الحقائق

 ملخصات وتقارير، )دراسات، والتنمية

 (سياسات

 لمتعاملينا : المحور

  سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

 والتنمية للسكان داعمة سياسات بيئة توفير الثاني:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 وملخصات والتقارير الدراسات عدد حصر 

 ئةلبي والداعمة المجلس أعدها التي  السياسات

  عدد  :القياس وحدة  والتنمية السكان سياسات

 %60  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     والسياسات الدراسات  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
2  

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 1 1 
 واحدة األقل على

  سنويا
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 سياسات لبيئة الداعمة المعدة الوثائق عدد

  يد(تأي كسب خطط )تقارير، والتنمية السكان
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

 والتنمية للسكان داعمة سياسات بيئة توفير الثاني:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 كسب وخطط تقارير من الوثائق عدد حصر 

 لبيئة الداعمة المجلس أعدها التي تأييد

   والتنمية السكان سياسات
  عدد  :القياس وحدة

 %20  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

   سنوات خمس  المستهدف اإلنجاز زمن      البرامج  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   تقارير 5

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 1 1 
 مدى 5على 

 سنوات

 االستراتيجية
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 لقضايا الداعمة والقرارات السياسات عدد

 وعرضها اقتراحها تم التي والتنمية السكان

 المعنيين على
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

 والتنمية للسكان داعمة سياسات بيئة توفير الثاني:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف

 تم التي والقرارات السياسات عدد حصر 

 على المجلس قبل من وعرضها اقتراحها

 والتنمية السكان لقضايا الداعمة المعنيين

  السنة خالل
  عدد  :القياس وحدة

 %10 المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

 سنوات خمس  المستهدف اإلنجاز زمن      البرامج  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   سياسة 2 

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

2 2 1  
 سنوات مدى 5

 االستراتيجية
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 لقضايا الداعمة والقرارات السياسات عدد

 عليها الموافقة تم التي والتنمية السكان

 
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

 والتنمية للسكان داعمة سياسات بيئة توفير الثاني:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف

 التي والقرارات السياسات عدد حصر 

 السكان لقضايا الداعمة المجلس اقترحها

 الجهات قبل من عليها الموافقة وتم والتنمية

   السنة خالل المعنية
  عدد  :القياس وحدة

 %5  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوات خمس  المستهدف اإلنجاز زمن      البرامج  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   واحدة سياسة 

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1  
 مدى على 3

 سنوات

  االستراتيجية
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 لقضايا الداعمة والقرارات السياسات عدد

 تمو عليها الموافقة تم التي والتنمية السكان

 تنفيذها
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

 والتنمية للسكان داعمة سياسات بيئة توفير الثاني:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف

 التي والقرارات السياسات عدد حصر 

 السكان لقضايا الداعمة المجلس اقترحها

 هاتالج قبل من التنفيذ حيز ودخلت والتنمية

    السنة خالل المعنية
  عدد  :القياس وحدة

 %5  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

 سنوات خمس  المستهدف اإلنجاز زمن      البرامج  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
 0  

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

 1 1 1 
 مدى على 3 

 سنوات

  االستراتيجية
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 المعرفة منصة على المحملة الدراسات عدد

 االنجابية الصحة مجال في
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

  الفرعي الهدف
 خاذالت داعمة جودة ذات والتنمية بالسكان المتعلقة والمؤشرات والدراسات المعلومات توفير الثالث:

  القرار

  المؤشر تعريف
 التي الجديدة واألبحاث الدراسات عدد حصر

 األبحاث قاعدة على بتحميلها المجلس قام

   للمهتمين واتاحتها السكانية
  عدد  :القياس وحدة

 %60  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     والسياسات الدراسات   المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
  سنويا إضافية دراسات 10  دراسات 5 

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

20 30 40 50 60  
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 مجال في المعرفة لمنصة المستخدمين عدد

 االنجابية الصحة
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

  الفرعي الهدف
 خاذالت داعمة جودة ذات والتنمية بالسكان المتعلقة والمؤشرات والدراسات المعلومات توفير الثالث:

 القرار

  المعرفة منصة وارز عدد حصر   المؤشر تعريف
  عدد  :القياس وحدة

 %20  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     والسياسات الدراسات   المسؤولة: الوحدة

 (2017) الحالية القيمة

  توفرت( )ان
750  

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

 %10 زيادة %10 زيادة %10 زيادة 825
 عن %50 زيادة

 معدل االساس خط

 سنويا 10%
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 المعرفة منصة على المنشورة النشرات عدد

  االنجابية الصحة ألبحاث
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية  يةالسكان للفرصة األمثل االستثمار تحقيق  االستراتيجي الهدف

  الفرعي الهدف
 خاذالت داعمة جودة ذات والتنمية بالسكان المتعلقة والمؤشرات والدراسات المعلومات توفير الثالث:

 القرار

  المؤشر تعريف
 موقع على المنشورة النشرات عدد حصر 

  عدد  :القياس وحدة  ةالسكاني األبحاث وقاعدة االلكتروني المجلس

 %20  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     والسياسات الدراسات   المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   نشرة 2

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

2 2 2 2  2  
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 السكان لقضايا المخصصة المساحة نسبة

 االعالم وسائل في والتنمية
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية يةوالتنم السكان بقضايا الوعي مستوى رفع  االستراتيجي الهدف

  والتنمية السكان بقضايا والمعرفة الوعي مستوى تحسين األول: الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 لقضايا المخصصة المساحة نسبة قياس

 دامباستخ االعالم وسائل في والتنمية السكان

  المضمون تحليل
  مئوية نسبة  :القياس وحدة

 %40  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن      واالعالم االتصال   المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان

 سنة باعتبارها 2018 عام القياس سيتم

 األساس
 

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

 %5 زيادة %5 زيادة %5 زيادة  األساس سنة

 عن %20 زيادة

 / األساس خط

 ٪٥ زيادة معدلب

 سنويا
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 الجمهور لدى االتجاهات في التحسن نسبة

   والتنمية السكان قضايا نحو المستهدف

 اإلنجابية والصحة
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية يةوالتنم السكان بقضايا الوعي مستوى رفع  االستراتيجي الهدف

 والتنمية السكان بقضايا والمعرفة الوعي مستوى تحسين األول: الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 لدى االتجاهات في التحسن نسبة قياس

 السكان قضايا نحو المستهدف الجمهور

 مئوية نسبة  :القياس وحدة  اإلنجابية. والصحة والتنمية

 %10  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوات خمس  المستهدف اإلنجاز زمن      واالعالم االتصال   المسؤولة: الوحدة

 سنة )   الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان

 سنة باعتبارها 2018 عام القياس سيتم

 األساس
 

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

    االساس سنة
 ٪٢٥ زيادة معدل

 االساس سنة عن
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 ومواقع كترونياالل الموقع زوار عدد

  بالمجلس الخاصة االجتماعي التواصل
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية يةوالتنم السكان بقضايا الوعي مستوى رفع  االستراتيجي الهدف

 والتنمية السكان بقضايا والمعرفة الوعي مستوى تحسين األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 ومواقع االلكتروني الموقع زوار عدد حصر

 مئوية نسبة  :القياس وحدة  بالمجلس الخاصة االجتماعي التواصل

 %20  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن      واالعالم االتصال  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   زائر 14152

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

 عن ٪10 زيادة

 االساس سنة
 عن ٪20 زيادة

 االساس سنة
 عن ٪30 زيادة

 االساس سنة
 عن ٪40 زيادة

 االساس سنة
 عن ٪50 زيادة

 االساس سنة
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم

 يممفاه ادخلت التي التعليمية المؤسسات عدد

 ضمن االنجابية والصحة والتنمية السكان

 برامجهم
 المتعاملين المحور:

 سنوية القياس: دورية يةوالتنم السكان بقضايا الوعي مستوى رفع  االستراتيجي الهدف

 والتنمية السكان بقضايا والمعرفة الوعي مستوى تحسين األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 أدخلت التي التعليمية المؤسسات عدد حصر

 اإلنجابية والصحة والتنمية السكان مفاهيم

 عدد  :القياس وحدة  برامجهم ضمن

 %30 المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

   سنوات خمس  المستهدف اإلنجاز زمن       البرامج    المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   مؤسستين

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

3 1 1  
 على مؤسسات مسةخ

  مدى على االقل

  االستراتيجية سنوات
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 صةالخا المعدة والتقييم المتابعة تقارير عدد

  السكانية والفرصة اإلنجابية بالصحة
 العمليات المحور:

  االستراتيجي الهدف
 يينالمعن الشركاء مع والتكامل التعاون تعزيز

 نطاقها وتوسيع والتنمية السكان بقضايا
 سنوية القياس: دورية

  الشركاء مع المجلس لعمل والتقييم المتابعة عملية تعزيز األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 دةالمع والتقييم المتابعة تقارير عدد حصر

 والفرصة اإلنجابية بالصحة والخاصة

  السنة خالل السكانية
 عدد  :القياس وحدة

 %50  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     البرامج  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   وتقييم متابعة تقريرين

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

4  4 4 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخطة االستراتيجية للمجلس األعلى للسكان 2022-2018 66

 

 

 

 

 

 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 العمليات المحور: الشركاء مع المعدة التمويلية العمل خطط عدد المؤشر: اسم

  االستراتيجي الهدف
 يينالمعن الشركاء مع والتكامل التعاون تعزيز

 نطاقها وتوسيع والتنمية السكان بقضايا
 سنوية القياس: دورية

 الشركاء مع المجلس لعمل والتقييم المتابعة عملية تعزيز األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 قبل من المعدة التمويلية الخطط عدد حصر 

 عدد  :القياس وحدة  السنة خالل الشركاء مع المجلس

 %40  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     البرامج  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   تمويلية خطط 3

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

3 3 3 3 3  
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 هاتللج المقدمة والفنية المالية التقارير وجود

 المانحة
 العمليات المحور:

  االستراتيجي الهدف
 يينالمعن الشركاء مع والتكامل التعاون تعزيز

 نطاقها وتوسيع والتنمية السكان بقضايا
 سنوية القياس: دورية

 الشركاء مع المجلس لعمل والتقييم المتابعة عملية تعزيز األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 ةالمقدم والفنية المالية التقارير عدد حصر 

 عدد  :القياس وحدة المانحة للجهات

 %10  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     البرامج  :المسؤولة الوحدة

 (2017) الحالية القيمة

  توفرت( )ان
   وفنية مالية تقارير 8

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

 تقارير معدة  تقارير معدة  تقارير معدة  تقارير معدة   معدة تقارير
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 تم التي او الجديدة التفاهم مذكرات ددع

 الشركاء مع الموقعة تمديدها
 لعملياتا المحور:

  االستراتيجي الهدف
 يينالمعن الشركاء مع والتكامل التعاون تعزيز

 نطاقها وتوسيع والتنمية السكان بقضايا
 القياس: دورية

 

 سنوية
 

  للسكان األعلى المجلس شركاء نطاق وتوسيع استدامة الثاني:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 التي او الجديدة التفاهم مذكرات ددع حصر 

 عدد  :القياس وحدة الشركاء مع الموقعة تمديدها تم

 %100  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     والسياسات الدراسات  المسؤولة: الوحدة

 سنة ) الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   جديدة مذكرة 1

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

1  1  
 جديدة تفاقياتا 3

 مدى على

 الخمسة السنوات
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 لمنفذةا التدريبية البرامج من المستفيدين عدد

 المجلس قبل من
 العمليات المحور:

  االستراتيجي الهدف
 يينالمعن الشركاء مع والتكامل التعاون تعزيز

 نطاقها وتوسيع والتنمية السكان بقضايا
 سنوية القياس: دورية

  والتنمية السكان قضايا في ريادية وتدريبية استشارية كجهة المجلس دور تعزيز الثالث:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 يةالتدريب البرامج من المستفيدين عدد حصر 

 مئوية نسبة  :القياس وحدة  نةالس خالل للشركاء المجلس قبل من المنفذة

 %100  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     البرامج  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   مستفيد 27

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

 سنويا ٪٥ زيادة سنويا ٪٥ زيادة سنويا ٪٥ زيادة سنويا ٪٥ زيادة
 عن ٪25 زيادة

 األساس خط

2017 
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 تالوق ضمن المنفذة الداخلية العمليات نسبة

 العمل إلنجاز المحدد
 لممكناتا المحور:

  االستراتيجي الهدف
 جودة ورفع المؤسسية الكفاءة تحسين

 المخرجات
 سنوية القياس: دورية

  المخرجات وجودة المجلس عمليات كفاءة بمستوى االرتقاء األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 العمل إلنجاز المستغرق الوقت قياس

 حوسبة نظام خالل من الداخلية للعمليات

  المجلس اعمال
 مئوية نسبة  :القياس وحدة

 %50  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع  المجلس اعمال حوسبة نظام  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن    والمالية اإلدارية الشؤون  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   يوجد ال

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

 %100     أساس سنه
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 الممكنات المحور: الشركاء رضا نسبة المؤشر: اسم

  االستراتيجي الهدف
 جودة ورفع المؤسسية الكفاءة تحسين

 المخرجات
 سنوية القياس: دورية

 المخرجات وجودة المجلس عمليات كفاءة بمستوى االرتقاء األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 المجلس عن الشركاء رضا نسبة قياس

 مئوية نسبة  :القياس وحدة  سنوي بشكل للسكان األعلى

 %50  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع  الشركاء رضا تقرير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن    والمالية اإلدارية الشؤون  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
97%  

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

7.19% 7.29% 7.39% 7.49% 7.59% 
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 للمؤشر المرجعية البطاقة

 
 

 الممكنات المحور: للموظف التدريبية الساعات عدد متوسط المؤشر: اسم

  االستراتيجي الهدف
 جودة ورفع المؤسسية الكفاءة تحسين

 المخرجات
 سنوية القياس: دورية

 البشرية للموارد والمهنية األساسية الكفاءات مستوى رفع الثاني:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 التدريبية الساعات عدد متوسط قياس

 عدد  :القياس وحدة  السنة خالل للموظف

 %70  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع  للموظفين التدريبية الخطة  تقرير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن    والمالية اإلدارية الشؤون  المسؤولة: الوحدة

 سنة ) الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
   ساعة 12

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

 تدريبية ساعة 13

  األقل على
14 ساعة تدريبية 
 على األقل 

15 ساعة تدريبية 
 على األقل 

16 ساعة تدريبية 
 على األقل 

17 ساعة تدريبية 
 على األقل 
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 الممكنات المحور: الموظفين رضا نسبة المؤشر: اسم

  االستراتيجي الهدف
 جودة ورفع المؤسسية الكفاءة تحسين

 المخرجات
 سنوية القياس: دورية

 البشرية للموارد والمهنية األساسية الكفاءات مستوى رفع الثاني:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 في العاملين الموظفين رضا نسبة قياس

 مئوية نسبة  :القياس وحدة  للسكان األعلى المجلس

 %30  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع  الموظفين رضا تقرير   البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن    والمالية اإلدارية الشؤون  المسؤولة: الوحدة

 )سنة الحالية القيمة

 (2017) األساس(

  توفرت( )ان
  (7201 )عام 91%

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

29% 93% 94% 95% 69% 
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 من المجلس ايرادات في   سنويا %5 زيادة

 الداعمة الجهات
 المالي المحور:

 سنوية القياس: دورية للمجلس المالية االستدامة تحقيق على العمل  االستراتيجي الهدف

  للمجلس المالية الموارد تنمية األول:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 إيرادات في السنوية الزيادة نسبة حساب 

  مئوية نسبة  :القياس وحدة  المانحة الجهات من المجلس

 %100  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع  المالية التقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن     والسياسات الدراسات  المسؤولة: الوحدة

 (2017) الحالية القيمة

  توفرت( )ان
   دينار 512731

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

 سنويا ٪5 زيادة سنويا ٪5 زيادة سنويا ٪5 زيادة   سنويا %5 زيادة
 عن %20 زيادة

 األساس خط
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 للمؤشر المرجعية البطاقة
 

 المؤشر: اسم
 قارنةم والنفقات التكاليف في التخفيض معدل

   األساس سنة مع
 لماليا المحور:

 سنوية القياس: دورية للمجلس المالية االستدامة تحقيق على العمل  االستراتيجي الهدف

  المجلس نفقات ترشيد الثاني:  الفرعي الهدف

  المؤشر تعريف
 فقاتوالن التكاليف في التخفيض معدل قياس

  مئوية نسبة  :القياس وحدة  األساس سنة مع ومقارنتها

 %100  المؤشر وزن

  كمي  :المؤشر نوع والوحدات المديريات أداء تقارير  البيانات مصدر

  سنوي  المستهدف اإلنجاز زمن    والمالية اإلدارية الشؤون  المسؤولة: المديرية

 (2017) الحالية القيمة

  توفرت( )ان
23%  

 المستهدفة القيمة 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

23.25% 23.50% 23.75% 24% 24.25% 

 

 


