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 التقديم 

االستراتيجية وتطبيق   ضمن إطار سعي املجلس االعلى للسكان الى تطوير االداء املؤسس ي وتعزيز مبادئ التميز واستدامة االداء وتحسين مؤشراته في تحقيق أهدافه

يذ واالستخدام األمثل للموارد؛ يسعدني ان اضع  األساليب الحديثة في اإلدارة من خالل تعزيز املساءلة ومتابعة تنفيذ البرامج واملبادرات من حيث كفاءة وفاعلية التنف

 .2025-2019بين ايديكم الخطة االستراتيجية املحدثة للمجلس األعلى للسكان للفترة 

 إلى منهج بطاقات األداء املتوازن   2017لقد سعى املجلس في عام  
ً
املحوسب، ورغبة    Balanced Scorecardsالى تطوير نظام املتابعة وتقييم االداء املؤسس ي لديه استنادا

و املدخل املعاصر لقياس من املجلس بإدارة وقياس األداء بشكل يضمن فعالية تنفيذ الخطة االستراتيجية املوضوعة، وايمانا من املجلس ان قياس األداء املتوازن ه

 املوجهة استراتيجيا. األداء االستراتيجي، وأن تطوير بطاقة قياس األداء املتوازن هي الخطوة األولى إلنشاء املؤسسة 

للمجلس   الى مراجعة وتحليل الخطة االستراتيجية  في االدارة  التحول  بنهج تشاركي ومنبثقة من مهامه املتعلقة بصياغة   2019-2015ولقد استدعى هذا  التي اعدت 

بي ن املؤسسات املحلية والدولية املعنية بصفته الجهة املرجعية السياسات ودعم القرارات املتعلقة بالسكان والتنمية، وتعزيز الوعي حولها وتمتين اواصر الشراكة 

وجهات االستراتيجية وما انبثق املعنية بقضايا السكان والتنمية، وقد شمل تحليل الخطة االستراتيجية الرؤية والرسالة والقيم وتحليل البيئة الداخلية والخارجية والت

 .  2030واجندة التنمية املستدامة  2025درات ومدى اتساقها مع األهداف الوطنية التنموية ورؤية األردن عنها من االهداف االستراتيجية واملؤشرات واملبا

هذه الخطة االطار   ويتزامن تطوير هذه الخطة االستراتيجية مع اصدار املجلس االعلى للسكان للوثيقة الوطنية املحدثة لسياسات الفرصة السكانية، حيث ستشكل

عــات داعمــة  له سيتم تطوير وتعزيز قدرات املجلس االعلى للسكان في مواجهة التحديات لتحقيق اهدافه االستراتيجية في توفــر بيئــة سياســات وتشريالعام الذي من خال

ع الشــركاء املعنييــن بقضايــا الســكان والتنميــة وتوســيع نطاقهــا، لقضايــا الســكان والتنميــة مــن أجــل تحقيــق واالنتفاع مــن الفرصــة الســكانية، وتعزيــز التعــاون والتكامــل مــ

 سســية ورفع جودة مخرجاتها.والعمــل عـلـى تحقيق االستدامة املالية للمجلــس، ورفــع مســتوى الوعــي بقضايــا الســكان والتنميــة، وتحسـيـن الكفــاءة املؤ 

تحول الديموغرافي الذي يمر بها مجتمعنا األردني تعتبر من أولويات عمل املجلس في خطته االستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، ان متابعة تحقيق واستثمار مرحلة ال

تراعي في تحقيق واستثمار الفرصة السكانية على مستوى املحافظات واعداد وثائق لسياسات الفرصة السكانية  التركيز  خصوصية كل   حيث سيعمل املجلس على 

اعية، وتمكينهم وتعزيز افظة استجابة الى التوجهات الوطنية في الالمركزية. كما ان االرتقاء بخصائص الشباب محور الفرصة السكانية وتحصينهم من اآلفات االجتممح

اسية، باإلضافة الى أولوية أخرى، وهي ان املرأة انتاجيتهم وتنافسيتهم في أسواق العمل املحلية والعربية والدولية وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة واملشاركة السي

ة يعتبر من أولويات املجلس في تشكل نصف املجتمع األردني، وغالبيته معطل، وعليه فان تمكين املرأة األردنية وتعزيز صحتها اإلنجابية وحمايتها من الزواج في سن مبكر 

ن الشيخوخة تتجه نحو الزيادة ولذلك يستدعي ان نضع تعزيز الحماية االجتماعية لهذه الشريحة تحقيق واستثمار الفرصة السكانية، كما ان شريحة السكان في س

 وسبل استثمار خبراتها وتحويلها الى فرصة سكانية ضمن اولوياتنا خالل السنوات الخمس  القادمة.

ملستمر في أدائه بانفتاحه على التجارب العاملية ومن ابرزها شراكته مع  ويواصل املجلس  تعزيز شراكاته مع املؤسسات الدولية  بما يساهم في التطوير والتحسين ا

املو  استخدام  والبراهين، وضمان  االدلة  على  املبنية  واملمارسات  السياسات  بناء  في  املعرفة  دور  تدعيم  لغايات  الهولندي  نت  الشير  استراتيجية مشروع  بطريقة  ارد 
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و  املحلي  املستوى  على  منها  القصوى  االبحاث لالستفادة  قاعدة  تطوير  الى  باإلضافة  اإلنجابية  الصحة  أبحاث  لدعم  منصة  إلنشاء  التعاون  خالل  من  الدولي  

 لتصبح أكثر تفاعلية، وليتم ربطها مباشرة مع مراكز االبحاث في املؤسسات االكاديمية والبحثية، ومقدمي خدمات الصحة االنجابية. وكذلك (  PROMISEالسكانية)

ملشروع الشير نت للسنوات الخمس القادمة بما يساهم في تحسين فهم االستراتيجيات التي يمكن استخدامها    ( collaborative approach)هج التعاونياالستفادة من الن

 والبرامج .   بفعالية في نقل املعارف املكتسبة للتأثير على السياسات وتحسين املمارسات، وترجمة البحوث والدراسات الى ادلة تبنى عليها السياسات

لتوجيهات سموها املستمرة   واذ اقدم هذه الخطة االستراتيجية ال يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحبة السمو امللكي سمو االميرة بسمة بنت طالل املعظمة

 ودعمها املتواصل لالمانة العامة للمجلس والقضايا السكانية.

الهاشمية امللك عبدهللا وفقنا هللا لتنفيذ هذه الخطة بما يخدم تحقيق االهداف الوطنية التنموية للمساهمة في تحقيق رفاه املواطن  تحت ظل حضرة صاحب الجاللة  

 الثاني بن الحسين  املعظم.

 

   العام األمين                                                                                                                  
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 2025-2019لالعوام املجلس األعلى للسكان –االستراتيجية خطة ال

 

 نبذة عن المجلس األعلى للسكان  

ـل يهـدف إلى تمكيـن األسر املحتاجـة مـن عندمـا انتقـل العمـل االجتماعي مـن مجـرد عمـل خيري لتقديـم املسـاعدات العينيـة إلى املحتاجيـن والفقـراء إلى عمـل تنمـوي متكام

نمويـة. ونتيجـة ذلـك بـادرت سـمو األميرة بسـمة بنـت طالل رئيسـة مجلـس االعتماد على نفسـها، بـرزت الحاجـة إلى هيئـة متخصصـة باملعلومـات السـكانية مـن الزوايـا الت

إلى تقديـم اقتراح للحكومـة بإنشـاء لجنـة وطنيـة للسـكان، وقـرر مجلـس الـوزراء حينهـا إنشـاء اللجنـة الوطنيـة   1988أمنـاء الصنـدوق األردني الهاشـمي للتنميـة البشريـة عـام  

وبهـدف توجيـه الجهـود  سـتضيف الصنـدوق األمانة العامـة للجنـة. ونظـرا لقناعـة كل املختصـين بالعمـل التنمـوي بأهميـة الـدور الـذي تلعبـه هـذه اللجنـةللسـكان على أن ي

 2002ميـة االقتصادية واملوارد الوطنيـة، فقـد تـم عـام  الوطنيـة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة مـن خـالل العمـل على تحقيـق التـوازن بين النمـو السـكاني ومتطلبـات التن

 للجنـة الوطنيـة للسـكان
ً
ملعالجـة عـدد مـن القضايـا السـكانية التـي تؤثـر  إعـادة هيكلـة اللجنـة الوطنيـة وتحويلها الى   ”املجلـس األعلـى للسـكان“ برئاسـة رئيـس الـوزراء خلفـا

 ( برئاسـة وزيـر التخطيـط والتعـاون الـدولي.  2012( برئاسـة رئيـس الـوزراء كذلـك، ثـم أعيـد تشـكيله العـام )2008ـكيله في العـام )على التنميـة، وقـد أعيـد تش
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 مجلس األمناء  أعضاء 

 

 

 مهام المجلس األعلى للسكان 

العمل األسلوب الذي   نموذج يحدد ((املضافـة واملحققة التـي يلعبهـا املجلـس واملنبثقـة من نموذج عمـل املجلـسإن مهـام املجلـس األعلى للسـكان تنبثـق مـن حلقـة القيمـة 

 ( 1(  نموذج األعمال(. الشكل رقم )1)شكل رقم ) )يتبعه املجلس في َخلِق قيمة للمتعاملين وتحقيقها واالستفادة منها
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بـأن يكـون دور املجلـس كجهـة تقـترح السياسـات واالستراتيجيات والخطـط الوطنية   2002حيـث كان التركيـز في قـرار تأسيس املجلس   مـن قبـل مجلـس الـوزراء   عام  

األهليـة والتطوعيـة، وتقـوم على متابعتهـا وتقييمهـا وكسـب التأييـد التنفيذيـة املتعلقـة بالسـكان والتنميـة، وتعمـل على تنسـيق تنفيذهـا مـع املؤسسـات الوطنيـة الحكوميـة و 

الوعـي بالت بتوفيـر املعلومـات وزيـادة  أنهـا الجهـة املعنيـة  لتلـك السياسـات. كـما  املنفـذة  التعـاون بين الجهـات  بنـاء  لهـا وتعزيـز  حديـات السـكانية والتنمويـة، وتعمـل على 

 في مجـال السـكان والتنميـة.  وفيما يلي هذه املهام: القـدرات الوطنيـة 

التنمية االقتصاد • في تحقيق اهداف خطط  للمساهمة  بكفاية وفاعلية  تنفيذها  في  للدولة وتوجيه الجهود املبذولة  ية واالجتماعية  اقتراح السياسات السكانية 

 الشاملة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 

وتنفيذ البرامج  املجلس كجهة تنسيقية في مجال األنشطة واملعلومات السكانية والهيئات الحكومية واألهلية والتطوعية وتعزيز مشاركتها في تخطيط وإدارة اعتماد  •

 واملشاريع السكانية بما ينسجم واالستراتيجية الوطنية للسكان.

بالقضايا السكانية • الوعي  برامج مدروسة لإلعالم والتعليم واالتصال وتسخير   اقتراح السياسات الخاصة برفع مستوى  لها من خالل  التأييد  والتنموية وكسب 

 وسائل االعالم املختلفة لتعزيز الوعي الجماهيري بالقضايا السكانية.

 زراء.قبول املعونات والهبات املقدمة من املؤسسات املانحة الدولية والوطنية لألنشطة والبرامج السكانية بموافقة مجلس الو  •

 راء للمصادقة عليها.إقرار االليات واإلجراءات الهادفة الى مواجهة التحديات السكانية وبما يحقق اهداف السياسة السكانية في األردن ورفعها الى مجلس الوز  •

 تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات اإلقليمية والدولية املهتمة بالقضايا السكانية.  •

برامج   • الاقتراح  الوزارات املعنية ورفعها  بالتنسيق مع  في مختلف املؤسسات  في املجاالت السكانية  للعاملين  الوطنية  القدرات  ى مجلس التدريب والتعليم وبناء 

 الوزراء.

 املشاركة باملؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات املتعلقة بالقضايا السكانية.  •

راء املسوح والدراسات والبحوث السكانية ومتابعتها لغايات تحديث االستراتيجية الوطنية للسكان والتخطيط لبرامج العمل  العناية بتوفير املعلومات السكانية واج •

 ذات العالقة. 

 . املوافقة على اصدار النشرات العلمية واملطبوعات املتخصصة في مجال السكان وفقا للقوانين املعمول بها •

 ة
 املجلس   الستراتيجية  والعاملية  واإلقليميةاملرجعيات الوطنية  

 

، فقد اســــتثمر في البنية التحتية واملوارد البشــــرية وعمل على تحســــين مســــتويات املعيشــــة وخاصــــة في مجال القضــــاء  خالل العقدين األخرينحقق األردن إنجازات مهمة 

 للضـــــــــمان االجتماعي في عام  مفهوم الحماية االجتماعية الشـــــــــاملة في ســـــــــياســـــــــات وبرامج محاربة الفقر،  ى كما تبنعلى الفقر،  
ً
 جديدا

ً
ـــمل من  2014وكذلك أقر قانونا شــــــ

ــابـه الخـا،، وأدخـل منـافع األمومـة والبطـالـة كجزء من الجهود الوطنيـة لتـأســـــــــــــيس أرضـــــــــــــيـة وطنيـة للحمـايـة االجتمـاعيـة، كمـا عملـت الحكومـة مع منظمـات   يعمـل لحســـــــــــ

قتصادي والتمويل ين االاملجتمع املدني والقطاع الخا، على تبني منهج حقوقي في التنمية االجتماعية في مسعى لتمكين الفقراء من خالل عدة برامج متخصصة بالتمك

( ليشـــمل جميع املحافظات، وتطوير االســـتراتيجية 2016-2011املايكروي وربطهم بســـوق العمل، باإلضـــافة لتوســـيع العمل على اإلطار الوطني ملكافحة عمالة األطفال )

 (.  2022-2018الوطنية لكبار السن لألعوام )
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كان في االردن انطالقا يتطلع املجلس الى ان يكون مكون اساس ي في وضع السياسات ذات العالقة بالسكان والتنمية ودعم صانعي القرار للوصول الى رفاهية جميع الس

والتي تؤكد على ان االنتفاع من حدوث الفرصة السكانية في األردن    2017الفرصة السكانية  وثيقة سياسات  باألضافة الى  ات الوطنية واإلقليمية والعاملية  يمن املرجع

دامة لألردن. وفي حال عدم يتطلب تبني سياساٍت سكانية واجتماعية واقتصادية مالئمة، واالستجابة للتغيرات التي ستنجم عنها، والتي تؤدي إلى تحقيق التنمية املست

 .  نيات املتوقعة املصاحبة ملراحل الفرصة السكانية سيواجه األردن العديد من االنعكاسات السلبية التي سيكون لها تأثير على املجتمع األرداالستعداد املناسب للتغير 

 

بشأن الصحة اإلنجابية ويركز املجلس على تعزيز قدرة املؤسسات الحكومية والقطاع الخا، ومنظمات املجتمع املدني لدعم أهداف املؤتمر الدولي للسكان والتنمية  

وكذلك دعم تنفيذ جدول أعمال اهداف     والعنف القائم على نوع الجنس مع التركيز على تحسين صحة ورفاهية النساء واملراهقين والشباب وذوي وذوات االعاقات

 .  2025التنمية املستدامة والتي تتماش ى مع رؤية األردن 

 

ـــة بـالصـــــــــــــحـة اإلنجـابيـة منـذ عـام    منظومـة حقوق االنســــــــــــــان، كمـا عمـل عمـل األردن على دمج الحقوق اإلنجـابيـة ضـــــــــــــمنو  أحـدههـا   2003على تنفيـذ خطط وطنيـة خـاصـــــــــــ

، وتعزيز برامج الصــــحة االنجابية 2011( ومراجعة وتحديث بروتوكوالت الصــــحة اإلنجابية لعام  2018-2013االســــتراتيجية الوطنية للصــــحة اإلنجابيةالتنظيم االســــرة )

ــد واالســـتجابة لوفيات األمهاتالشـــاملة وتوفير الخدم ــة، كما عمل على تطوير وتطبيق النظام الوطني للرصـ ــة للفئات املهمشـ  ات واملعلومات ذات الجودة العالية وخاصـ

 بــأهميــة تعزيز خــدمــات الصـــــــــــــحــة اإلنجــابيــة 
ً
واالطفــال في وزارة الصـــــــــــــحــة، وإيمــانــا

الصــديقة للشــباب االنجابية الصــحة  للشــباب تم إعداد املعايير الوطنية لخدمات 

في األردن   18، وخطـة العمـل الوطنيـة للحـد من زواج من هم دون ســـــــــــــن 2018عام  

(2018-2022.) 

 

واســـــــــــــتجابة لالزمة الســـــــــــــورية ولتعزيز عملية التنمية واملحافظة على املكتســـــــــــــبات  

(،  2020-2018التنموية وضـــــــع األردن خطة االســـــــتجابة لألزمة الســـــــورية لألعوام )

ــا   ــا واملنطقـــة    2016  خالل مؤتمر لنـــدن الـــذي عقـــد في عـــاموالتزم بهـ لـــدعم ســـــــــــــوريـ

بتوفير مئــات اآلالف من فر، العمــل لألردنيين والســـــــــــــوريين لتعود بــالفــائــدة على 

  2020 لالجئين السوريين بحلول عام  فرصة عملألف   200كليهما من خالل توفير 

لعمل لألردنيين، حيث بلغ  دون إحداث خلل في ســـــــوق العمل أو التأثير على فر، ا

إن ســـــد الفجوة بين التنمية اإلنســـــانية كما    ( تصـــــريح.121،182حوالي )  2018حتى تشـــــرين االول  2016مجموع العدد التراكمي للتصـــــاريح املمنوحة للســـــوريين من عام 

، وهي خطة إنســــــانية متجددة 2020-2018بة لألردن للفترة ســــــتكون خطة االســــــتجاو   أمر حيوي خاصــــــة في ضــــــوء األزمة الســــــورية واســــــتمرار عدم االســــــتقرار في املنطقة

ــ تهدفة وبناء وتقديم متعددة الســــــــنوات، بمثابة نقطة مرجعية رئيســــــــية لتخطيط القدرة على التكيف واالســــــــتعداد للطوارئ واالســــــــتجابة لها، بما في ذلك القدرات املســــــ

 الالجئين واملجتمعات املضيفة.الخدمات لدعم الفئات الضعيفة من السكان في مخيمات 

 

 

 

 الخطة االستراتيجية    مبررات
 

للسكان إلى  %. وقد يؤدي التحول في البنية العمرية  62تصل الى    64-15ماليين نسمة، مع نسب مرتفعة في فئة    10.066.383بلغ عدد السكان  في األردن   ▪

 من الفرصة السكانية في غضون العقود القادمة بسبب انخفاض معدل الخصوبة الكلي والزواج املتأخر واستخدام وسائل تنظيم األسرة.   االستفادة 

من الفرصة    االستفادة وعدد من العوامل األخرى قد يعرقل ذلك ولذلك قد تفوت فرصة    االقتصاديدفق الالجئين والركود  لكن عدم االستقرار اإلقليمي وت ▪

ف املستهدفة  االستثمارات  وكذلك  للشباب،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  فر،  مع  تتناسب  الديمغرافية  التغيرات  كانت  إذا  إال  التعليم السكانية  ي 

 توظيف الشباب.  والصحة وإمكانية

متضافرة إلدماج   ▪ لجهود  فهناك حاجة  للتنمية  واملؤسسية  واالقتصادية واالجتماعية  السياسية  الجوانب  لترابط   
ً
في    الديناميكياتونظرا الديموغرافية 

التنم أهداف  لتحقيق  والسعي  املؤسسات  قدرات  وتعزيز  ممكنة  بيئة  وخلق  والسياس ي  االقتصادي  االجتماعي  التخطيط  املستدامة  عمليات    ية 

SDGs وبرنامج عمل املؤتمر الدولي للسكان والتنميةICPD . 

في تحقيق واستثمار    خالل التركيز ان متابعة تحقيق واستثمار مرحلة التحول الديموغرافي الذي يمر بها مجتمعنا األردني تعتبر من أولويات عمل املجلس من   ▪

 التوجهات الوطنية في الالمركزية.  الفرصة السكانية على مستوى املحافظات استجابة الى

أأولوايت  ترمجة لهنج مشويل يراعي  2025رؤية الأردن جاءت 

أأهداف التمنية املس تدامة ويدجمها يف الاسرتاتيجيات والس ياسة 

العامة واخلطط والربامج الوطنية، كام ربطت املوازنة العامة  

عىل تعزيز الأنظمة  وذكل ابالعامتد  ابخلطة التمنوية التنفيذية

ملؤرشات   االإحصائية وتوفري البياانت وتطوير نظام رصد ومتابعة

 ة عىل املس توى الوطين واحملافظات. التمنية املس تدام
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% من الشباب عاطلون عن العمل، 37.3ولطاملا كان الشباب املتعلمون مصدر فخر لألردن، إال أن ذلك لم يترجم إلى توفير العمل الالئق لهم، حيث أن هناك   ▪

جانب التحديات املتعلقة بالسلوكيات االجتماعية املتغيرة والثقافية املحيطة،    مرض، الىوأكثر من ثلث الخريجين الشباب يبقون سنتين للحصول على عمل  

 التعددية وحقوق االنسان وتشجع على التسامح والسالم.   واعية تحترماالمر الذي يتطلب تزويد الشباب بمهارات الحياة التي يحتاجونها لصنع قرارات  

الالجئين  استضاف   ▪ املتتالية،  نتيجة  األردن  ثالثة ماليين  بلغ عددحيث  الصراعات  السكان  األردنيين من  اثرت 2011ابتداء من عام    نسمة.  غير  األزمة    ، 

٪ 23  املضيفة،٪ داخل املجتمعات  87الجئ )  660،000منهم    سوري،مليون    1.3يستضيف األردن  حيث    التركيبة السكانية وأولويات االستثمارعلى  السورية  

حيث   الصحيةامرأة في سن اإلنجاب. وقد خلقت هذه العوامل عبئا على أنظمة تقديم الخدمات، وال سيما نظام الرعاية    325،000نهم  مفي املخيمات( و 

، في سن االنجاب امرأة مولدال 4.7ي بين السوريات  قد بلغ الكل ان معدل االنجاب 2018-2017ية في االردن لعام نتائج مسح السكان والصحة االسر  اظهرت

 . % بين االردنيات38% مقابل 32،  كما يبلغ معدل استخدام  وسائل تنظيم االسرة الحديثة  بين السوريات األردنياتبين  امرأة مولودال 2.6مقابل 

 تجاهات السلبية، مثل زواج أمر بالغ األهمية لعكس اال(     (SRHRإن زيادة قدرة الشباب على ممارسة صحتهم الجنسية واإلنجابية وحقوقهم اإلنجابية   ▪

يلتمس العديد من الشباب املعلومات والخدمات و والعنف القائم على نوع الجنس ومحدودية وصول املرأة إلى العمل الرسمي.    األطفال والزواج  املبكر  

 .املتعلقة بوضعهم الصحي خارج نطاق املرافق الصحية العامة

وتأخير الوالدة وتحسين فر، معيشة النساء لضمان تحسين نتائج الصحة اإلنجابية  األطفال  بكر وزواج  سيكون من الضروري الحد من حاالت الزواج امل ▪

بين األردنيات    2015النسبة  عام    ووقد  بلغت .  20151لعام    من جميع الزيجات في األردن  %18.1يمثل نسبة  األطفال  للشابات. وعالوة على ذلك، ال يزال زواج  

 19-15% من السيدات في االردن الالتي اعمارهن  5ان    2018-2017كما  اظهرت نتائج مسح السكان والصحة االسرية    .  %43.7وبين السوريات  %  11.6

الفئة 8.9ئج ان حوالي  % كم اظهرت النتا3.1% وبين االردنيات  27.8وتبلغ هذه النسبة بين السوريات     ،  سنة قد بدأن في االنجاب % من السوريات في 

    األول.كن حوامل بطفلهن  19-15العمرية 

تحتاج إلى دمج استراتيجيات الصحة اإلنجابية للحفاظ على معدالت خصوبة أقل وتقليص حدوث العنف القائم على    تشجع عمل املرأة إن السياسات التي   ▪

 لعائد الديموغرافي. لتحقيق  واالستفادة من ، مما يفسح املجال ، وخاصة زواج األطفالنوع الجنس

نسبة وفيات    وبلغت  ( يتلقين رعاية ما قبل الوالدة.  %98تقريبا جميع النساء الحوامل )عالية.  بجودة  و   مرتفعاإلنجابية  الصحة  ن الوصول إلى خدمات  ا ▪

مولود 100،000لكل    25انها تبلغ حوالي    2017وأشارت تقديرات وزارة الصحة لعام    ،2008عام    مولود حي  100،000لكل    19النفاس  فترة    األمهات أثناء  

انه  سيما  بية للمراهقين ال  الصحة اإلنجاوتعزيز خدمات  ،  الوالدة قبل واثناء وبعد  يجب الحفاظ على هذه املكاسب من خالل تحسين الرعاية    .  ولذلك  حي

مليون بحلول عام   2مليون إلى    1.5ية، حيث من املتوقع أن يرتفع عدد النساء في سن اإلنجاب من  الطلب على خدمات الصحة اإلنجابمتوقع انه يزداد  

 لنجاح برامج ، 2020
ً
 أساسيا

ً
 عامال

ً
 .الصحة  االنجابيةوسيكون التركيز على النساء األكثر ضعفا

وهو ما يؤثر سلبا على    2017لعام  %17.3تتجاوز    ال تزال متدنية فهي ال  على الرغم من  ارتفاع املستوى التعليمي للمرأة الى ان معدالت مشاركتها االقتصادية  ▪

ترتفع معدالت البطالة بين االناث ضمن  فئة املستوي    فيما   ،%31.2فر، تمكينها وانخفاض فرصها في التحكم باملوارد، حيث بلغ معدل البطالة بين اإلناث  

ى مؤشر  فوارق بين الجنسين إلى حصول األردن على واحد من أدنى التصنيفات في املنطقة علأدت ال%، وقد  33.1التعليمي بكالوريوس فأعلى لتصل الى  

وهبط على مؤشر الفر،  (  145ال134بين الجنسين )  وفجوة النوع االجتماعي ،  (188ال111املساواة بين الجنسين ) ، ومؤشر عدم(0.864التنمية الجندرية )

 دولة، الى جانب الفجوة  في األجور.  144من أصل  138االقتصادية للمرأة الى املرتبة 

سنة وما فوق أنها    15ذكرت واحدة من كل ثالث نساء متزوجات من أي وقت مض ى تتراوح أعمارهن بين  و     معدل انتشار العنف ضد املرأة في  هناك ارتفاع   ▪

كان اإلقبال و   للفتيات والنساء الضعيفاتاملبني على النوع االجتماعي  استشارة بشأن العنف    150،000إجراء ما يقرب من    تعرضت للعنف الجسدي. وتم

 .ملعالجة هذه الظاهرة  على هذه الخدمات حاًدا، مما يدل على الحاجة

سنة قد    49-15العمرية    الفئة  هن الزواج في  التي سبق لتزوجات او اليدات امل% من الس14.1ان    2012اظهرت نتائج مسح السكان والصحة االسرية لعام   ▪

  .شهر السابقة للمسح 12تعرضن لعنف جسدي او جنس ي من قبل ازواجهن خالل ال

 للمناطق الجغرافية الحضرية والريفية وافتقار املساواة في  على صعيد الهجرة الداخلية فهنالك   ▪
ً
الخدمات بين سكان  اختالف في األوضاع الديموغرافية وفقا

 في تأمين الخدمات االجتماعية والفر، االقتصادية
ً
ية لسكان الريف، مما يؤدي إلى تهميش فئة سكانية  واالستثمار   الريف والحضر، حيث نلمس ضعفا

 ة غير املتوازنة.  وهذا الوضع هو في الواقع صورة واضحة من صور التنمي جرة الداخلية والنزوح إلى املدنضخمة ويدفع باتجاه مزيد من اله

% من الشركاء انهم راضيين 96.3، كما  أشار % 90.7 قد بلغت  نسبة  الرض ى العام عن أداء املجلس  2018شركاء املجلس لعام  ى أظهرت نتائج تقرير رض  ▪

دور ااملجلس في معالجة القضايا التالية :    .  كما أظهرت نتائج التقرير أهمية تعزيز  عن دور املجلس  في تعزيز بيئة السياسات الداعمة للقضايا السكانية  

 ادخال البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي، التعامل مع قضايا الالجئين وقضايا األشخا، ذوي االعاقة وقضايا الشباب. 

 

 

 

 

 
 . 2017ن دراسة زواج القاصرات في األردالمجلس األعلى للسكان، 1
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 الفرصة السكانية
 

عام في  للسكان  األعلى  املجلس  وثيقة    2009أطلق  من  األول  اإلصدار 

األردن  " في  اإلنجاب  معدالت  بأن  بينت  والتي  السكانية"  الفرصة  سياسات 

بالتناقص   
ً
تدريجيا يسمى    2ستبدأ  ملا  يمهد  مما  القادمة،  السنوات  خالل 

بـ"فترة الفرصة السكانية" والتي تبدأ عندما تنمو الشريحة السكانية في فئة  

( نمو  64  –15األعمار  نسب  على  تتفوق  بسرعة  املعالة    سنة(  الفئات 

في  السكان  وفئة  العمر  من  عشرة  الخامسة  دون  السكان  بفئة  واملتمثلة 

الديموغرافي   65األعمار   التركيب  في  التغير  هذا  على  ويترتب  فأكثر.  سنة 

التخطيط   توفر  حال  في  تحقيقها  يمكن  التي  املنافع  من   
ً
عددا للسكان 

ير الديموغرافي املنتظر املناسبة لحدوث التغ  لالستجابةواالستعداد الالزمين  

. وال 3في التركيب العمري للسكان والفرصة السكانية املصاحبة لهذا التغير

له سيكون  السكانية  الفرصة  استثمار  أن  كافة    اشك  على  ايجابية  عوائد 

س حيث  األردن  في  الحياة  العمل  تمناحي  قوة  حجم  في  ارتفاع  إلى  ؤدي 

لذي سيؤدي إلى ارتفاع متوسط دخل  واستغاللها في العملية االنتاجية األمر ا

األسرة وتحسن أوضاعها املعيشية وارتفاع مستويات املعيشة بكافة أشكالها.  

لها   االستعداد  وعدم  السكانية  الفرصة  واستثمار  استغالل  عدم  أما 

فسيؤدي إلى ارتفاع عدد املتعطلين عن العمل وانخفاض مستويات الدخل  

 . وتدني مستوى الخدمات بكافة أنواعها

 

لعام   السياسات  وثيقة  في  الواردة  التقديرات  التحول    2017وتشير  أن  إلى 

وذلك عندما تتجاوز نسبة سكان    2040الديموغرافي سيصل ذروته في عام  

أنه   املعالين بدرجة كبيرة، حيث  البشرية نسبة  القوى  في أعمار  من األردن 

 47.7لة  ونسبة إعا  (%67.7)العمل    في سناملتوقع ان تصل نسبة السكان  

 .شخص في سن العمل  100فرد معال لكل 

 

مراقبة أداء املؤشرات   ويحتاج تحقيق واستثمار الفرصة السكانية إلى رصد مدى التقدم في تحقيق السياسات املرتبطة بها، ومتابعتها على املستوى الوطني من خالل

ل رصد مدى التقدم ومتابعته في تحّقق واستثمار سياسات تحقيق القيم املستهدفة للمؤشرات    املختلفة التي تعكس األوضاع السائدة في جميع القطاعات، ومدى
ّ
إذ يشك

 تتصف باألهمية ملا لها من انعكاساٍت على الجهود التي تبذلها جميع الجهات ذات العالقة في املج
ً
االت كافة، والتي تهدف إلى الفرصة السكانية بشكٍل مستمٍر عملية

ها في داف املرسومة من خالل  تحقيق القيم املستهدفة لجميع املؤشرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من مؤشرات، يساعد تحقيقالوصول إلى األه

 ملعرفة العقبات2040الفرصة السكانية املتوقع حدوهها في األردن، ووصولها إلى الذروة في عام  استثمار
ً
التي تحول دون تقدم السياسات  . كما تعّد هذه املرحلة ضرورية

 الخاصة بالفرصة السكانية، وتحقيقها األهداف مما يساعد في إيجاد الحلول املناسبة لتخطي العقبات وتصحيح املسارات. 

 

الثاني   كانون  في  السكانية  الفرصة  تحقق واستثمار سياسات  ومتابعة  لرصد  الوطنية  الخطة  قد أصدر  املجلس  وفي  2011وكان  الدورية ،  التقارير  إعداد  تم  ضوئها 

بعة والتقييم التي تم املخصصة لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية ورفعها للجهات ذات العالقة، وفي ضوء فاعلية آلية املتا

والتغيرات االجتماعية واالقتصادية املستجدة، وأداء املؤشرات    2015سكان واملساكن  انتهاجها سابقا، تم تحديث الخطة املشار إليها استنادا إلى نتائج التعداد العام لل

ستثمار الفرصة السكانية الخاصة في جميع املجاالت ذات الصلة بالفرصة السكانية بالتنسيق مع املؤسسات املعنية، لتعزيز آلية رصد ومتابعة تنفيذ سياسات تحقق وا 

صادية ة السكانية املتوقعة في األردن، التي تتمثل في تحقيق االستثمار األمثل لعوائد الفرصة السكانية في مختلف الجوانب االقتلتحقيق األهداف املرجوة من الفرص

 واالجتماعية. 

 

 

 
 (.  2012و2002) اإلنجاب حسب نتائج مسوح السكان والصحة األسرية بين عاميطرأ انخفاض طفيف في مستويات 2
 (  2017) وثيقة سياسات ،الفرصة السكانية،للسكانالمجلس األعلى : المصدر3

 

الفرصة الساكنية سالح ذو حدين يف أأيدي خمططي الاقتصاد، فاإن 

احس نوا التدبري والتخطيط اكنت الفرصة واثبة لالقتصاد حبلول عقدين، 

وبغري ذكل فاإن الاعباء سزتيد وس تضيع املزيات النسبية اليت من املمكن 

ان ينافس من خاللها الاقتصاد وعىل رأأسها القوى البرشية. ويف الوقت 

ترمس فيه الفرصة الساكنية ورودا عىل طريق التخطيط الاقتصادي اذلي 

تضع ايضا حتدايت يف ذات الطريق. اذ تنطوي تكل الفرصة عىل زايدة 

مرة بني عام  1.9خضمة يف جحم قوة العمل الاردنية اليت سيتضاعف جحمها 

وسزتيد كذكل يف املدخرات احمللية يف مدايت متوسطة  2030وعام  2008

جل وهو ما يس تدعي هتيئة الاقتصاد عرب س ياسات مدروسة وبعيدة الا

للتساوق مع تكل الارقام والنسب الاجيابية، وأأال تتحول قوة العمل اىل 

عبء عىل ادلوةل واقتصادها كام هو حاصل حاليا يف ارتفاع نسب البطاةل 

ال س امي يف اوساط الش باب. تكل الفرصة، ستساعد يف رفع جحم فرص 

ة غري ان تكل الفرص تس تلزم حتقيق تغيري واحض يف امناط العمل املس تحدث

الادارة وطرق اجلذب الاستامثري وتدريب وهتيئة القوى العامةل لتكون 

جاهزة لسوق العمل، وكذكل لالبقاء عىل اجتاه معدالت اخلصوبة مضن 

  مس توايت منخفضة.
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                                                                                                              Theory of Change           نظرية التغيير  
 

 :ثالثة مستوياتللتصدي للتحديات املذكورة أعاله، حدد املجلس نقاط  تدخله من خالل نظرية التغيير عبر 

 

( كجزء من تحقيق خطة  ICPDبرنامج عمل مؤتمر  السكان والتنمية )باالرتكاز على  التي تحددها األطر القانونية والسياسية املواتية    مستوى البيئة املمكنة .1

الفرصة  سياسات  من منظور  يرتكز على التخطيط  تحقيق نمو مستدام وعادل  ضمن منظومة حقوق االنسان ل  2025ورؤية األردن    2030التنمية املستدامة  

ادماج الدينامكيات السكانية بعملية التخطيط  االستجابة ألبعاد الهجرات القسرية والطوعية وتعزيز املساوة بين الجنسين وتمكين املرأة وذلك بوالسكانية  

لنوع االجتماعي وتوليد املعرفة بشأن  ة لالحساسووضع آليات ملراقبة املساءلة يرتكز على تحليل البيانات واملؤشرات املتعلقة  واملحلي  الوطني الكلي والقطاعي  

 التحديات والفر، املتاحة.

من أجل إعطاء  الفرصة السكانيةسياسات    من منظور  لتخطيط  لالحكومية وغيرها  الذي يركز على تنمية القدرات للمؤسسات الوطنية    املستوى املؤسس ي .2

   .مضمون عملي لألطر القانونية والسياسات

تعزز مفاهيم الصحة التي  ثقافية  المارسات  تسخير جميع أشكال وسائل اإلعالم وقنوات املناصرة لدعم املعلى    الذي يركزاملستوى الفردي واملجتمعي   .3

 رات. االنجابية والفرصة السكانية وهذه العملية طويلة األجل وتستخدم نهجا تشاركية، وتغييرات في االتصاالت السلوكية، وبرامج لبناء القد

 

وتحقيقا لهذه الغاية، توضح نظرية التغيير، املبينة في الرسم البياني كيف يتوقع أن تؤدي  

لى مجموعة معينة من النتائج التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر اتدخالت خطة العمل 

في تحقيق األهداف املتوقعة. ونظرية التغيير تستخدم للداللة على مستويات مختلفة من 

 التغيير، ومختلف الجهات الفاعلة والروابط السببية والظروف الالزمة للحث على التغيير 

 . املرجو

 

 انجازات املجلس  
 

ثالثة محاور ال املبادرات ضمنعلى تنفيذ العديد من  2018عمل املجلس خالل عام  

 الرئيسية املدرجه في نظرية التغيير. 

 

 مبنية على األدلة العلمية لدعم عملية صنع القرار واستراتيجيات وخطط عمل سياسات سكانية  اقتراح -املمكنة البيئة املحور األول:  

 

 اوراق عمل وطنية خطط عمل وطنية استراتيجيات   سياسات 

وثيقة سياسات الفرصة السكانية   ▪

 املحدثة 

دراسة وملخص سياسات حول   ▪

 تفعيل املشاركة االقتصادية للمرأة 

 نظام  وتعليمات العمل املرن   ▪

دراسة  وملخص سياسات   ▪

”الخصائص السكانية للسوريين 

وفر، معالجة تحديات اللجوء  

على سوق العمل األردني دراسة  

 وملخص 

دراسة وملخص سياسات خدمات   ▪

الصحة اإلنجابية املقدمة 

 للسوريين خارج املخيمات في األردن  

دراسة  وملخص سياسات   ▪

قبلين على  اتجاهات الشباب امل 

االستراتيجية الوطنية لالعالم السكاني  ▪

2018-2022 

اإلستراتيجية الوطنية للصحة   ▪

 ( 2018-2013اإلنجابيةالتنظيم األسرة )

التقييم النهائي لالستراتيجية   الوطنية  ▪

تنظيم االسرة  الللصحة االنجابية

 2018-2013لالعوام 

 

الوطنية  خطة العمل ▪

لرصد ومتابعة التقدم في  

سياسات تحقيق  

واستثمار الفرصة  

 السكانية 

خطة العمل الوطنية للحد   ▪

من ظاهرة زواج 

القاصرات في االردن  

(2018-2022 ) 

 

ورقة موقف األردن من خدمات   ▪

الصحة اإلنجابية لألشخا، ذوي  

 اإلعاقة  

تقارير املتابعة والتقييم  لسياسات    ▪

 الفرصة السكانية  

 رقة موقف االردن من االجهاض  و  ▪

 ورقة عمل حول العنف واالعاقة  ▪

 2014خارطة تمكين املراة  ▪

تقارير اثر النمو السكاني على   ▪

 القطاعات التنموية 

التقرير الوطني ملتابعة اعالن  ▪

 2018-2013القاهرة 

  2014تقرير حالة سكان االردن  ▪

)نظرة حول التدريب والتعليم املنهي  

 والتقني( 
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عمال أل دة  اريا سوق العمل نحو

 والبيئة املؤسسية الداعمة 

دراسة وملخص سياسات دمج   ▪

مفاهيم و قيم العمل والعمل املنهي   

ضمن الكتب  بداع والريادة أل وا

 املدرسية  

املعايير الوطنية لخدمات الصحة  ▪

 نجابية الصديقة للشباب أل ا

دراسة وملخص سياسات ظاهرة   ▪

 زواج القاصرات في األردن  

 

 وطنية في مجال السكان والتنميةالقدرات البناء  -ي س املستوى املؤساملحور الثاني: 

 

  ،بناء قدرات املعلمين ورجال الدين  والباحثين االجتماعيين في مجال القضايا السكانية والصحة اإلنجابية ▪

 رات اهداف التنمية  املستدامة،املؤشرات السكانية ومؤش مجال احتساببناء قدرات ضباط ارتباط الفرصة السكانية في  ▪

  ،بناء قدرات مؤسسات املجتمع املدني والجمعيات النسائية في تضمين مبادرات ملناهضة ظاهرة زواج القاصرات ضمن خططهم ▪

  ،بناء قدرات االعالميين في كيفية تناول القضايا السكانية في وسائل االعالم املختلفة ▪

 ،املحلية ومجالس املحافظات في ادماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي على املستوى الوطني واملحليبناء قدرات اعضاء املجلس  ▪

 وثائق املشاريع، اد االبحاث النوعية واعد و النهج التشاركي في تبني سياسات مبنية على االدلة والبراهين   ▪

 مستوى املحافظات، وعلى املستوى الوطني  ادماج البعد السكاني في التخطيط التنموي على ▪

 ادخال مفاهيم السكان والتنمية في املؤسسات التعليمية )جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة األردنية(،  ▪

   .بناء قدرات الهيئات النسائية في مجال دور املراة في استثمار الفرصة السكانية ▪

 

 ورفع الوعي   التأييد كسب - املستوى الفردي او املجتمعي املحور الثالث:  

 

   ،بناء قدرات االعالميين في مجال االعالم السكانيمتخصصة لتنفيذ برامج  ▪

   ،مبادرة شباب الفرصةبناء قدرات الشباب على فهم وادماج البعد السكاني بالتنمية من خالل  ▪

 ،منصة املعرفة لبحوث الصحة االنجابية(ير قواعد البيانات )تطو  ▪

 اسات والتقارير وملخصات السياسات، الدر ج اشية لعرض نتائحلقات نق ▪

 لتوفير املعلومات واملؤشرات للمعنيين، نشرات وأدوات كسب تأييد  ▪

  ،عروض اثر النمو السكاني على التنمية على املستوى الوطني وعلى مستوى املحافظات ▪

 ،واملساكنحول الفرصة السكانية في ضوء نتائج التعداد العام للسكان  افالم وفيديوهات  ▪

  ،والصحة االنجابيةالتخطيط املستقبلي ، ريادة األعمال، لفرصة السكانية والتنميةورش توعوية للشباب في مجال ا ▪

 ،لقاءات رفع وعي للمؤسسات الوطنية في مجال تضمين مؤشرات الفرصة السكانية ضمن االستراتيجيات الوطنية ▪

 ادة االسرة، تواصل لسعحمالت تنظيم االسرة بالتعاون مع مشروع  ▪

   ،مشروعي مستقبلي(و  مستقبلنا مش مزحةريادة االعمال والتشغيل الذاتي )حمالت اعالمية في مجال رفع الوعي في مجال  ▪

 .تفعيل دور املواقع االلكترونية الخاصة باملجلس وصفحاته على الشبكات ومواقع التواصل ▪
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 الطريق الى االمام  
 

 الحاجة إلى ما يلي:   خطة عمل املجلس تقييم نتائج انجازات  أبرز 

 

وطنية املتعلقة بالسكان  املجلس القوية مع الجهات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني واالرتقاء بها من أجل تسريع األولويات ال  ات  االستفادة من شراك .1

 ؛والتنمية

 للتأثير على العمل في مجال السياسات العامة، وتطوير القدرات املؤسسية، وإنشاء النظم املستدامة؛ محور وضع استراتيجية لكل  .2

جزء من تحقيق خطة التنمية املستدامة ك(  ICPD)  برنامج عمل مؤتمر  السكان والتنميةعلى  باالستناد  في النهوض باألهداف  الشركاء  التنسيق والتعاون مع   .3

 .؛ 2030

 ؛والبرامج الوطنية  االستراتيجياتتمكين املرأة في دمج  للمساواة بين الجنسين و  االستهداف امللموس .4

واستراتيجيات تنفيذ املشاريع بتعزيز النهج القائم على النتائج عن طريق   ، وآليات الرقابة،التطوير املؤسس يإعادة النظر في استراتيجية التنفيذ لتعزيز   .5

 واإلنجازات؛  تحسين الرصد والقياس واإلبالغ عن التقدم

 االستثمار في تشجيع االبتكار والتعاون في رصد وتحليل البيانات السكانية.  .6

 

 حددت التوصيات املستمدة من التقييم الحاجة إلى: كما 

 

  ،إشراك الشباب في السياسة العامة وضمان دمج أصواتهم في استراتيجيات قائمة على أهداف التنمية املستدامة .1

   ،الوطنية للمساواة بين الجنسين، وأطر السياسات وأنظمة الحمايةتعزيز اآلليات  .2

 ، التنميةعملية ممارسة اإلبداع في  .3

 ، تعزيز قدرة تقديم الخدمات على املستويات املحلية وتعزيز جاهزية النظم .4

 ال سيما في سياق حقوق اإلنسان والحماية ومنع العنف بجميع أشكاله والحكم الرشيد. ،األمنيةباملتطلبات حماية مكاسب التنمية من التأثر  .5
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 التحليل الرباعي 
الى تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمجلس والتعرف على أهم عناصر القوة وفر، التحسين الداخلية للمجلس باإلضافة الى الفر،    SWOTيهدف التحليل الرباعي  

 الخارجية التي تحيط باملجلس ويمكن االستفادة منها لتحقيق أهداف املجلس كذلك التهديدات الخارجية للتعامل معها.

 نقاط القوة:  

 مثل من املؤسسات والوزرات املعنية بطبيعة عمل املجلس وامانه عامة.  وجود مجلس إدارة م •

 وجود استراتيجية واضحة للمجلس وخطط عمل ومؤشرات واضحة وقابلة للقياس. •

 وجود آلية ملتابعة وتنفيذ أنشطة املجلس.  •

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

 وجود شبكة تكنولوجيا معلومات متقدمة في املجلس الى جانب وجود نماذج هندسة عمليات مطبقة داخليا ومع الشركاء.   •

 عضوية املجلس في اللجان القطاعية والفنية للعديد من املؤسسات بما يضمن ادخال البعد السكاني في الخطط التنموية ذات العالقة.  •

 نقاط التحسين )نقاط الضعف(:  

 نقص في اعداد الكادر الفني واإلداري.  •

 طبيعة االعمال املطلوبة من املجلس متشعبة الى جانب تعدد الجهات العاملة معه على قضايا السكان والتنمية. •

 ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي.   •

 في.  عدم تفعيل أنظمة املوارد البشرية بشكل كامل داخل املجلس مثل أنظمة التعاقب وخطط االحالل الوظي •

 عدم وجود برامج ممنهجة لبناء قدرات املوظفين.  •

 عدم استقاللية املجلس إداريا وماليا. •

 التهديدات:  

 سرعة تغيير قيادات املؤسسات الشريكة والداعمة مما يشكل حمال إضافيا على املجلس لكسب تأييد القيادات الجديدة.  •

 .  ال يوجد للمجلس موازنة سنوية ثابتة من دائرة املوازنة العامة حيث يتم رد مبالغ سنوية متغيرة، وتعتمد املشاريع على التمويل الخارجي •

 ويل الخارجية التي تقدم لألردن في ظل االزمة االقتصادية وتغيير األولويات على مستوى تمويل املشاريع التنموية. عدم استدامة مصادر التم •

عمال صعوبة وتعدد وتشابك مواضيع السكان والتنمية وتقاطعها مع عدة مؤسسات ومنظمات معنية مما يصعب من عملية السيطرة ويهدد نجاح تنفيذ اال  •

 واألهداف املنشودة.  

والبرامج واملشاريع التي تم اعدادها قبل   مرور األردن بعدة ظروف غير متوقعة تؤثر على مواضيع السكان والتنمية بشكل مباشر وتؤثر على فعالية كافة الدراسات •

 وقوع هذه االحداث مثل لجوء اعداد كبيرة من السوريين الى األردن بعد االزمة في سوريا وغيرها. 

 قلة اعداد الخبراء املختصين بقضايا السكان والديموغرافيا في األردن.  •
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قة باملستقبل، االمر الذي يعكس عدم اعتبارها أولوية والتركيز بدال منها على معالجة ضعف الوعي لدى بعض املعنيين بمفهوم الفرصة السكانية كونها متعل  •

 األوضاع الحالية.  

 ضعف تعاون بعض الجهات الشريكة أو الداعمة للمجلس. •

 بعض الجهات. ضعف دقه بعض املعلومات واستدامتها او املؤشرات او األرقام او التقارير التي يتم تزويدها للمجلس أو تعبئتها من قبل  •

 الفر، )الخارجية(:  

 املعنية بتنفيذها.   وجود إطار وطني لسياسات السكان والتنمية في وثيقة سياسات الفرصة السكانية وتبني مجلس الوزراء لها وتعميمها على الوزارات واملؤسسات •

واهداف وطنية للتنمية وتبنيها  دعم القيادة السياسية لقضايا السكان والتنمية، وإمكانية كسب تأييد صانعي السياسات او متخذي القرار من خالل وجود خطة •

 من قبل الحكومة تتقاطع مع أعمال وأهداف املجلس في تحقيق التنمية. 

 وجود لجان متخصصة في مجلس االمة ذات عالقة بعمل املجلس. •

 ترأس وزارة التخطيط اللجنة التوجيهية الوطنية ملتابعة تنفيذ سياسات وثيقة الفرصة السكانية.  •

 ي خاصة  في ظل وجود الهجرات القسرية ومحدودية املوارد يعد بيئة مناسبة حاليا لكسب تأييد صانعي القرار لقضايا السكان والتنمية.  الوضع السكاني الحال •

 تعدد مصادر التمويل.   •

 وجود ضباط ارتباط من املؤسسات في اللجان الفنية املشكلة من قبل املجلس.  •

 الشركاء الرئيسيون 

هم جميع الجهات الداخلية والخارجية الذين يتعامل معهم املجلس ويكون لهم تأثير في تحقيق االستراتيجية باإلضافة الى انهم يتأثرون    Stakeholdersاملقصود بالشركاء  

 .بأعمال املجلس

 وهم ينقسمون الى مجموعتين : 

o  .املجموعة الداخلية أي جهات ومؤسسات محلية أردنية 

o رجية أي مجموعة دولية وهي الجهات املانحة. املجموعة الخا 

 

 حاجة املجلس للشركاء حاجة الشركاء للمجلس الجهات الداخلية  رقم

 إقرار تشريعات وسياسات  ملخصات سياسات ومعلومات    مجلس الوزراء  1

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

3 
خبرات ومعلومات وملخصات   الوزارات 

 سياسات  

 الخبرات، املعلومات وإقرار التشريعات والسياسات

 املعلومات  خبرات  دائرة االحصاءات العامة 4

5 
خبرات ومعلومات وملخصات   وزارة التخطيط والتعاون الدولي   

 سياسات  

 والسياسات الخبرات، املوارد، املعلومات وإقرار التشريعات 
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 حاجة املجلس للشركاء حاجة الشركاء للمجلس الجهات الداخلية  رقم

 معلومات وخبرات وإقرار تشريعات وسياسات  معلومات وخبرات    الدوائر واملؤسسات الحكومية 6

 كسب تأييد ورفع وعي   معلومات، خبرات   املؤسسات االعالمية  7

8 
خبرات ومعلومات وملخصات   املنظمات غير الحكومية  

 سياسات  

 معلومات، وكسب تأييد ورفع وعي  

 الخبرات واملعلومات وإقرار التشريعات والسياسات خبرات ومعلومات    الجامعات  9

 الخبرات واملعلومات  معلومات وموارد   املؤسسات واملراكز البحثية واالستشارية  10

11 
معلومات وخبرات وملخصات   الجهات الخارجية )الجهات املانحة( 

 سياسات  

 خبرات، موارد  

 

 الرؤية والرسالة والقيم 
مراجعة الرؤيا والرسالة والقيم الجوهرية للمجلس وذلك للتأكد من مدى    االستراتيجية تمكجزء من عملية التحليل الشامل التي تمت خالل عملية تحضير الخطة  

ومدى توافقهم مع األهداف والغايات االستراتيجية الذي تأسس املجلس من أجلها ليتم بالنهاية التوافق على الرؤية والرسالة   ومهامه،ارتباطهم بنموذج عمل املجلس  

 :والقيم الجوهرية التالية

 الرؤية ➢

 

 

 الرسالة ➢

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

ومتابعة  المعنية بالسكان والتنمية وفقا ألفضل الممارسات السياســـات واالستراتيجيات وخطط العمل

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

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

االستثمار األمثل للفرصة السكانية وتحقيق رفاه  لضمان التنميةا أساسيا في محور البعد السكاني

 المواطن االردني
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 القيم الجوهرية  ➢

ــاءلة والشـــفافية والنزاهة: نعمل بشفافية كاملة مع جميع املتعاملين معنا وكذلك نعرض باستمرار   • املسـ

 تجاه الوطن واملواطن. انتائج أعمالنا بشفافية تامة انطالقا من مسؤوليتن

 االلتزام تجاه الشركاء  •

 االلتزام تجاه العاملين  •

الجماعي   • بالسكان  العمل  املتعلقة  وأهدافه  مهامه  تنفيذ  في  املجلس  نجاح  بأن  نؤمن  )التشاركية(: 

والتنمية ال يتحقق إال بالتعاون الحثيث والعمل املشترك مع كافة الشركاء ومقدمي الخدمات وأصحاب  

 عمل بروح الفريق داخل املجلسالقرار والفئات املستفيدة إلى جانب أي جهات أخرى معنية بأبعاد القضايا السكانية التنموية ، وال

فات من االتقان  واالبداع : نؤمن أننا رواد في مجال عملنا، وأن عملنا يتطلب املبادرة والتميز واالبداع والتعلم املستمر  ، و نعمل وفق معايير ومواص التميز  •

 تضمن جودة نتائج عملنا ونسعى إلى تحسين أدائنا ونتائج عملنا باستمرار.

 املجتمعية املسؤولية  •

 

 

 

 

  االستراتيجية  نتائج ومخرجات األهداف االستراتيجية و  
 

االستراتيجية . وتساهم 2030املستدامة واهداف التنمية  2025الوارد سابقا واألولويات الوطنية املحددة في رؤية األردن  التحليل الخطة االستراتيجية للمجلس  تعكس 

 اعياالجتممع تقاطع ادماج النوع  (Component)من ثالث عناصر االستراتيجية في الجهود الحكومية، كما تم تحديد أولوياتها في السياسات والخطط الوطنية. وتتألف 

 بكل عنصر:  

 

 عناصر األستراتيجية  
 

 العنصر األول )النتيجة االولى(:  

 السكان والتنمية  

والجهود   الفرصة السكانية محقق، سياسات من منظور يرتكز على التخطيط نمو مستدام وعادل 

 محشودة.  وتعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة لالستفادة من الفرصة 

 

الثاني )النتيجة الثانية(: الصحة العنصر 

 االنجابية والحقوق 

 

  

مدعمة من خالل زيادة الوصول إلى خدمات   حقوق الصحة االنجابية ضمن منظومة حقوق االنسان

صحة جنسية وانجابية عالية الجودة واالستفادة منها، ال سيما في املناطق التي تفتقر إلى الخدمات 

التنمية اهداف جزء من تحقيق كنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية بر ولجميع الفئات باالرتكاز على 

 . 2030املستدامة 

 

  )النتيجة الثالثة(:العنصر الثالث 

   الهجرات القسرية واللجوء

مدعمة من خالل توفير خدمات صحة انجابية فاعلة وشاملة،  حقوق  الصحة االنجابية لالجئيين

وخفض نسب زواج القاصرات بما يتفق مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان واألهداف الوطنية واهداف 

 التنمية املستدامة. 

 

      العوامل املمكنة لتحقيق العناصر                                                              
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الفعالية والكفاءة التشغيلية للمجلس في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج وادارة املوارد والنتائج   النتيجة الرابعة

 محققة  

واملسائلة،   النتيجة الخامسة  والتنسيق،  التكامل،  من  املزيد  تحقيق  خالل  من  معززة  املالية  واالستدامة  الشراكات 

الشركاء، وتحسين االتصال، وحشد املوارد، والتوسع في الشراكات واملساهمات من  والشفافية، مع كافة  

 الجهات الحكومية والقطاع الخا، واملانحين والدعم من املجتمع املدني تحقيقا لألثر. 

رفة في  معرفة منتجة، ومصنفة، ومنشورة، مرتكزة على االبتكار وتبادل افضل الخبرات وتعميم إدارة املع النتيجة السادسة 

 البرامج والدراسات، وتحسين قدرة املوظفين في القيام بأنتاج املعرفة. 

 

 
 

 

 

 األهداف االستراتيجية:  

 تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية :األول لهدف االستراتيجيا ▪
 والتنمية وتوسيع نطاقهاتعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء المعنيين بقضايا السكان    :الثاني الهدف االستراتيجي ▪
 العمل على تحقيق االستدامة المالية للمجلس  :الثالث الهدف االستراتيجي ▪
 رفع مستوى الوعي بقضايا السكان والتنمية :الرابع الهدف االستراتيجي ▪
 تحسين الكفاءة المؤسسية ورفع جودة المخرجات  :الخامس الهدف االستراتيجي ▪
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    واملؤشرات   املخرجات واالنشطة الرئيسية 
 

   السكان والتنميةاألول:  عنصر  ال
 

نمو مستدام وعادل يرتكز على التخطيط من منظور سياسات الفرصة السكانية    :(Outcome)النتيجة األولى  .1

 والجهود لالستفادة من الفرصة وتعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة محشودة. محقق، 
 

 

 املؤشرات :

 عدد السياسات والقرارات الداعمة لقضايا السكان والتنمية التي تم اقتراحها  على المعنيين   ▪
 . عدد السياسات والقرارات الداعمة لقضايا السكان والتنمية التي تم تبنيها  من قبل المعنيين ▪

 فيذهاعدد السياسات والقرارات الداعمة لقضايا السكان والتنمية التي تم الموافقة عليها وتم تن  ▪
عدد التقارير  وملخصات السياسات واوراق الحقائق المعدة الداعمة لبيئة سياسات السكان والتنمية )دراسات، وتقارير، ملخصات   ▪

 سياسات( 
  عدد الوثائق المعدة الداعمة لبيئة سياسات السكان والتنمية )تقارير، خطط كسب تأييد( ▪
 الصحة اإلنجابية عدد الدراسات المحملة على منصة المعرفة في مجال  ▪
 عدد المستخدمين لمنصة المعرفة في مجال الصحة اإلنجابية  ▪
 عدد النشرات المنشورة على منصة المعرفة ألبحاث الصحة اإلنجابية  ▪
 نسبة المساحة المخصصة لقضايا السكان والتنمية في وسائل االعالم  ▪
 لتنمية   والصحة اإلنجابيةنسبة التحسن في االتجاهات لدى الجمهور المستهدف نحو قضايا السكان وا ▪
 عدد زوار الموقع االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمجلس  ▪
 عدد المؤسسات التعليمية التي ادخلت مفاهيم السكان والتنمية والصحة االنجابية ضمن برامجهم  ▪
 عدد تقارير المتابعة والتقييم المعدة الخاصة بالصحة اإلنجابية والفرصة السكانية  ▪
 المجلس   عدد المستفيدين من البرامج التدريبية المنفذة من قبل ▪

 

 

بيئة سياسات داعمة لقضايا السكان والتنمية، وقدرات مؤسسية، وإطار شامل متعدد القطاعات مطور ومنفذ، لضمان    :(Output)املخرج األول   1.1

ديد  حصول الشباب على فوائد التنمية وإدراك حقوقهم مرتكز على تحليل الوضع الحالي، واملراجعة القانونية للتحديات التي تواجه الشباب، وتح

ي جدول أعمال التنمية، والسعي إلى تعزيز قاعدة املوارد من أجل االستثمار في الشباب، وزيادة مشاركة الشباب في الفرص لوضع قضايا الشباب ف

 جتمعية.الحوارات الوطنية وفي تخطيط التنمية وعمليات التنفيذ والرصد، واستهداف وسائل اإلعالم واملنظمات الدينية والبرملانيين والشبكات امل

 

والحس 1.1.1 والتنمية،  بالسكان  املعنية  الوطنية  االولويات  على  املرتكزة  العمل،  وخطط  واالستراتيجيات  والسياســـات  والبحوث  الدراسات  للنوع اعداد  اسة 

املتعلقـــة بالتنمية وفقا االجتماعي، بمنهجية شمولية وتشاورية، ونشرها، وتقيم اثرها، ليحقق املجلس دورة كمرجع لكافة القضايـــا واملعلومات الســـكانية  

 التنمية.  على السكاني  النمو ألفضل املمارسات مثل اثر

ق التدريب  تحقيق مشاركة فاعلة للشباب من )الجنسين( في قضايا السكان والتنمية خاصة على ريادة االعمال واعداد خطة تنفيذية من قبل الشباب لتطبي 1.1.2

 في مناطقهم ومؤسساتهم تستهدف الشباب.

(: نظام معلومات متكامل مطور، وموظف، وحساس للنوع االجتماعي، لصياغة ورصد وتقييم سياسات الفرصة السكانية Outputلثاني )املخرج ا 1.2

 على املستويين الوطني واملحلي، مع االهتمام بالظروف الناجمة عن اللجوء والهجرة القسرية.

 

فرصة السكانية، منجزة بفاعلية بما فيها تحديث الخطة الوطنية لرصد ومتابعة سياسات ادارة البرامج، ومتابعه تنفيذ األنشطة، لتحقيق واستثمار ال 1.2.1

 2018-2017لعام     (DHS)ومسح  السكان والصحة األسرية  -استنادا لنتائج تقرير االسقاطات السكانية    2017-  2020تحقق واستثمار الفرصة السكانية  

  52الجتماع الدورة     2019وورقة موقف االردن    2018ؤشرات سياسات تحقق واستثمار الفرصة السكانية  و تقرير املتابعة لرصد التقدم في متابعة تنفيذ م

 نيويورك. –للجنة السكان والتنمية في األمم املتحدة 

 .البعد السكاني وسياسات الفرصة السكانية مدمجة في الخطط املحلية للمحافظات 1.2.2
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ني ومواقع التواصل االجتماعي واملنشورات االلكترونية و التقارير الشهرية ملوقع املجلس االلكتروني وموقع  بيئة تكنولوجيا معلومات )موقع املجلس االلكترو 1.2.3

ن وادامتها وتحديثها  شير نت( تساهم في توفير املعلومات والدراسات واملؤشرات املتعلقة بالسكان والتنمية بجودة عالية وداعمة لتسهيل اتخاذ القرار للمعنيي

، ونشر تقارير املتابعة الخاصة بمدى تحقيق اهداف  (Post, Retweet, Publish, Share)   عد البيانات ومنصة املعرفة املراعية للنوع االجتماعيمن خالل قوا

 التنمية املستدامة ونشر تقارير دراسات وابحاث خاصة بالنوع االجتماعي وتمكين املرأ، والحقوق واملساواة. 

متاب 1.2.4 وأنظمة  ومؤتمته  محوسبة  معلومات  أنظمة  خالل  من  ومتاح  ودقيق  ومتكامل  معزز  املعنيين  الشركاء  مع  والشراكة  الخاصة  التعامل  وتقييم  عة 

 باستراتيجيات وخطط املجلس معززة ومحوسبة ومعلنة للشركاء )وثيقة سياسات الفرصة السكانية مع مراعاة التحليل حسب الجنس(.

واألنشطة  حضور متميز للمجلس األعلى للسكان كمرجعية لقضايا السكان والتنمية على املستوى املحلي والعربي مثل اإلحتفال باليوم العالمي للسكان   1.2.5

األردن من مرور   واملؤتمرات كورقة موقف  العاملية  باأليام  البرملانية    25الخاصة  اللجان  مع  تعريفيه  توجيهية  ولقاءات  السكان والتنمية  عام على مؤتمر 

 طرق مبتكرة وجودة عالية.  ولقاءات حوارية مع مدراء املؤسسات اإلعالمية ملناقشة القضايا السكانية والتنموية مدعمة بمواد اتصالية وتسويقية ب

ان والتنمية حضور إعالمي متميز للمجلس األعلى للسكان في وسائل االعالم واالتصال املختلفة مرتكز على قدرات مبنية ومعززة لإلعالميين بقضايا السك 1.2.6

 معلومات سكانية شاملة. ومبنية على تقييم لالحتياجات التدريبية في قضايا السكان والتنمية وحقيبة تدريبية وتوفير 

فقرات إذاعية  و قضايا السكان والتنمية وحملة توعية اتصالية رقمية موجهة للشباب حول ريادة األعمال والتشغيل الذاتي والعمل املنهي وعي مجتمعي ب 1.2.7

 .2019خطة تنفيذية لالستراتيجية الوطنية لالعالم السكاني للعام و خاصة بالسكان والتنمية 

 نمية املستدامة ومؤشراتها ومراعية للنوع االجتماعي وبنهج حقوقي خطط التنمية املحلية في املحافظات متضمنة اهداف الت 1.2.8

 

1.3 ( الثالث  في  Outputاملخرج  الجنسين  بين  املساواة  دمج  من خالل  معززة  املرأة  وتمكين  واملراهقة  للمرأة  اإلنسان  وحقوق  الجنسين  بين  املساوة   :)

طاعية ملنع العنف املبني على النوع االجتاعي واالستجابة له عن طريق وأطر  القوانين والسياسات واالستراتيجيات والخطط والتدخالت الوطنية والق 

ا لتوضيح  الحالة  وتحليل  واملؤسسية،  التقنية  القدرات  وزيادة  الجنسين  بين  واملساواة  املرأة  بتمكين  املتعلقة  واالستراتيجيات  ألبعاد  السياسات 

 ساواة بين الجنسين. االجتماعية والثقافية والقضايا القانونية ملعالجة عدم امل

 

 تبادل الخبرات العربية والدولية حول العنف القائم على النوع االجتماعي وزواج القاصرات. 1.3.1

 

مدعمة من خالل زيادة الوصول   حقوق الصحة االنجابية ضمن منظومة حقوق االنسان :  (Outcome)النتيجة الثانية   2

إلى خدمات صحة جنسية وانجابية عالية الجودة واالستفادة منها، ال سيما في املناطق التي تفتقر إلى الخدمات ولجميع  

 .2030التنمية املستدامة اهداف جزء من تحقيق  ك برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية الفئات باالرتكاز على 
 

 املؤشرات 

 

التقارير  وملخصات السياسات واوراق الحقائق المعدة الداعمة لبيئة سياسات تحقيق التحول الديموغرافي )دراسات، وتقارير،  عدد  ▪
  ملخصات سياسات( 

 عدد الوثائق والتقارير المعدة الداعمة لبيئة سياسات تحقيق التحول الديموغرافي )خطط وتقارير كسب التأييد واستراتيجيات(  ▪
 والقرارات الداعمة لقضايا الصحة اإلنجابية /تنظيم االسرة التي تم تحليلها وصياغتها وعرضها على المعنيين عدد السياسات  ▪
 عدد السياسات والقرارات الجديدة المقترحة الداعمة لقضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم االسرة التي تم الموافقة عليها ▪
  قضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم االسرة التي دخلت حيز التنفيذعدد السياسات والقرارات الجديدة المقترحة الداعمة ل ▪

 

(: خدمات صحة جنسية وانجابية شاملة وحساسة للنوع االجتماعي متوفرة وذات جودة عالية وسهلة الوصول إليها واالستفادة Outputاملخرج االول )              2.1

في املناطق املحرومة من الخدمات، وتشمل الوفي ات واألمراض النفاسية، االحتياجات غير امللباة لتنظيم األسرة، األمراض التي تنتقل  منها خاصة 

 باالتصال الجنس ي، مستوى األنجاب، وتحسين الصحة اإلنجابية لالجئين نتيجة للهجرة القسرية.

 

للدراسات املقرة واطالق االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية  تهيئة بيئة مالئمة ومعززة لقضايا الصحة اإلنجابية عن طريق دعم تنفيذ الخطط املعتمدة   2.1.1

( املحدثة وبناء قدرات الشركاء ودراسات في أولويات الصحة االنجابية وأولويات أبحاث الصحة اإلنجابية استنادا الى نتائج مسح    2023-2019لألعوام )

وطنية إلدماج مفاهيم الصحة الجنسية واالنجابية ضمن البيئة التعليمية في األردن  واعداد الخطة التنفيذية ال  2018-  2017السكان و الصحة االسرية  

دراسة  ودراسة وملخص سياسات انخفاض معدالت الخصوبة في األردن العوامل واألسباب و محددات التباين في معدالت االنجاب بين محافظات اململكة و 

  .ضات ومحددات اإلجهاضوملخص سياسات الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمجه 
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(: معرفة مطورة ومعلومات وخدمات للشباب متاحة، مع التركيز على التعبئة املجتمعية والدعوة إلى الحوار بشأن السياسات Outputملخرج الثاني )ا            2.2

 القائمة على األدلة. ودعم للوزارات املختصة ومنظمات املجتمع املدني على تصميم وإنشاء خدمات صحة انجابية صديقة ومالئمة للشباب، نشر 

عن الصحة اإلنجابية، إستراتيجية االتصال لتغيير السلوك ودعم املجتمع لتلبية احتياجات الصحة اإلنجابية للشباب بهدف  املعرفة واملعلومات  

 تخفيف مخاطر السلوكيات الخطرة. 

 

ة الصديقة للشباب واملراعية دعم تهيئة بيئة مالئمة  ومعززة لقضايا الصحة اإلنجابية للشباب لكسب تاييد لتفعيل خدمات الصحة اإلنجابية  والجنسي   2.2.1

 للنوع االجتماعي

 بناء قدرات وتأهيل الشباب في العالم العربي بقضايا الصحة اإلنجابية والجنسية ) تدريب مدربين(          2.2.2

 

 العنصر الثالث: الهجرات القسرية واللجوء 
 

حقوق  الصحة االنجابية لالجئيين مدعمة من خالل توفير خدمات صحة انجابية فاعلة  :  (Outcome)النتيجة الثالثة   3

وشاملة، وخفض نسب زواج القاصرات بما يتفق مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان واألهداف الوطنية واهداف  

 التنمية املستدامة. 
 املؤشرات :

 

المعدة الداعمة لبيئة سياسات تحقيق التحول الديموغرافي الداعمة لالجئين عدد التقارير وملخصات السياسات واوراق الحقائق  ▪
  )دراسات، وتقارير، ملخصات سياسات( 

عدد الوثائق والتقارير المعدة الداعمة لبيئة سياسات تحقيق التحول الديموغرافي الداعمة لالجئين )خطط وتقارير كسب التأييد  ▪
 واستراتيجيات( 

 الداعمة لقضايا الصحة اإلنجابية /تنظيم االسرة لالجئين التي تم تحليلها وصياغتها وعرضها على المعنيينعدد السياسات والقرارات  ▪
 عدد السياسات والقرارات الجديدة المقترحة الداعمة لقضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم االسرة لالجئين التي تم الموافقة عليها  ▪

 

 

لصحة اإلنجابية عالية الجودة، بما في ذلك الرعاية التوليدية الطارئة املناسبة، وخفض إلى حّد كبير (: الوصول إلى خدمات اOutputاملخرج األول ) 3.1

قاصرات  من عدد النساء اللواتي قد يفقدن حياتهّن أثناء الوالدة أو بعدها، ومن شأنه أن يضمن حياة صحية لألمهات وأطفالهّن، والحد من زواج ال

أو     من خالل استراتيجية،  وإيجاد  السلبية،  وآثاره  القاصرات  ملكافحة زواج  الوطني  املستوى  اقرارها على  يتم  للتغيير   سياسات  بيئة داعمة  خلق 

جة عن زواج  املجتمعي من خالل التوعية لكافة شرائح املجتمع، وتحفيز الرسائل اإلعالمية التي تعمل على رفع درجة الوعي بشأن اآلثار السلبية النات 

ان حق التعليم بالنسبة لجميع القاصرات املتزوجات عن طريق استراتيجيات التعليم غير النظامي، ودعم برامج الصحة  القاصرات، وضرورة ضم

 االنجابية وتطويرها.

 

 زواج األطفالالحد من دعم تهيئة بيئة مالئمة  ومعززة لقضايا الصحة اإلنجابية لالجئين بما فيها خطة          3.1.1

 

 العوامل املمكنة لتحقيق العناصر 

 

 واالتصالسوف يستند املجلس الى التقدم املحرز في وضع السياسات والبرامج وادارة املوارد والنتائج على منهج تكاملي والتنسيق  النتائج املمكنة لتحقيق العناصر الثالث:  

   وحشد املوارد والشراكات من خالل: 

 

وادارة املوارد  الفعالية والكفاءة التشغيلية للمجلس في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج   :(Outcome)رابعة  النتيجة ال 

 والنتائج محققة. 
 املؤشرات:  

 نسبة الزيادة السنوية في ايرادات المجلس من الجهات الداعمة   ▪

 معدل التخفيض في التكاليف والنفقات مقارنة مع سنة األساس  ▪

 متوسط عدد الساعات التدريبية للموظف  ▪
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 معدل الدوران الوظيفي   ▪

 نسب رضا الموظفين   ▪

 والمالي في خطة عمل المجلس نسبة اإلنجاز الفني  ▪

 نسبة رضى الشركاء  ▪
وخطط الوحدات والخطط الفردية، مهارات اساسية لدي   ( التخطيط واألدارة القائمة على النتائج في السياسات وإألجراءاتoutputاملخرج االول  )             4.1

البيئة  جميع موظفي املجلس في األدارة القائمة على النتائج، وضع نظرية التغيير واملرتكزة على ثالث مداخل رئيسية لعمل املجلس تتمثل بمستوى  

ت الجيدة والدروس املستفادة واستخدامها، واألدارة املحسنة  املمكنة واملستوى املؤسس ي واملستوى املجتمعي/الفردي، األستفادة وتوثيق املمارسا

املؤسسية  ( املتابعة والتقييم وادارة املخاطر من خالل الرقابة الصارمة واملوقوتة ملتابعة تنفيذ البرامج والدراسات وتقييمها، ادارة املخاطر  iiللموارد،  

وا  فيها،  للتحكم  البشري iواعداد خطط  املوارد  إدارة  تحسين  الالزمة  (  املهارات  تحسن  التي  األدوات  وتقوية  للقدرات،  املناسب  التوظيف  ة لضمان 

وال املتبادل،  األحترام  على  والتأكيد  والتقدير،  م 
ّ
والتعل والتوجيه  الشخص ي،  التدريب  قدرات  تطوير  طريق  عن  األستراتيجية  الخطة  عمل  لتنفيذ 

تويات أالداء وتقويم سوء االداء، ادماج في كل مرحلة من الخطة، بما في ذلك التعلم من  الجماعي وتبادل املعرفة  وتوفير الحوافز للحفاظ على مس

 األدلة التقييمية لتحسين تصميم الخطط وتنفيذها. 

 

ة ومالية معتمدة مرتكز  على  مخرجات وحدات املجلس الفنية واإلدارية واملالية منجزه بدقة  وتتمتع برض ى الشركاء وموثقة الكترونيا وبتقارير دورية وسنوي        4.1.1

 نظام متابعة وتقييم الداء الوحدات حساس للنوع االجتماعي  

ومحدثة وفقا   مجلس امناء فاعل يجتمع دوريا وقرارته مقرة وخطة استراتيجة وتنفيذيه ومالية للمجلس مرتكزة على النتائج وحساسة للنوع االجتماعي معدة        4.1.2

 للمستجدات ومنفذة 

 ادارة فاعلة وبناء القدرات الذاتية وقدرات الفريق بما ُيحقق مفهوم املؤسسة املتعلمة         4.1.3

وع األجتماعي  إدارة عملية التزويد واملشتريات : احتياجات املجلس من التزويد واملشتريات والعطاءات متابع حسب امر الشراء  واملواصفات  وحساسة للن         4.1.4

 والدفعات املستحقة للمزودين متابعة وسلف العمل لألنشطة منفذة ومصروفة حسب االصول 

 وحساسة للنوع االجتماعي ومراعية لعدم التمييز بجميع أشكاله  ادارة فاعلة للموارد البشرية        4.1.5

 اسات واللوائح واإلجراءات والديوان وخدمة الحركة، والنظافة مدارة بكفاءة  والتطبيق السليم إلجراءات العمل داخل املجلس مراعاةدر         4.1.6

 في تحسين كفاءة وجودة عمليات ومخرجات املجلسبيئة وبنية تحتية بتكنولوجيا املعلومات من برمجيات ومعدات تساهم  4.1.7

 

ال.  5 والتنسيق،   :(Outcome)خامسة  النتيجة  التكامل،  من  املزيد  تحقيق  خالل  من  معززة  املالية  واالستدامة  الشراكات 

واملساهمات من الجهات  واملسائلة، والشفافية، مع كافة الشركاء، وتحسين االتصال، وحشد املوارد، والتوسع في الشراكات  

 الحكومية والقطاع الخاص واملانحين والدعم من املجتمع املدني تحقيقا لألثر. 

 

 المؤشرات: 

 

 نسبة الزيادة السنوية في ايرادات المجلس من الجهات الداعمة   ▪

 عدد مذكرات التفاهم الجديدة الموقعة مع الشركاء  ▪

 نسبة رضى الشركاء
 

 

( تحسين األتصال وحشد املوارد تحقيقا لألثر، والتوسع في الشراكات واملساهمات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص واملانحين 1املخرج  األول )           5.1

 والدعم من املجتمع املدني 

 

مويل من الجهات املعنية بقضايا السكان والتنمية ممولة مرتكزة على شراكات مبنية ومشاريع وأوراق مفاهيمية معدة ومقدمة للشركاء الستقطاب الت         5.1.1

 آليات للتنسيق والتعاون مع شركاء املجلس

 عالقات تعاون اقليمي معززة         5.1.2

من القرطاسية واللوازم واشتراكات  األنفاق األداري مدار بفاعلية ومرتكز على استقطاب التمويل وتخفيض وتقنين النفقات وتأمين احتياجات املجلس          5.1.3

 تابعة الصحف والنشرات والخدمات الفنية واالستشارية ملباه حسب الطلب والبيانات واملعلومات عن املزودين واملستشارين وترجمة وثائق املجلس م
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تعميم إدارة الخبرات و   معرفة منتجة، ومصنفة، ومنشورة، مرتكزة على االبتكار وتبادل افضل   : (Outcomeسادسة  النتيجة ال 

 املعرفة في البرامج والدراسات، وتحسين قدرة املوظفين بأنتاج املعرفة. 

 املؤشرات:  

 

األبتكار لتحسين وضع  املخرج  االول : تعميم إدارة املعرفة في البرامج والدراسات، تحسين قدرة املوظفين في القيام بأعداد األبحاث وادارة املعرفة، تعزيز           6.1

 ها، والتأسيس لثقافة األبتكار في املجلس.البرامج وإنشاء حلول مبتكرة مع الشركاء، التوسع في تطبيق األبتكارات التي أثبتت نجاح

 فاعلية التوعية ونشر املعرفة باهداف املجلس واعماله لبناء الشراكات واملساهمات الوطنية بمنابر عدة            6.1

 حضور متميز للمجلس األعلى للسكان كمرجعية لقضايا السكان والتنمية على املستوى املحلي والعربي          6.2

 

 الشراكات 
 

وخطط العمل   واالسـتراتيجيات  السـياسـاتالجهات ذات العالقة في مجاالت ميزتها النسـبية من خالل الدعوة املشـتركة، وصـوغ   والتعاون مع  سـيعزز املجلس أوجه التززر 

 على: العمل فستركزخطة اما انماط املشاركة لتنفيذ . واملتابعةوتنفيذ املشاريع، والتقييم 

 

 ،الوطنية واالستراتيجياتالدعوة وحوار السياسات الذي يركز على ادماج البعد السكاني بالتنمية والتشريعات  ▪

 ،وتقديم الخبرات الفنية املختصةاملؤسسية تنمية القدرات  ▪

 ، قديم الحلول املبتكرة ادارة املعرفة التي تحسن السياسات والبرامج من خالل تحليل البيانات وتوفير منتجات املعرفة عالية الجودة وت ▪

 . الشراكات وتبادل الخبرات والدروس املستفادة ▪

 

، التربية والتعليمو والعمل،    ،والشـــــــباب  ،والتنمية االجتماعية ،الصـــــــحة ة ســـــــيتم تعزيز شـــــــراكة املجلس مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات املعنية مثل وزار و 

واملجلس الوطني لشؤون األسرة، ودائرة اإلحصاءات العامة،    ،معهد العناية بصحة االسرة و ،  املرأة اللجنة الوطنية لشؤون  و  ،اإلسالميةواألوقاف والشؤون واملقدسات  

مؤســـســـة الشـــير نت و   االســـرة،  االتحاد الدولي لتنظيم، و منظمات األمم املتحدة وباألخص صـــندوق األمم املتحدة للســـكانو املؤســـســـات اإلعالمية،  و وإدارة حماية األســـرة،  

منظمات املجتمع سـيتم تشـكيل شـراكات جديدة مع  كما  لضـمان مواءمة الخطط الوطنية مع األولويات السـكانية واإلنمائية  العربيةجانب جامعة الدول  الهولندية، الى

 كما سيجري الترويج ملبادرات القطاع الخا، من أجل التواصل الشبابي وإمكانية التوظيف. ،لمية والجامعات واملراكز البحثيةالعواملؤسسات املدني 

 

اللجنة الوطنية التوجيهية ملتابعة ســياســات ومنها  املختلفةالوطنية  وفرق العمل   املشــاركة في اعمال اللجان املجلس   وفي إطار هيكل تنســيق اهداف املجلس، ســيواصــل

اللجنة  ، و زمة الســــــــوريةنة التوجيهية العليا لالســــــــتجابة لأل اللجو اللجنة الوطنية العليا للتنمية املســــــــتدامة و التوجيهية  للصــــــــحة اإلنجابي،  الفرصــــــــة الســــــــكانية، واللجنة  

ــتراتيجيةأل  التوجيهيةاللجنة  و ،  مين الصـــحيأالتوجيهية لدراســـة شـــمولية الت اللجنة ، و الفريق الوطني لحماية االســـرة من العنف، و مكافحة الفقر والحماية االجتماعية سـ

  .وغيرهاوزارات المؤسسات و للعداد تقارير ودراسات أل للجان الفنية واواللجنة تقدير اعداد غير األردنيين،  ، الوطنية لكبار  السن

 

 االستراتيجية    تنفيذ
 

واألولويات الوطنية ولتحقيق   لالحتياجاتعلى الخبرات املستمدة من البرامج السابقة والتي تستجيب    باالستناد على املستوى الوطني واملحلي  خطة عمله  ينفذ املجلس  

تحقيق   لتغيير كيفيةابأسلوب متكامل. وتصف نظرية  لخطة عمله  تائج  نستة  الدولية وسوف يتناول املجلس    االلتزاماتو   2025رؤية األردن  و أهداف التنمية املستدامة  

 . واملتابعة التقييمو الشراكات  و وتحديد املخاطر وتجنبها  واالفتراضاتواملخرجات تائج من خالل الن خطتهاملجلس لهدف 

 

 اإلنجابية عدد الدراسات المحملة على منصة المعرفة في مجال الصحة  ▪
 اإلنجابية المعرفة في مجال الصحة  المستخدمين لمنصة عدد  ▪
 المعرفة ألبحاث الصحة اإلنجابية عدد النشرات المنشورة على منصة   ▪
 نسبة المساحة المخصصة لقضايا السكان والتنمية في وسائل االعالم  ▪
 والصحة اإلنجابية   تهدف نحو قضايا السكان والتنمية االتجاهات لدى الجمهور المس التحسن في نسبة  ▪
 الخاصة بالمجلس  االجتماعي ومواقع التواصل عدد زوار الموقع االلكتروني   ▪
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التوجيهية والدعوة   واملبادئمن اظهار اسهاماته بدعم ادماج البعد السكاني بالتنمية ويوفر تدخالت الدعم الفني بما في ذلك املعايير    تمكنهسوف ينفذ املجلس تدخالت  

الصحة دمات  من نقص خ  السكانيةالفئات    عن الهجرة القسرية واللجوء ومعالجة احتياجات  الناجمةوالحوار بشأن السياسات السكانية والتدخالت ملواجهة األثار  

 من الفرصة السكانية. لالستفادة وحشد الجهود  االنجابية

 

تنفيذ    تنفيذيين مختارين من منظمات املجتمع املدني    االستراتيجية  سيتم  الرئيسية وشركاء  التنفيذية  الوزارات  واملركز  على املستوى الوطني من خالل 

 على مستوى السياسات.  وخاصة ذات التأثير الواسع النطاق  والجامعاتالبحثية 

 برامج عالية الجودة. راسات و د سيتم اختيار الشركاء املنفذين بناًء على امليزة النسبية والقدرة على تقديم  

 .  وموارد اخرى سيتم حشدهاسيتم تمويل موظفي املجلس من امليزانية املؤسسية  

 اداء املجلس.فاعلية و النتائج املحكمة بسيعزز تبني اإلدارة  

 ي إجراءات املجلس وعملياته وإطار الرقابة الداخلية. فاإلدارة تحدد مساءلة س 

ة عوتحديث الخطة الوطنية لرصد ومتابنهج العمل التشاركي مع مختلف الجهات الشريكة املعنية بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية، وتفعيل  سيعتمد   

دراء  عضوية األمناء العامين واملباللجنة الوطنية التوجيهية ملتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية  من خالل    تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية

املؤسسات   والخا،    الحكوميةفي  األهلي  القطاع  عن  ممثلين  إلى  األردنيين  و إضافة  وغير  األردنيين  السكان  أعداد  لتحديد  الفنية  دائرة  اللجنة  برئاسة 

 . اإلحصاءات العامة

 

 وتقييمها  االستراتيجية  متابعة 
 

املجلس  وكفاءة وتحديد التدخالت، ونتائج فاعلية محور املساءلة على مستويات النتائج واملخرجات واألثر املرجو، والتحليل الدقيق لألسباب  االستراتيجية نتائج تمثل 

 .خطة العملاملخرجات املرتكزة على تحقيق نظرية التغيير املرصودة واطار املخاطر التي قد تعيق تنفيذ تحقيق التنظيمية على 

 

رصد التقدم املحرز تجاه تحقيق غايات املخرجات لويصدر التقارير بشأنها    ية السنوية  1خطط العمل التنفيذجلس النتائج ربعيا على مستوى مخرجات  سوف يرصد امل

وسيجري استعراض منتصف املدة للخطة   ،زود عملية صنع القرار باملعلوماتاألولوية للتقييمات والتحليالت الكمية والنوعية للخطة ويواملخاطر. وسيولي    واالفتراضات

 بما في ذلك منظومة تخصيص املوارد.  

 

بخطة قوية للمتابعة والتقييم تتضمن تدابير خطة العمل  وستدعم    .املؤسس ي  ويحدد اطار املتابعة والتقييم مبادئ التقييم ومعايير اختيارها وعملياتها ونهج التقييم

املتكامل   النتائج  تماما مع إطار  تتماش ى  العملأداء  املتعلقة برؤية األردن ومؤتمر السكان  و   لخطة  النتائج واملوارد واملؤشرات  في إطار  ارتباط واضح بالنتائج املتوخاة 

 على توليد بيانات عالية الجودة وانتهاج أسلوب العمل التشاركي مع مختلف الجهات الشريكة املعنية.وسيتم تعزيز القدرة ، والتنمية واهداف التنمية املستدامة

 

 وادارة املخاطر االستراتيجية 
 

 :هناك حاجة ألطار فعال ألدارة املخاطر ملعالجة املخاطر التي تهدد تحقيق نتائج الخطة، تتضمن عوامل الخطر الخارجية مثل

 

 املساعدات الخارجية مع محدودية التمويل األساسية، تغير بيئة  .1

 والحقوق األنجابية، الصحة االنجابيةالدعوة املجتمعية لتبني تجاه  املعارضةتزايد  .2

 ، السكانيةمن الفرصة  لالستفادة تغيرات الديموغرافية في التخطيط التنموي ضعف ادماج البعد السكاني وال .3

 عنف القائم على نوع الجنس وزواج القاصرات. لوا اإلنجابيةاجات الصحة يبضعف تلبية احتلتي تتسم واللجوء وا اإلنسانيةابعاد األزمات  .4

 

 : من خالل التحديات يعالج املجلس هذه سوف 

 

 املقاربات املبتكرة لحشد املوارد،  .1

 تعزيز الشراكات، .2

 ،االجتماعيفي ذلك وسائل التواصل  بما ،قنوات االتصالتحسين التوعية واستخدام  .3

 ،الصحة االنجابيةلقيام بدور رائد لتعزيز توفير خدمات ا .4

 ،توفير الدراسات املبنية على تحليل دقيق للبيانات لدعم سياسات الفرصة السكانية .5
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 التغيير ودمج الدروس املستفادة.  إلدخال املخاطر املؤسسية  إلدارة مستمر  تعراض اس .6

القائمة على النتائج بما في ذلك  اإلدارة  تعزيز نظام  و الفعالة للمخاطر من خالل وضع خطط مناسبة ألدارة التغيير، وتحديث البيانات الوطنية،  اإلدارة   .7

 . الحفاظ على موارد بشرية مؤهلةو التخطيط واملتابعة والتقييم وتحليل العمليات، 
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 شجرة تحليل مشكلة ضعف البيئة المالئمة لتحقق واستثمار الفرصة السكانية  
 

 مالئمة لتحقق واستثمار الفرصة السكانية   االهداف والنتائج لبيئةشجرة 
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األولويات االستراتيجية ضمن   SDGsاهداف التنمية املستدامة 

 2025رؤية األردن 

 األهداف االستراتيجية للمجلس

 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع االعمار    (: 3الهدف) •

o    ( 3. 7الغاية:)  ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واالنجابية بما في ذلك خدمات

ومعلومات تنظيم االسرة والتوعية الخاصة به وادماج الصحة االنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية  

  2030حلول عام ب

o    ( 8.3الغاية:)   تحقيق التغطية الصحية الشاملة بما في ذلك الحماية من املخاطر املالية وإمكانية الحصول

على خددمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على االدوية واللقاحات الجيدة 

 والفعالة وامليسورة التكلفة 

 تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات : )5 (الهدف  •

o القضاء على جميع  املمارسات الضارة من قبيل  زواج االطفال والزواج املبكر وزواج القسري   :  (3.5 (الغاية

 وتشويه االعضاء التناسلية لإلناث      ) الختان( 

o ( 5.5الغاية) افؤ الفر، املتاحة لها  للقيادة على قدم املساواة كفالة مشاركة املراة مشاركة كاملة وفعالة وتك

 مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة. 

o ( 6. 5الغاية )  ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واالنجابية وعلى الحقوق االنجابية  على

املؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين  والوثائق الختامية  النحو املتفق عليه وفقا لبرنامج عمل   

 .ملؤتمرات استعراضهما 

o (الغايةc.5)   اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا

  ملستوياتالقبيل للنهوض باملساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع ا

تعزيز النمو االقتصادي واملطرد والشامل للجميع واملستدام والعمالة الكاملة واملنتجة وتوفير    :(8الهدف ) •

 العمل الالئق للجميع 

o الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب  غير امللتحقين  بالعمالة او التعليم او التدريب بحلول   :)6.8 (الغاية

 2020عام

o ( 16الهدف :) السالم والعدل واملؤسسات 

تعزيز الجهود الوقائية  •

ملكافحة االمراض غير 

السارية ضمن مبادرة تبني  

تطبيق االستراتيجية  

الوطنية للصحة االنجابية  

تنظيم االسرة، وتبني  ال

تطبيق استراتيجية وطنية  

االمراض    للسيطرة على

 غير  السارية  

 

تعزيز الشراكات والتعاون   •

في قطاع الرعاية الصحية  

)تعزيز التشاركية  مع 

االجتماعات املحلية في  

عملية التخطيط  

لالحتياجات التنموية ،  

وتنسيق بين الجهات التي  

تقدم الخدمات الصحية  

 لضمان تنفيذ البرامج  

 

 

معالجة صحة الفرد   •

لى والسلوكيات التي تؤثر ع

 االخرين 

  

: تحقيق االستثمار األمثل للفرصة   (1األول) الهدف االستراتيجي •

 السكانية

 األهداف الفرعية: 

 (: توفير بيئة سياسات داعمة لتحقيق التحول الديموغرافي 1.1)

(: الهدف الفرعي الثاني : توفير بيئة سياسات داعمة للسكان 1.2)

 والتنمية. 

( الهدف الفرعي الثالث: توفير املعلومات الدراسات واملؤشرات 1.3)

 التخاذ القراراملتعلقة بالسكان والتنمية ذات جودة داعمة 

تعزيز التعاون والتكامل مع  ( :2الثاني) الهدف االستراتيجي •

 الشركاء املعنيين بقضايا السكان والتنمية وتوسيع نطاقها 

 األهداف الفرعية:

( الهدف الفرعي األول: تعزيز عملية املتابعة والتقييم لعمل 2.1)

 املجلس مع الشركاء. 

وتوسيع نطاق شركاء املجلس  ( الهدف الفرعي الثاني: استدامة 2.2)

 االعلى للسكان 
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o انشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمسائلة على جميع املستويات( :  6.16لغاية)  ا        

o ( 7.16الغاية )  : ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على

 جميع املستويات  

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من اجل التنمية املستدامة  : 17الهدف  •

o ( 6.17الغاية : )ن الجنوب والتعاون  تعزيز التعاون االقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدا

الثالثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول اليها  وتعزيز  تبادل املعارف وفق شرو ط متفق 

عليها بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين االليات القائمة والسيما على مستوى االمم املتحدة ومن 

    خالل الية عاملية تيسير التكنولوجيا 

o تعزيز تطوير   تكنولوجيا سليمة بيئيا ونقلها وتعميمها ونشرها الى البلدان النامية بشروط   (7.17)الغاية

 مواتية بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية وذلك على نحو متفق عليه

o ( 9.17الغاية : ) ومحدد األهداف تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذا فعاال

من اجل دعم الخطط الوطنية الرامية الى تنفيذ جميع اهداف التنمية املستدامة بوسائل تشمل التعاون  

 بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

o ( 16.17الغاية ) تعزيز الشراكة العاملية من اجل تحقيق التنمية املستدامة واستكمالها بشراكات بين  

أصحاب املصلحة املتعددين لجمع املعرف والخبرات والتكنولوجيا واملوارد املالية وتقاسمها وذلك بهدف  

 تحقيق اهداف التنمية املستدامة في جميع البلدان والسيما البلدان النامية.

o  (  17-17الغاية :) ملدني تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والخا، وشراكات املجتمع ا

   الفعالة باالستفادة من الخبرات املكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها  لتعبئة املوارد

تعزيز دور االسر من خالل  •

 تحسين االبوة واالمومة   

بناء قوة عاملة ماهرة  •

ومحفزة ومسلحة باملهارات 

 املطلوبة في سوق العمل 

 

تطوير خدمات التشغيل   •

واالرشاد املنهي وتغيير  

 ثقافة العمل 

 

تسهيل حصول الشباب   •

على القروض امليسرة  

 وتنفيذ املشاريع الريادية 

 

تطوير هيكلية الجهاز   •

الحكومي واصالح البيئة  

 التنظيمية 

 

 

تعزيز ممارسات الشفافية   •

واملسائلة في مؤسسات 

 القطاع العام

 

 رفع كفاءة الخدمة املدنية  •

 

 عم االبداع والتميز د •

 

( الهدف الفرعي الثالث: تعزيز دور املجلس كجهة استشارية  2.3)

 وتدريبية ريادية في قضايا السكان والتنمية. 

(: العمل على تحقيق االستدامة 3الثالث) الهدف االستراتيجي •

 املالية للمجلس

 األهداف الفرعية:

 املالية للمجلستنمية املوارد ( 3.1)

 ( ترشيد نفقات املجلس 3.2)

( : رفع مستوى الوعي بقضايا 4الرابع) الهدف االستراتيجي •

 السكان والتنمية 

 األهداف الفرعية :

( الهدف الفرعي األول:  تحسين مستوى الوعي واملعرفة بقضايا  4.1)

 السكان والتنمية 

  ( : تحسين الكفاءة املؤسسية5الخامس) الهدف االستراتيجي •

 ورفع جودة املخرجات 

 األهداف الفرعية :

الهدف الفرعي األول: االرتقاء بمستوى كفاءة عمليات   (5.1)

 . املجلس وجودة املخرجات

 رفع مستوى الكفاءات االساسية واملهنية للموارد البشرية (5.2)
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 الخطة االستراتيجية  االطار  التحليلي للوصول الى نتائج ومخرجات 
 واالنتفاع من الفرصة السكانيةاملشكلة : عدم تحقيق 

 تحقيق رفاهية املواطن في ظل الفرصة السكانية

 2040الوصول إلى " ذروة الفرصة السكانية " بحلول العام : الهدف األستراتيجي األول:

 املؤشرات

 (%) نسبة اإلعالة العمرية  ▪

 (%) 64  -15نسبة السكان في الفئة العمرية  ▪

 االثر

Effects 

 املخرجات 

Outputs 

 املؤشرات 

Outputs Indicators 

 االسباب

Causes 

 االنشطة

Activities 

تباين في مستوى   ▪

الخدمات الصحية  

 بين املحافظات  

ارتفاع نسبة   ▪

االمراض غير  

 السارية 

 

خدمات صحية نوعية وذات جودة  ▪

 وسهلة الوصول 

 

العمر املتوقع عند الوالدة حسب   ▪

 الجنس )بالسنوات( 

 

 عدم شمولية التامين الصحي لجميع املواطنين    ▪

 ضعف برامج الرعاية الصحية االولية  ▪

وجود تفاوت في مستوى الخدمات الصحية املقدمة   ▪

 بين املحافظات  

 ضعف دور القطاع الخا، ▪

 توسعة مظلة التامين الصحي لتشمل جميع املواطنين.  ▪

 

نقص الكوادر الصحية املؤهلة في املحافظات  ▪

 النائية  

ضمان كفاية املوارد والخدمات الصحية والعدالة في الوصول والحصول   ▪

 عليها.

رفع جودة الخدمات الصحية املقدمة في املحافظات واملناطق الريفية   ▪ ضعف جودة الخدمات املقدمة   ▪

 والنائية.

 االوليةضعف برامج الرعاية الصحية  ▪

ارتفاع نسبة األمراض غير السارية الناجمة عن  ▪

انماط الحياة الصحية غير السليمة مثل السكري،  

 السمنة، التدخين، الضغط...الخ

تفعيل تطبيق االستراتيجية الوطنية للوقاية من األمراض غير السارية،  ▪

 وترجمتها إلى برامج وخطط عمل تنفيذية مع ضمان توفير التمويل.

مستوى   انخفاض  ▪

 االنتاجية للفرد 

ارتفاع نسبة   ▪

االمراض غير  

السارية بين الشباب  

ضعف تبني الشباب أنماط حياة صحية تضمن   ▪  

 في 
ً
 ومنتجا

ً
 اقتصاديا

ً
صحة الشاب ليكون ناشطا

املستقبل، وتقلل من نسبة اإلصابة باألمراض،  

 وترفع من مؤشر معدل العمر املتوقع وقت الوالدة 

تعزيز السلوكيات الصحية لدى الشباب واملراهقين وأفراد املجتمع   ▪

 املحلي من أجل تبني أنماط حياة صحية سليمة، 

خفض عوامل الخطورة املرتبطة باألمراض غير السارية للتقليل من   ▪

 بتنفيذ البرامج التوعوية  اإلصابة
ً
باألمراض غير السارية مستقبال

 والتثقيفية. 
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ومنها السمنة 

 والضغط والسكري  

انتشار أنماط حياة   ▪

سلوكية غير صحية  

تؤدي إلى انتشار  

األمراض غير 

 السارية

تعزيز السلوكيات الصحية والغذائية السليمة لدى جميع الفئات، مع   ▪

 التركيز على فئة الشباب لتبني أنماط حياة صحية سليمة. 

 تقديم خدمات صحة انجابية وجنسية صديقة للشباب  ▪

ارتفاع نسبة   ▪

السكان دون  

الخامسة عشرة من  

%(  34.6العمر إلى )

 2017في عام 

تغيٍر ملموٍس في   ▪

التركيب العمري  

 للسكان  

ارتفاع نسبة اإلعالة  ▪

  64الديموغرافية 

فرٍد في   100فرٍد لكل 

أعمار القوى 

البشرية في عام  

2017 

انخفاض نسبة  ▪

النشطين  

  
ً
 إقتصاديا

خدمات تنظيم أسرة أمنة ذات   ▪

 ل. فاعلية وجودة وسهلة الوصو 

زيادة فاعاية برامج الصحة اإلنجابية  ▪

وتنظيم األسرة، بهدف تحقيق معدل  

  2.1اإلنجاب املستهدف والبالغ )

 . 2040مولود للمرأة الواحدة( في عام 

ارتفاع نسبة السكان دون الخامسة  ▪

( في عام %34.6عشرة من العمر إلى )

2017 

تغيٍر ملموٍس في التركيب العمري   ▪

 للسكان  

عالة الديموغرافية ارتفاع نسبة اإل  ▪

فرٍد في أعمار القوى   100فرٍد لكل  64

 2017البشرية في عام 

معدل األنجاب الكلي )متوسط   ▪

عدد املواليد لكل امرأة في سن  

 (49-15األنجاب 

 للمرأة 2.7معدالت اإلنجاب والتي تصل الى ) ▪
ً
( مولودا

 (.  2017الواحدة في عام )

سرة  انخفاض معدالت استخدام وسائل تنظيم اال  ▪

 الحديثة  

 ارتفاع الحاجة غير امللباة   ▪

ضعف  املخصصات املالية املرصودة لبرامج    ▪

 الصحة االنجابية في موازنات املؤسسات  

ضعف استدامة ومأسسة مبادرات الصحة  ▪

 االنجابيةالتنظيم االسرة املمولة من الجهات املانحة  

ضعف األدراك لدى صانعي السياسات ما بين   ▪

معدالت االنجاب على املوارد   العالقة بين ارتفاع 

 والقطاعات التنموية املختلفة 

عدم توفر انظمة املعلومات الشاملة الخاصة برامج   ▪

 تنظيم االسرة 

ضعف التنسيق بين املؤسسات املعنية ببرامج  ▪

 تنظيم االسرة  

توفير مقدمي خدمات الصحة االنجابية وتنظيم االسرة بالتركيز على  ▪

الكافية، خاصة في املناطق النائية، واملناطق الكوادر اإلناث الكفؤة و 

ذات الكثافة السكانية العالية، واملجتمعات املستضيفة لالجئين  

 السوريين، وتفعيل عمليات اإلشراف والرقابة.   

 .تحسين بيئة السياسات الداعمة للصحة اإلنجابيةالتنظيم األسرة  ▪

دارس والجامعات  نشر الوعي الكافي من خالل وسائل اإلعالم املختلفة وامل ▪

 ومنظمات املجتمع املدني حول أهمية تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.

 

ارتفاع الحاجة  غير   ▪

امللباة نتيجة   

النخفاض توفير  

الكوادر الطبية 

املؤهلة )وخاصة  

اإلناث( لتقديم  

ارتفاع معدالت االنجاب في املناطق   ▪

 الريفية والبادية  

النقص في الكوادر البشــــــرية املؤهلة لتقديم خدمات  ▪ 

 الصحة اإلنجابية خاصة االناث 

 الدوران الوظيفي للكوادر  املؤهلة ▪

ضــــــــــعف في برامج االشــــــــــراف الداعم وانظمة املتابعة  ▪

 والتقييم  

التوســـــــــــع في خدمات الصـــــــــــحة والصـــــــــــحة االنجابية وبالتركيز على خدمات  ▪

تنظيم األســـــرة املقدمة من الجهات املعنية، وضـــــبط جودة هذه الخدمات 

 والتوسع في برامج االعتمادية لها.

إجراء دراسات متعمقة للتعرف على أسباب العزوف عن استخدام وسائل   ▪

 تنظيم األسرة.

 توفير خدمات تنظيم األسرة في املناطق املكتظة والنائية ▪
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خدمات الصحة 

اإلنجابية وتنظيم 

األسرة في كافة 

مناطق اململكة 

 في      
ً
خصوصا

املناطق النائية من 

خالل الحوافز 

 املادية وغير املادية. 

ارتفاع نسبة   ▪

السكان دون  

ن  الخامسة عشرة م

 % 34.6العمر إلى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــائــــل تنظيم  ▪ محــــدوديــــة الخيــــارات املتــــاحــــة  من وســــــــــــــ

 االسرة الحديثة  

ارتفاع معدالت  اســـــــــــتخدام وســـــــــــائل تنظيم االســـــــــــرة  ▪

 التقليدية

 ارتفاع حجم االسرة املثالي  ▪

استمرار النقص في الكوادر الطبية )وخاصة اإلناث(  ▪

ات الصحة واإلنجابية وتنظيم املؤهلة لتقديم خدم

الصحة  خدمات  إلى  الوصول  وضعف  األسرة، 

 اإلنجابية في بعض املناطق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومعايير تقييم جودة خدمات   -التوسع في خيارات وسائل تنظيم األسرة  ▪

 تنظيم األسرة 

الدة وما توسعة خدمة تطبيق سياسة مشورة تنظيم األسرة ما بعد الو  ▪

 بعد اإلجهاض مباشرة وقبل الخروج من املستشفى. 

تكثيف الجهود الوطنية في تقديم مشورة تنظيم األسرة في مرحلة ما قبل   ▪

 الزواج )الخاطبين( ضمن زيارات الفحص الطبي قبل الزواج. 

التصدي للمفاهيم الدينية املغلوطة، الحواجز الثقافية، فيما يتعلق   ▪

  رامج تنظيم األسرة بحجم األسرة الصغيرة وب

الحد من املعلومات الخاطئة عن اآلثار الجانبية وفعالية الوسائل    ▪

 الحديثة مقابل الوسائل التقليدية

الحد من انحياز بعض املزودين ضد بعض وسائل تنظيم األسرة  ▪

 الحديثة )مثل اللولب( 

انشاء شراكات جديدة مع مؤسسات القطاع الخا، لتقديم خدمات  ▪

 االنجابيةالصحة 

تكثيف الجهود والتنسيق مع املؤسسات االكاديمية والشبابية للوصول   ▪

الى شريحة الشباب كونهم الشريحة السكانية االوسع واالقدر على  

 .احداث اثر جوهري في مختلف أوجه الحياة 

توفير خدمات الصحة االنجابية والجنسية صديقة للشباب ضمن   ▪

 املعايير املعتمدة.

لول والبدائل املناسبة لزيادة مساهمة املرأة في سوق  دعم وإيجاد الح ▪

 العمل حيث أنها من املؤشرات التي تساهم في انخفاض معدالت االنجاب. 

تفعيل دور البرملانيين في دعم القضايا السكانية ومنها الصحة االنجابية  ▪

وبالشراكة مع الهياكل السكانية وبما يتناسب مع تحقيق اهداف التنمية 

 2030 املستدامة

السعي لوجود مظلة او جهة وطنية لتنسيق املداخالت الخاصة بتقديم  ▪

 خدمات تنظيم االسرة للسوريين. 

 تقديم الحوافز للكوادر الطبية العاملة في املناطق النائية   ▪
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ارتفع معدالت   ▪

االنجاب بين  

السوريين  والزواج  

 املبكر  

املخاطر التي قد تحدث نتيجة حدوث هجرات  ▪  

 جديدة وغير متوقعة.قسرية 

 قصر فترة املباعدة بين املواليد   ▪

 العادات والتقاليد املجتمعية  ▪

توفير وتوســــــيع الخيارات املتاحة من وســــــائل تنظيم األســــــرة الحديثة لدى   ▪

املـجـتـمـعـــــــات  األســــــــــــــرة، وفـي  تـنـظـيـم  لـخـــــــدمـــــــات  املـقـــــــدمـــــــة  الـجـهـــــــات  كـــــــافـــــــة 

 املستضيفة لالجئين السوريين.

ارتفاع معدالت   ▪

 االنجاب 

ارتفاع نسبة   ▪

األطفال صغار  

 السن 

  

 ارتفاع الحاجة غير امللباة لخدمات تنظيم االسرة  ▪  

 انخفاض  مستوى الوعي بأهمية تنظيم االسرة   ▪

العمل على خفض الحاجات غير امللباة والتي تسهم في زيادة االنجاب غير   ▪

 املخطط.

 ارتفاع معدالت االنجاب  ▪  

 ارتفاع العدد املثالي لألطفال   ▪

 تفضيل االسرة الكبيرة   ▪

 تفضيل انجاب املولود الذكر   ▪

انخفاض توفير الكوادر الطبية املؤهلة )وخاصة  ▪

اإلناث( لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم 

 في      
ً
األسرة في كافة مناطق اململكة خصوصا

املناطق النائية من خالل الحوافز املادية وغير 

 اديةامل

رفع الوعي للمجتمع املحلي وتعزيز االتجاهات واملمارسات االيجابية   ▪

 لقضايا الصحة االنجابية. 

 انخفاض مدة املباعدة بين الوالدات   ▪  

 ارتفاع الفر، الضائعة   ▪

الدعوة للمباعدة بين الوالدات ملا لها من آثار إيجابية على صحة األم   ▪

 والطفل. 

انخفاض معدالت استخدام وسائل تنظيم األسرة  ▪  

 الحديثة  

ارتفاع معدالت التوقف عن استخدام وسائل   ▪

تنظيم االسرة الحديثة نتيجة  لضعف برامج  

 املشورة 

تحيز مقدمي الخدمات تنظيم االسرة تجاه بعض  ▪

 وسائل تنظيم االسرة  

خالل  رفع الطلب على خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية من  ▪

إطالق حمالت التوعية بأهمية األسرة الصغيرة على حياة األسرة ورفاهتها  

 وعلى مستقبل الدولة ونوعية حياة السكان. 

ضعف الوعي حول أهمية مزيد من اإلنخفاض في  ▪   

 معدالت اإلنجاب  

ضعف مستوى اإلدراك واألعراف السائدة لدى  ▪

شريحة عريضة من املقبلين على الزواج حول 

 مفهوم تنظيم األسرة 

توظيف األدوات اإلعالمية املتنوعة بما في ذلك االعالم االجتماعي للترويج  ▪

 ملفهوم الفرصة السكانية وحتمية االستفادة منها. 

تدريب اإلعالميين وتوعيتهم بتبعات الزيادة السكانية العالية وبضرورة  ▪  

 االستفادة من الفرصة السكانية.
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القطاع الخا، في التوعية ضعف مشاركة  ▪  

 واإلرشاد لخدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 

إيجاد شراكة فاعلة بين كافة الجهات ذات الصلة في القطاع العام   ▪

والخا، ومنظمات املجتمع املدني وزيادة التنسيق بين الجهات التي 

 تقدم خدمات تنظيم األسرة لألردنيين وغير األردنيين. 

عدم توفر نظام معلومات وطني شامل لخدمات  ▪  

الصحة االنجابيةالتنظيم االسرة  يشمل كافة 

القطاعات املقدمة لخدمات الصحة 

 االنجابيةالتنظيم االسرة 

تطوير نظام معلومات وطني شامل لخدمات الصحة االنجابيةالتنظيم  ▪

 األسرة لدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات.

لقضايا الصحة   ضعف املوازنات املخصصة ▪  

 االنجابية  ضمين موازنات املؤسسات والوزارات 

توفير التمويل الكافي لتعزيز برامج الصحة اإلنجابيةالتنظيم األسرة،  ▪

وضمان استدامة مبادرات تنظيم األسرة التي تدعمها الجهات املانحة،  

 لألردنيين وغير األردنيين. 

ضعف تضمين قضايا الصحة االنجابية في  ▪  

االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية  وعدم 

 تخصيص املوازنات الالزمة لها  

تعزيز جهود ادماج مفهوم ومكونات الصــــــــــحة اإلنجابية في االســــــــــتراتيجيات  ▪

 .2030والخطط والبرامج الوطنية بحلول عام 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاع حاالت الزواج املبكر وزواج القاصرات  ▪

 خاصة بين الالجئين السوريين  

 االثار الصحية الناجمة عن الزواج املبكر  ▪

( من خالل تطوير  18خفض حاالت الزواج املبكر لإلناث دون سن ) ▪

وضبط املعايير والتعليمات ذات العالقة، وتطوير برامج الحد من  

التوعية املجتمعية والتمكين   التسرب من التعليم وتعزيز برامج

 .االقتصادي
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 الهدف األستراتيحي الثاني: استثمار الفرصة السكانية 

 املؤشرات

 معدالت البطالة حسب الجنس والعمر.  ▪

 معدل النشاط االقتصادي املنقح )%( حسب الجنس والعمر  ▪

 

 االثر

Effects 

 املخرجات

Outputs 

 املؤشرات

Outputs Indicators 

 االسباب

Causes 

 االنشطة 

Activities 

ارتفاع معدالت   ▪

البطالة خاصة بين  

 فئة الشباب  

انخفاض معدل   ▪

املشاركة  

االقتصادية  للذكور 

 واالناث  

أكثر من نصف   ▪

املتعطلين عن  

العمل مستواهم  

التعليمي دون  

 الثانوية. 

عدم التوازن بين  ▪

االستثمار في 

التكنولوجيا 

والجهود املبذولة  

لتعزيز اعتماد  

االبتكار في مختلف  

مناحي االقتصاد  

بشكل عام. حيث  

تصبح القدرة على 

االبتكار السمة 

األساسية واملحددة 

بيئة تعليمية محفزة للتعليم والبحث   ▪

 العلمي واإلبداع واالبتكار والريادة 

بيئة تعليمية   املبرر اهمية إبناء  ▪

محفزة للتعليم والبحث العلمي  

واإلبداع في إعداد األفراد من الناحية 

املعرفية والعلمية وبناء املهارات التي  

تحفزهم على العمل في مهٍن وأنشطٍة  

اقتصاديٍة ذات قيمٍة مضافٍة لرفد  

االقتصاد بقوًى فاعلة ذات كفاءٍة  

 إنتاجيٍة عالية 

 نسبة االلتحاق برياض األطفال  ▪

 نسبة امللتحقين بالجامعات  ▪

عدد املشاريع املمولة من خطة   ▪

التمويل واالبتكارات التي يتم  

 تبنيها نتيجة لتلك املشاريع 

 معدل البطالة )%( ▪

 معدل البطالة للذكور )%( ▪

 معدل البطالة لإلناث )%(  ▪

معدل البطالة للذكور في الفئة  ▪

 سنة( )%( 24-15العمرية )

الفئة  معدل البطالة لإلناث في  ▪

 سنة( )%( 24-15العمرية 

معدل النشاط االقتصادي   ▪

 املنقح )%( 

معدل النشاط االقتصادي   ▪

 املنقح للذكور )%(

معدل النشاط االقتصادي   ▪

 املنقح لإلناث )%( 

معدل النشاط االقتصادي   ▪

املنقح للذكور في الفئة العمرية  

 سنة( )%( 15-24

انخفاض  نسبة امللتحقين ببرامج الطفولة املبكرة   ▪

 ضمن مرحلة رياض االطفال  

 االختبارات الدولية انخفاض ترتيب االردن في نتائج  ▪

ارتفاع نسبة اإلعالة االقتصادية الذي يحّمل   ▪

 عبء إعالة عدد أكبر من 
ً
النشيطين اقتصاديا

 األفراد باإلضافة إلى إعالة أنفسهم

اعتبار مرحلة الطفولة املبكرة ضمن املرحلة األساسية للتعليم العام  ▪

 والحاجة الى تطوير مناهجها. 

 

 

 انخفاض جودة التعليم   ▪

انخفاض  مؤشرات االردن في  تقارير التنمية  ▪

 البشرية  

انخفاض نتائج اختيارات الطلبة في االختبارات   ▪

 الدولية 

رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي للمعلمين بتطبيق نظام الرخص  ▪

املهنية واختبار الكفايات لتحسين جودة التعليم في كافة املراحل 

 التعليمية.

وجودة ت ▪ بنوعيـــــــة  واالهتمـــــــام  التعليم  في  الشـــــــــــــــــــاملـــــــة  الجودة  إدارة  طبيق 

بين مخرجــــــات  التعليميــــــة لتحقيق املوائمــــــة  في مختلف املراحــــــل  التعليم 

 التعليم واحتياجات سوق العمل. 

تحقيق تنميــة بشـــــــــــــريـة مســـــــــــــتــدامـة مبنيــة على التمكين وتكــافؤ الفر، في  ▪

والنهوض بقوة العمل مراحل التعليم وموائمة مخرجاته مع ســوق العمل،  

وتنميتهـا وتمكينهـا بـاملهـارات واملعرفـة وتوفير فر، العمـل الالئقـة خـاصــــــــــــــة 

للشـــــــــــــبــاب واملرأة وصـــــــــــــوال الى انتــاجيــة أعلى وخفض نســــــــــــــب البطــالــة على 

 املستويين الوطني واملحلي.

 الى الحكم الرشــــــــــيد، وذلك بتوفير  ▪
ُ
تمكين وتوفير البيئة املناســــــــــبة وصــــــــــوال

 درات املؤسسية والبشرية. التشريعات وبناء الق

التوسع في استغالل العلم واملعرفة وتشجيع املبدعين والباحثين وترجمة  ▪

 مخرجات أعمالهم الى مشروعات ذات قيمة مضافة لالقتصاد الوطني" 
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للقدرة التنافسية، 

وُتصبح املواهب  

أكثر أهمية من رأس 

 املال.

معدل النشاط االقتصادي   ▪

لعمرية املنقح لإلناث في الفئة ا

 سنة( )%( 15-24

معدل النشاط االقتصادي   ▪

املنقح للذكور في الفئة العمرية  

 فأكثر( )%(  25)

معدل النشاط االقتصادي   ▪

املنقح لإلناث في الفئة العمرية 

 فأكثر( )%(  25)

تشوهات سوق   ▪

 العمل  

زيادة معدالت   ▪

 البطالة 

تدفق العمالة   ▪

 االجنبية

والتعليم ضعف ادماج قضايا الريادة واالبداع    ▪  

 املنهي وقيم العمل  في املناهج الدراسية 

 انخفاض املخصصات املالية  للبحث العلمي  ▪

عدم املوائمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات   ▪

 سوق العمل  

ضعف دور الجامعات في اكساب  الطلبة  املهارات   ▪

 من التركيز على منح  
ً
التي تؤهلهم لسوق العمل بدال

 قط،  الشهادات األكاديمية ف

تضمين املناهج التعليمية في التعليم االساس ي والثانوي والعالي القيم  ▪

واملعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة في االردن بما يشمل  

البحث العلمي واالبداع واالبتكار والريادة، وأخالقيات العمل واملهارات  

 وتنظيم األسرة.وأنماط الحياة الصحية السليمة، والعدالة الجندرية 

فرز الطلبة بين التعليم األكاديمي والعملي واملنهي قبل وصولهم إلى الصف   ▪

العاشر من خالل امتحان عام وموضوعي قبل أن يفشل اآلالف منهم في  

امتحان الثانوية العامة، لتجنب هدر سنوات من عمر الشباب كان  

 يمكن أن تعدهم للحياة العملية في سن مبكرة.

الت  ارتفاع معد ▪

التسرب املدرس ي   

خاصة في املرحلة 

 الثانوية  

ضعف التحصيل   ▪

 العلمي  

ارتفاع معدالت   ▪

 البطالة 

 ضعف االقبال على التعليم املنهي والتقني   ▪  

النظرة املجتمعية السلبية تجاه التدريب املنهي   ▪

 والتعليم التقني  

ضعف التنسيق بين املؤسسات املعنية بقطاع  ▪

 التشغيل والتدريب املنهي والتقني  

تفعيل اإلرشاد املدرس ي بما يساهم في معالجة مشاكل التسرب، وضعف   ▪

 التحصيل العلمي، وزيادة اإلقبال على املجال املنهي والتقني. 

 

ارتفاع عمالة  ▪

 األطفال

 تسرب مدرس ي    ▪

صحية  مخاطر ▪

 واجتماعية  

 ارتفاع معدالت الفقر   ▪  

 ضعف تطبيق التشريعات   ▪

 سنة. 16سن تشريعات تمنع عمل األطفال دون سن  ▪
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ارتفاع معدل   ▪

البطالة بين الشباب   

  2017عام 

 %  18.3الى

ضعف املوائمة ما بين مخرجات  التعليم   ▪  

 واحتياجات سوق العمل  

ضعف مصادر وآليات التمويل لدعم وتحفيز  ▪

املشاريع الريادية املتوسطة والصغيرة واملتناهية 

 الصغر 

تقنين التخصصات املشبعة في الجامعات وكليات املجتمع، واستحداث   ▪

 ق العمل. تخصصات جديدة مهنية وتقنية بما يتالءم واحتياجات سو 

تشجيع إنشاء مراكز لريادة األعمال في الجامعات وكليات املجتمع لتعزيز   ▪

 ريادة األعمال كخيار للطالب

تقديم خدمات املعلومات واالستشارات للخريجين الجدد الذين يرغبون   ▪

 في إطالق مشاريعهم الخاصة. 

 ضعف جودة مخرجات التعليم  ▪  

ضعف برامج ادماج ذوي االعاقة في املؤسسات  ▪

 التعليمية 

تحسين البيئة التعليمية بما فيها املوارد البشرية والتقنية والبنية   ▪

التحتية لضمان جودة املخرجات التعليمية وضمان مالئمتها للفروقات  

 الفردية وذوي االعاقات.

ضعف  املنظومة التعليمية  والتي تعد املحرك  ▪  

الرئيس للتحول من االقتصاد التقليدي إلى 

ملعرفة، وخاصة في األردن  االقتصاد القائم على ا

الذي يفتقر للموارد الطبيعية والقدرة الصناعية 

الكبيرة، وبهدف تحقيق تنمية بشرية مستدامة 

مبنية على التمكين وتكافؤ الفر، في مراحل 

التعليم املختلفة، ومواءمة مخرجاته مع سوق  

 العمل 

تطوير نظام متابعة وتقييم مخرجات التعليم بأنواعه ومستوياته   ▪

 الستفادة منه لغايات التطوير املستمر ملنظومة التعليم.ل

التوســع في اســتغالل العلم واملعرفة وتشــجيع املبدعين والباحثين وترجمة  ▪

 مخرجات أعمالهم الى مشروعات ذات قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.

تعزيز التنميــة الثقــافيــة الوطنيــة مع اســـــــــــــتخــدامهــا في رفع الوعي وكســــــــــــــب   ▪

للقضـــــــــــــــايــا الســـــــــــــكــانيــة  مع الحفــاظ على املوروث الثقــافي والــديني التــأييــد  

 وقيمنا األردنية العربية األصيلة.

بناء الوعي والثقافة الريادية وتعزيز املعرفة بمختلف البرامج واملؤسسات   ▪ ضعف الوعي املجتمعي تجاه ريادة االعمال  ▪  

واملتوسطة ومبادرات  التي تدعم املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة 

التمويل امليكروي والصغير واملتوسط وآليات االستفادة منه. على 

 املستوى الوطني وعلى مستوى املحافظات.

ضعف التسهيالت والحوافز املقدمة للمشاريع   ▪  

 الريادية 

االنفتاح على فر، املشتريات الحكومية والعطاءات الحكومية وتسهيل   ▪

 .وزيادة قدرة املشاريع الريادية للتصدير، وحفزها إليهالتعاقد ضمنها، 

التوسع في توفير الدعم الفني واالداري ومعالجة إخفاقات السوق في   ▪

تخصيص التمويل الرسمي الالزم للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة  

 واملتوسطة. 

املشتغلين في االقتصاد غير الرسمي )غير املنظم( إلى تبني آليات النتقال  ▪ ارتفاع نسبة العاملين في القطاع غير املنظم ▪  

االقتصاد الرسمي )املنظم(، من خالل تقديم حزم من الحوافز وتبسيط  

 االجراءات.



 

 

ة  | 42 ح ف ص ل  ا

 

 ضعف االقبال على التعليم املنهي  وريادة االعمال  ▪  

 النظرة املجتمعية للتعليم املنهي   ▪

املنهي والتقني تسهيالت من قبل  إعطاء األولوية لخريجي التدريب والتعليم   ▪

 الجهات املانحة لتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

تشجيع استحداث التخصصات التقنية في مؤسسات التعليم العالي   ▪

 األردنية. 

إنشاء حاضنات االعمال والتكنولوجيا التي ترتكز على االبداع واالبتكار   ▪

 ألعضاء هيئة التدريس والطلبة. 

أكثر من نصف املتعطلين عن العمل مستواهم أن  ▪  

 التعليمي دون الثانوية.

هناك ما يقارب مليون شخص في سن العمل غير  ▪

 ومستواهم التعليمي دون الثانوية
ً
 نشيط إقتصاديا

ربط مساقات التعليم والتدريب املنهي والتقني بوصف الوظائف وشروط   ▪

 ت.اشغالها واملهارات الالزمة لها في مختلف القطاعا

النهوض باإلرشاد املنهي، وتعزيز االتجاهات االيجابية للمجتمع نحو   ▪ النظرة املجتمعية السلبية تجاه العمل املنهي   ▪  

العمل املنهي والتقني، لزيادة أعداد امللتحقين ببرامج ومؤسسات التدريب  

 والتعليم املنهي والتقني. 

ضعف التنسيق ما بين املؤسسات املعنية بالتدريب   ▪  

 والتعليم ملنهي والتقني  

اإلسراع في   إنشاء املجلس األعلى لتنمية املوارد البشرية بما يضمن   ▪

تكامل االدوار وربط مخرجات التعليم والتدريب املنهي والتقني مع  

 احتياجات سوق العمل. 

تنمية دور البحث العلمي التطبيقي ورفع مستواه وربطه بأهداف  ▪ ضعف املخصصات املالية املوجههة للبحث العلمي   ▪  

التنمية الشاملة واملستدامة، وتعزيز العالقة بين الجامعات واملؤسسات  

البحثية من جهة والقطاعات اإلنتاجية والخدمية والصناعية من جهة  

 أخرى.

 ضعف  دعم مشاريع التخرج لطلبة الجامعات   ▪  

ضعف املخصصات للبحث العلمي ضمن موازنات  ▪

 الجامعات  

ضعف املسؤولية املجتمعية للجامعات  ودورها في   ▪

 التنمية  

توجيه الجامعات الستغالل املخصصات الخاصة بالبحث العلمي   ▪

 بمشاريع ذات أثر تنموي على املجتمع. 

املالي من صندوق دعم البحث العلمي للمشاريع البحثية تقديم الدعم  ▪  

الخاصة بتطوير الصناعة والبيئة وحل مشكالت املجتمع منها الفقر  

 والبطالة.

دعم االقبال على التدريب والتعليم   ▪ 

 املنهي والتقني 

 

معدالت املشاركة في التعليم   ▪

والتدريب املنهي والتقني حسب  

املؤسسة التعليمية كنسبة من  

 املشاركة االجمالية في التعليم

 ضعف االقبال على العمل املنهي   ▪

ضعف التنسيق بين املؤسسات املعنية بالتدريب   ▪

 والتعليم املنهي والتقني  

وجود سياسة فاعلة   لفرز الطلبة بين التعليم   عدم ▪

األكاديمي والعملي واملنهي قبل وصولهم إلى الصف  

د اإلطار الوطني للمؤهالت الوطنية للوصول إلى العمالة املاهرة، اعتما ▪

 وتعزيز مبدا التعليم مدى الحياة. 

حوكمة قطاع التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني، وتشجيع ودعم   ▪

التدريب املنهي والتعليم التقني وتعديل التشريعات ذات العالقة. إليجاد  

 باملهارات املطلوبة في سوق العمل. قوة عاملة ماهرة ومحفزة ومسلحة 
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االلتحاق في التعليم املنهي   ▪

كنسبة من   12و 11للصفوف 

  11اجمالي االلتحاق في الصفوف 

 12و

موائمة مخرجات التعليم مع  ▪

 متطلبات سوق العمل 

العاشر من خالل امتحان عام وموضوعي قبل أن  

يفشل اآلالف منهم في امتحان الثانوية العامة، 

لتجنب هدر سنوات من عمر الشباب كان يمكن أن  

 تعدهم للحياة العملية في سن مبكرة 

 

 

 

ضعف إقبال األردنيين على العمل املنهي والتقني   ▪   

نتيجة للنظرة السلبية للتعليم املنهي التي تعتبر 

 لذوي التحصيل  
ً
التعليم والتدريب املنهي مخصصا

 العلمي املتدني  

مستوى التدريب والبيئة التدريبية وجودة املوارد   ▪

البشرية في تلك املؤسسات املقدمة لخدمات 

 التدريب املنهي   

املنهي   ▪ والتدريب  التقني  التعليم  برامج  ربط  ضعف 

لسوق   الناظمة  للتشريعات   
ً
وفقا التوظيف  ببرامج 

 العمل. 

عدم وجود تأمين صحي للمشتغلين، إذ يتم توظيف  ▪

و  الخريجين    معظم 
ً
وفقا وليس  املياومة  نظام  فق 

 لعقد عمل. 

الصناعة  ▪ وغرف  املهنية  النقابات  دور  تفعيل 

والحرف لزيادة قدرة إستيعاب القطاع الخا، على  

التعليم  من  الجدد  للخريجين  عمل  فر،  توفير 

 التقني والتدريب املنهي 

 تفعيل قانون تنظيم العمل املنهي.  ▪

قدرة  ▪ لزيادة  والحرف  الصناعة  وغرف  املهنية  النقابات  دور  تفعيل 

من  الجدد  للخريجين  عمل  فر،  توفير  على  الخا،  القطاع  إستيعاب 

 التعليم التقني والتدريب املنهي. 

أجل   ▪ من  الصناعي  والقطاع  املنهي  التدريب  مؤسسة  بين  التواصل  زيادة 

 ذا القطاعزيادة موائمة مخرجات هذه املؤسسات مع احتياجات ه

 تطوير خدمات التشغيل واالرشاد املنهي وتغيير ثقافة العمل.  ▪

تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي والريادة ودعم املشروعات املتناهية   ▪

 الصغر والصغيرة واملتوسطة. 

تنفيذ توصيات دراسات " اتجاهات الشباب املقبلين على سوق العمل   ▪

ة في األردن"، ودراسة مدى  نحو ريادة األعمال والبيئة املؤسسية الداعم

تضمين مفاهيم  العمل والعمل املنهي والريادة واالبداع في الكتب  

 املدرسية األردنية واملنفذه من قبل املجلس 

لزيادة مشاركة االناث في   2017اإلسراع في تنفيذ نظام العمل املرن   ▪

 سوق العمل وتعديل وتفعيل التشريعات ذات العالقة. 

 إنشاء مراكز التميز.التوسع في  ▪

ضعف املوائمة مابين مخرجات التعليم واحتياجات   ▪   

 سوق العمل  

عدم مساهمة القطاع الخا، في تصميم البرامج   ▪

وتنفيذها من قبل مزودي التدريب املنهي والتعليم 

 التقني.

نقص الخبرة امليدانية واملؤهالت العلمية لدى  ▪

 املدربين. 

مجلس التعليم العالي للقطاع الخا،  تقديم التسهيالت من قبل  ▪

وللجامعات وكليات املجتمع املتوسطة الستحداث تخصصات تقنية  

 جديدة في مؤسسات التعليم العالي لغايات سوق العمل. 
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ضعف الدعم املوجه ملؤسسات التدريب املنهي   ▪

 والتقني  

 زيادة املخصصات املالية للجهات املزودة للتدريب املنهي والتقني.  ▪

عدم اتساق التشريعات بين املؤسسات املعنية  ▪

 بالتدريب املنهي  

تطوير التشريعات الناظمة الخاصة بمؤسسات التدريب والتعليم املنهي   ▪

 والتقني. 

ارتفاع اعداد  ▪

العمالة الوافدة  

مقابل العمالة  

 املحلية   

ارتفاع أعداد العمالة الوافدة ومنافستها للعمالة  ▪  

األردنيين عن العمل في بعض  األردنية، وعزوف 

املهن النخفاض األجور مما ساهم في دخول العمالة 

الوافدة إلى بعض القطاعات االقتصادية التي تتميز 

 بانخفاض مستوى األجور فيها 

مراجعة اإلطار القانوني الذي يحكم هيكل األجور لضمان العدالة  ▪

في زيادة اإلقبال   وتكافؤ األجور لقاء العمل املتكافئ القيمة، وبما يساهم

 على العمل املنهي والتقني.  

ضعف االقبال على    ▪

 املشاريع الريادية   

ارتفاع نسب   ▪

 البطالة 

ضعف مفاهيم الريادة واالبداع  في مناهج الترديب   ▪  

 املنهي  

دمج مفاهيم ومهارات االبداع واالبتكار وريادة االعمال في مناهج التدريب   ▪

 والتقني. والتعليم املنهي  

انخفاض نسبة  ▪

امللتحقين بالتعليم  

 والتدريب املنهي 

ارتفاع نسب   ▪

 البطالة 

ضعف هيكيلية املؤسسات املعنية بالتدريب املنهي   ▪  

والتعليم التقني،وعدم وضوح عالقات السلطة 

 واملسؤولية بينها. 

نقص الخبرة امليدانية واملؤهالت العلمية لدى  ▪

 املدربين. 

املعلمين واملدربين وفق أفضل املمارسات العاملية في  تعزيز قدرات  ▪

التدريب والتعليم املنهي والتقني، وتطوير أدوات وتجهيزات التعليم املنهي  

 والتقني في املؤسسات التعليمية والتدريبية واملؤسسات الرسمية. 

عدم مساهمة القطاع الخا، في تصميم البرامج   ▪   

التدريب املنهي والتعليم وتنفيذها من قبل مزودي 

 التقني.

تعزيز مشاركة القطاع الخا، في رسم السياسات، وإعداد املناهج،   ▪

 والبرامج التدريبية، وبرامج التدريب املباشر، والزمالة الوظيفية. 

شكل املتعطلون الذين أعمارهم دون الخامسة  ▪   

% مقارنة 39.5والعشرين من االناث ما نسبته 

% في عام   43.7بالذكور لنفس الفئة ما نسبته

، وشكل معدل النشاط االقتصادي املنقح   2017

% 13.1سنة(  24-(15لالناث في الفئة العمرية 

 %.      41.9مقارنة بالذكور والتي بلغت

امج التدريبية الخاصة باإلناث وتنوعها وفق متطلبات  التوسع في البر  ▪

 سوق العمل. 

امرا ض اجتماعية   ▪

وارتفاع معدالت  

 الجريمة 

 دعم وتعزيز البرامج التدريبية املوجهة لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل. ▪ ضعف برامج التدريب املوجهة ملراكز االصالح  ▪  
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انخفاض نسبة  ▪

املشتغلين من ذوي  

 االعاقة 

 ارتفاع عبء االعالة    ▪

عدم تفعيل  تطبيق تشريعات  الخاصة بذوي  ▪  

االعاقة اإلعاقة وفرض حق اإلدماج في القطاعات 

املختلفة في املجتمع وسوق العمل. سواء في  

 عمليات اإلرشاد والتدريب والتشغيل 

تهيئـة وإعـداد برامج تعليميـة وتـدريبيـة مخصـــــــــــــصــــــــــــــة لرفع الكفـاءة املهنيـة  ▪

 اإلعاقة، وإيجاد فر، عمل تتالءم وقدراتهم.لذوي 

حرم خزينة الدولة   ▪

من جزء هام من  

املوارد املالية لعدم  

خضوع القطاع غير 

املنظم في معظمه  

إلى االقتطاع 

الضريبي وعدم  

تضمين موارده في 

حسابات الناتج 

 املحلي اإلجمالي. 

تواجه املرأة العديد    ▪

من الصعوبات في  

قطاع العمل غير 

املنظم منها ما  

يلي:العمل لساعات 

طويلة وعدم انتظام  

 العمل 

عدم وجود تأمين   ▪

صحي وضمان  

اجتماعي في حاالت  

الوالدة واملرض  

والعجز  

 والشيخوخة

عدم الحصول على  ▪

 املوارد املالية الالزمة

ضعف  مشاركة القطاع غير املنظم في الناتج املحلي  ▪  

 اإلجمالي  

زيادة مشاركة القطاع غير الرسمي )غير املنظم(إيجاد آلية لتسجيل هذه  ▪

األعمال لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين )مديرية السجل  

التجاريال دائرة مراقبة الشركات( وتبسيط إجراءات تسجيلها وديمومتها 

 في حال  
ً
ومساعدتها على النمو وتقديم الدعم املالي لها مستقبال

 استمراريتها.
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عدم توافر فر،   ▪

عمل تناسب  

مؤهالتهن  

 صصاتهن وتخ

عدم توفر الخدمات   ▪

املساندة ) 

الحضانات 

 والروضات( 

آثار العمل غير  ▪

املنظم )انخفاض  

أسعار منتجاته 

وتنافسها غير 

املشروع في القطاع  

غير الرسمي، عدم  

معرفة العامالت  

فيه لحقوقهن، 

وعدم إمكانية  

املطالبة في حال 

معرفتهم بها لكونه  

قطاع غير رسمي،  

إضافة إلى عدم   

العاملين   انضمام

ألي نقابة ومن  

الصعب التمثيل  

النقابي النه قطاع  

 غير رسمي(.  

ارتفاع معدالت   ▪

 البطالة 

تراجع االداء   ▪

االقتصادي وتباطؤ  

تعزيز بيئة أعمال محفزة للعمل   ▪

 واالدخار واالستثمار  

ترتيب األردن على مؤشر   ▪

 التنافسية الدولي 

ة العالمي  تراجع مرتبة األردن في تقرير التنافسي ▪

(، 2017ملؤشر النمو للتنافسية العالمي لعام )

على املستوى   137ال64حيث بلغت قيمة املؤشر 

تفعيل النافذة االستثمارية في هيئة االستثمار، بما يساهم في تعزيز املناخ   ▪

 االستثماري في اململكة. 

تحســـــــــــــين وتطوير بيئـة األعمـال واالســـــــــــــتثمـار وزيـادة تنـافســـــــــــــيتهـا، وتعظيم  ▪

الفر، االســـتثمارية وجعل القطاع الخا، شـــريك أســـاســـ ي في االســـتثمار 
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وتيرة النمو 

االقتصادي خالل  

الست سنوات  

 السابقة.

ارتفاع املديونية   ▪

حيث وصل الدين  

العام )الداخلي 

 22.847والخارجي( 

مليار دينار أو ما  

% من  84.2نسبته 

الناتج املحلي 

اإلجمالي املقدر لعام  

2015. 

تراجع الصادرات   ▪

الوطنية وميل 

امليزان التجاري الى  

املستوردات،  

خاصة في ظل 

الظروف التي تمر  

بها دول الجوار 

نتيجة األزمات  

نزاعات وال

السياسية في 

املنطقة، املنافسة  

العالية اقليميا  

وعامليا خاصة في  

مجال االستثمار  

وجذب رؤوس  

األموال الخارجية  

في التصنيف سابق،   63العالم بعد أن سجل املرتبة 

   2012في عام  148ال68وبلغ 

 البيروقراطية في املؤسسات الحكومية.  ▪

صعوبات التمويل، معدالت الفائدة املرتفعة،  ▪

 التشريعات الضريبية. 

 تدني ثقافة العمل لدى القوى العاملة.  ▪

 القوانين الضريبية ومعدالت الضرائب املختلفة ▪

عدم توفر البيانات والدراسات املتخصصة في  ▪

الوقت املناسب ألغراض التخطيط لجميع  

 القطاعات االقتصادية. 

تعدد الجهات املعنية بمواضيع االستثمار   ▪

إمكانية استقطاب والتشغيل والبطالة يضعف 

االستثمارات الوطنية واألجنبية إلى القطاعات 

املولدة لفر، العمل، ونوعية مخرجات التعليم 

األكاديمي واملنهي ومدى توفر برامج خاصة لإلناث 

 تلبي احتياجات سوق العمل 

 ارتفاع كلفة اإلنتاج.  ▪

املوارد   ▪ وضعف  للمنتجات،  أسواق  ايجاد  ضعف 

 لتسويق. املالية املوجهة لعمليات ا

ضعف االستثمارات املحلية واالجنبية  نتيجة لعدم   ▪

توفر البيئة االستثمارية الداعمة واملحفزة 

 للمستثمرين  

حالة عدم االستقرار في ظل التقلبات السياسية  ▪

 
ً
الراهنة في منطقة الشرق األوسط والتي أثرت سلبيا

على املناخ االستثماري وحجم االستثمارات العربية  

 ي األردن. واألجنبية ف

للشركات   ▪ موحدة  بيانات  قاعدة  وجود  عدم 

 واملشاريع واملؤسسات املتوسطة والصغيرة.

 ارتفاع كلفة اإلنتاج.  ▪

ــافة الى توفير البنية التحتية   ــتراتيجية، باإلضـــ ــاريع االســـ وتنفيذ وادارة املشـــ

 س األموال والخبرات املعرفية.والبيئة املمكنة والجاذبة لالستثمار ورؤو 

دعم الصــناعة الوطنية وتعزيز تنافســية الصــناعات الصــغيرة واملتوســطة   ▪

وتحفيز الشـــــــــــــركـات املبتـدئـة والصـــــــــــــنـاعـات التحويليـة وزيـادة تنـافســـــــــــــيهـا في 

 االسواق العاملية.

ــادرات األردنية، وخفض العجز بامليزان التجاري وتعزيز موقع  ▪ تعظيم الصـ

ألســــــواق العاملية وفتح أســــــواق جديدة وتفعيل اتفاقيات املنتج األردني في ا

 التجارة الحرة.  

تحقيق األمن الغذائي والتموين وحماية املســـــــتهلك وضـــــــمان جودة الســـــــلع  ▪

 وتوافرها في األسواق وباألسعار املناسبة.

تعزيز موقع األردن على الخارطة الســـياحة العاملية وزيادة تنافســـية قطاع  ▪

بدعم نشــــــــــاطات الترويج الســــــــــياحي الداخلي الســــــــــياحة، ســــــــــواء كان ذلك 

والخارجي، وتطوير املواقع الســــــياحية واعادة ترميمها وتأهيلها، باإلضــــــافة 

 الى تنمية السياحة العالجية.

تشــــــجيع وتحفيز اإلســــــتثمار في القطاعات الصــــــناعية وتقديم التســــــهيالت  ▪

 املية.التمويلية ، والصناعات التحويلية وزيادة تنافسيها في االسواق الع
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ونقل املعرفة  

 والتكنولوجي  

عجز املوازنة   ▪

العامة، حيث بلغ  

عجز املوازنة العامة  

قبل املساعدات في  

ما   2015العام 

( من  %6.8نسبته )

الناتج املحلي 

(  %3.5االجمالي و )

 بعد املساعدات

تركز االستثمارات   ▪

األجنبية في مناطق 

جغرافية معينة، 

وقطاعات إنتاجية  

معينة ذات ربحية  

مرتفعة، وذات  

قيمة مضافة  

 منخفضة. 

ضيق القاعدة  ▪

 اإلنتاجية، حيث أن

مساهمة القطاعات  

املنتجة كالصناعة 

التحويلية ال تزال 

غير كبيرة وشكلت 

% 19.2ما نسبته 

من الناتج املحلي 

اإلجمالي باألسعار 

الثابتة في عام 

، في حين 2017

ضعف ايجاد أسواق للمنتجات، وضعف املوارد   ▪

 املالية املوجهة لعمليات التسويق 

 ضعف في منظومة  التشريعات املحفزة لالسثمار  ▪  

االفتقار للبنية التحتية املالئمة واملناسبة للمجتمع،   ▪

واملحفزة الستقطاب املزيد من االستثمارات في 

مجاالت )الطاقة، والنقل واملواصالت، واإلتصاالت، 

والطرق واملطارات والسكك الحديدية والنقل  

البحري، واملياه، والصحة والتعليم )العام والعالي(،  

 والصرف الصحي والبيئة(. 

 

تطوير وتفعيل التشريعات الناظمة لبيئة األعمال واالستثمار، وبالتركيز  ▪

على القطاع الخا، كشريك حقيقي في التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية. 

تحفيز االستثمارات ذات القيمة املضافة العالية وتعزيز القطاعات األكثر  ▪

 توليدا للدخل وفر، العمل 

ة واألجنبية )قطاعات السياحة، ترويج واستقطاب االستثمارات املحلي ▪

 تكنولوجيا املعلومات، والنقل ..........( 
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ساهم قطاع  

الزراعة بما نسبته 

% وقطاع  4

اإلنشاءات بما 

%. أما 5.3نسبته 

القطاعات الخدمية  

فقد ساهمت بنسب  

قطاع   كبيرة )ساهم

الخدمات املالية  

والتأمين والعقارات  

واألعمال بحوالي 

% من الناتج  22.4

املحلي االجمالي  

وقطاع النقل  

والتخزين بحوالي 

17,5 )%4  . 

 التفاوت التنموي   ▪

ارتفاع معدالت   ▪

 البطالة 

تباطؤ النمو    ▪

 االقتصادي  

تراجع النمو في  ▪

الناتج املحلي 

 اإلجمالي في اململكة

 ارتفاع املديونية ▪

تراجع الصادرات   ▪

الوطنية وميل 

وجود تفاوت تنموي بين املحافظات نتيجة لتركز   ▪  

االستثمارات  في مناطق جغرافية معينة، وقطاعات 

إنتاجية معينة ذات ربحية مرتفعة، وذات قيمة 

 افة منخفضة مض

عدم توفر البينة التحيتية والحوافز   لالستثمار  في   ▪

 بقية املحافظات 

التفاوت التنموي بين املناطق واملحافظات بالرغم   ▪

من توفر الخدمات األساسية والبنية التحتية 

ووجود امليزة النسبية لكل محافظة اال أن التباين 

 كبير في مستويات التنمية فيما بينها 

ن تنموي بين املحافظات وتقليل التفاوت بينها، بالتركيز على  تحقيق تواز  ▪

املناطق النائية والفقيرة وتعزيز دور املناطق التنموية واملدن الصناعية 

 واملناطق الحرة، بما يخدم البيئة االستثمارية.

تحقيق توازن تنموي بين املحافظات وتقليل التفاوت بينها من خالل   ▪

تدامة تعتمد على االمكانات واملزايا انشاء اقتصاديات محلية مس

 .النسبية لكل محافظة
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امليزان التجاري الى  

 املستوردات 

املنافسة العالية  ▪

اقليميا وعامليا  

خاصة في مجال 

االستثمار وجذب  

رؤوس األموال 

الخارجية ونقل 

املعرفة 

 والتكنولوجيا . 

 ارتفاع معدالت العمالة الوافدة  ▪   

 انخفاض الحد االدنى من االجور  ▪

جذب القوى العاملة األردنية للعمل في القطاعات اإلنتاجية ذات القيمة  ▪

املضافة، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية في تتبع وتنظيم العمالة  

 الوافدة. 

ضعف النمو   ▪

 االقتصادي 

ارتفاع العجز   ▪

 واملديونية 

تعزيز موقع املنتج األردني في األسواق العاملية من خالل تحسين جودته   ▪ انخفاض  حجم االصادرات  االردنية  ▪  

 وتنافسيته، وفتح أسواق جديدة وتفعيل االتفاقيات الدولية.

ارتفاع معدالت   ▪

البطالة بين  

 االردنيين  

ارتفاع نسبة   ▪

 القطاع غير املنظم  

عدم وجود نظام معلومات شامل لسوق العمل   ▪  

 يشمل القطاع غير الرسمي  

مزاحمة العمالة الوافدة للعمالة األردنية في بعض   ▪

املهن والتخصصات الناتجة عن التفاوت الكبير في 

 األجور بينهما.

 معلومات وطني شامل عن سوق العمل. توفير نظام  ▪

ارتفاع معدالت   ▪

 البطالة 

زيادة االقبال على العمل الريادي   ▪

 والتشغيل الذاتي 

املبرر: تعتبر ريادة األعمال إحدى  ▪

الركائز األساسية للتنمية  

 االقتصادية، وخلق فر، العمل، 

 في    ▪
ً
 أساسيا

ً
تمثل ريادة االعمال  رافدا

زيادة الصادرات ونمو الناتج املحلي 

 اإلجمالي. 

نسبة الزيادة في عدد املشروعات  ▪

 الصغيرة واملتوسطة 

يقاس االقبال على العمل الريادي والتشغيل الذاتي   ▪

من خالل إحتساب نسبة العاملين لحسابهم 

الخا، من اجمالي العاملين. وشكل العاملون  

% من مجموع املشتغلين  9.3لحسابهم الخا، 

%( في عام 1.7% ولإلناث 9.2)بلغت النسبة للذكور 

نقطة مئوية عن  1.5بانخفاض مقداره  2017

 % 7.8والتي بلغت  2012نسبتهم في عام 

وضع منظومة وطنية ذات مرجعية لدعم الريادين الجدد وتقديم   ▪

 املساعدة في تطوير افكارهم ومتابعتها لغاية تنفيذها.
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 ▪   
ً
ارتفاع عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا

  رئيسيا لنسبة كبيرة  
ً
وال يزال القطاع العام مشغال

 املشتغلين،  من 

على الرغم من ضعف قدرة القطاع العام على  ▪

استيعاب هذه األعداد نتيجة ملحدودية فر،  

العمل املستحدثة سنويا في هذ القطاع. فقد شكل  

% من إجمالي  39.6العاملون في القطاع العام 

 % في القطاع الخا،  60.4املشتغلين مقابل 

ضعف مؤهالت وخبرة الداخلين الجدد لسوق   ▪

 ل. العم

عدم مالءمة املؤهالت العلمية ملتطلبات سوق   ▪

 العمل. 

قدرة مشاريعهم تحسين فر، الوصول الى األسواق أمام الرياديين وزيادة   ▪ ضعف  بيئة السياسات الداعمة للرياديين   ▪   

 للتصدير وتنافسيتها في األسواق الخارجية.

ضعف مصادر وآليات التمويل لدعم وتحفيز  ▪   

املشاريع الريادية املتوسطة والصغيرة واملتناهية 

 الصغر 

التوسـع في إنشـاء وتفعيل حاضـنات األعمال وبمشـاركة القطاع الخا، في  ▪

 الريادية الناشئة.املحافظات لتبني ودعم املشاريع 

انخفاض نسبة  ▪

العاملين لحسابهم 

 الخا، 

ارتفاع معدالت   ▪

 البطالة 

ضعف البنية التحتية املناسبة لدعم املشاريع   ▪  

الصغيرة  )قوانين وتشريعات، ونزاهة وحاكمية، 

شفافية، وتنسيق وتبادل للمعلومات بين  

 القطاعات املختلفة(. 

ضعف فر، توفر  التمويل الالزم بشروٍط ميسرٍة  ▪

تتضمن تخفيف الضمانات املطلوبة وتوفير صيغ  

 اجتما
ً
 مثل صيغ تمويل أكثر أمانا وقبوال

ً
عيا

 املشاركة واملرابحة اإلسالمية 

تسريع تطبيق االصالحات املتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية  ▪

والتمويلية للمشاريع الجديدة واملشاريع متناهية الصغر والصغيرة  

 واملتوسطة القائمة 

)امليكروية( تحفيز إقامة املشاريع املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ▪

مرتبطة بالتدريب املنهي والتعليم التقني للمهن املراد إقامة املشاريع فيها،  

ومتوفرة ضمن مظلة ضمان اجتماعي وضمان صحي للذين يقومون  

بإنشاء مشاريع حرفيه والأو إنتاجية، ووسائل التمويل متوفرة ضمن  

بدائل متعددة وبشروط وإجراءات مبسطة وُميسرة، ووجود آليات  

بط التدفق غير املرشد للعمالة الوافدة العالية الكلفة على لض

 بميزان    املدفوعات ويؤثر على  
ً
االقتصاد الوطني، وألن ذلك يلحق أضرارا

معدالت البطالة بين املواطنين وعلى حجم االستهالك الخا، ألن  

للعمالة الوافدة ميل شديد إلى االدخار، االهتمام بالذكور املتعطلين  
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تهم دون الثانوية العامة والذين يشكلون ثلثي املتعطلين  ممن مؤهال

 الذكور والعمل على تأهيلهم للحصول على فر، العمل املتوفرة 

دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات الصغيرة واملتوسطة   ▪

وتحفيز الشركات املبتدئة والصناعات التحويلية وزيادة تنافسيها في  

 .االسواق العاملية

يز موقع األردن على الخارطة السياحة العاملية وزيادة تنافسية قطاع  تعز  ▪

السياحة، سواء كان ذلك بدعم نشاطات الترويج السياحي الداخلي 

والخارجي، وتطوير املواقع السياحية واعادة ترميمها وتأهيلها، باإلضافة 

 الى تنمية السياحة العالجية. 

خالل املؤسسات الرسمية  تشجيع تسويق منتجات املشاريع الصغيرة من ▪

 ) وزارة الصناعة والتجارة

ارتفاع معدالت   ▪

 البطالة بين االناث  

انخفاض معدالت   ▪

املشاركة  

 االقتصادية للمراة  

رفع نسبة املشاركة االقتصادية   ▪

 للمرأة

 

معدل النشاط االقتصادي   ▪

 املنقح )%( لإلناث. 

 سوق العمل بالتقاليد االجتماعية  تاثر ▪

الوضع االجتماعي واالمومة ورعاية االطفال  ▪

 واملسؤوليات االسرية  

تقييد حركة املراة وصعوبة املواصالت وارتفاع   ▪

 كلفتها 

تبني أنماط مختلفة من العمل املرن )مثل العمل الجزئي والعمل من   ▪

 املنزل، ساعات الدوام املرن(.

انخفاض نسبة  ▪

لتحقات  االناث امل

 بالتعليم املنهي  

وجود فجوة قائمة على اساس النوع االجتماعي في  ▪  

 اقبال الطالبات على التخصصات املهنية

 

تعزيز استمرارية وتنوع برامج التعليم والتدريب املنهي والتقني وفي موقع   ▪

العمل التي تستهدف اإلناث بما في ذلك العمل من املنزل، وفي القطاعات  

 األولوية.ذات 

تدني نسبة النساء   ▪

العامالت 

كصاحبات عمل 

والعامالت لحسابهن 

 الخا، 

في دخولها محال املشاريع   صعوبات تواجه املراة  ▪  

الصغيرة وامليكروية  بسبب صعوبة الحصول على  

 القروض   وصغر حجم القروض املمنوحة لالناث 

 ضعف املهارات الالزمة لتطوير وتشغيل املشاريع  ▪

ضعف تقدير الذات وافتقار الفكر الريادي للمراة  ▪

 والعمل لخلق فر، لنفسها 

مر للمشروعات امليكروية والصغيرة  الدعم الفني واالداري واملالي املست ▪

 واملتوسطة اململوكة للمرأة ودعم مبادراتها الريادية، وتسويق املنتجات. 

انخفاض معدالت   ▪

املشاركة  

 االقتصادية للمراة 

 قصور في التشريعات ذات العالقة بعمل املراة  ▪  

 فجوة االجور بين الرجال والنساء  ▪

منخفضة انحصار عمل االناث في القطاعات  ▪

 االنتاجية 

تطوير وتفعيل التشريعات واألنظمة لتوفير بيئة دائمة وظروف عمل   ▪

خدمات االجتماعية، توفير الحضانات الئقة للمرأة العاملة )توفير ال 

ورياض األطفال، اإلنصاف في األجور، وتوفير وسائل مواصالت آمنة 

 .)ومنتظمة......  
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الفجوة بين القطاع العام والخا، في التوظيف  ▪

واالمتيازات وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب  

 االعداد املتزايدة من القوى العاملة االنثوية

تفضيل أصحاب العمل تشغيل الذكور على اإلناث   ▪

 في القطاع الخا،( لتفادي إجازات  
ً
)خصوصا

ف املترتبة على ذلك على األمومة والوالدة والتكالي

الرغم من تغطية ضمان االجتماعي إلجازة األمومة، 

باإلضافة إلى التقاليد االجتماعية التي ما زالت تحبذ  

األسر الكبيرة، وتفضل بقاء املرأة في البيت ملزاولة  

األعمال املنزلية ورعاية األبناء، ساعات العمل  

  الطويلة وعدم توفر الحضانات اآلمنه وبأسعار

معتدلة وقصر معدل بقاء املرأة في سوق العمل  

وانسحابها املبكر منه وارتباط ذلك بسياسات  

الضمان االجتماعي خاصة ما يتعلق بتعويضات  

 الدفعة الواحدة التي تدفع ملن يتركن العمل.

الثقافة املجتمعية السائدة فيما يتعلق بدور املراة  ▪   

 وعملها واملساواة بين الجنسين   

ضعف دور مؤسسات االعالم واملؤسسات  ▪

التعليمية والدينية  لتغيير الثقافة السائدة تجاه 

 عمل املراة 

تعزيز ثقافة عمل املرأة وتكافؤ الفر، بين الجنسين من خالل تفعيل   ▪

 الدور اإليجابي للمؤسسات الدينية، والتربوية واإلعالمية. 

ضعف البنية   ▪

التحتية ومستوى  

الخدمات املقدمة 

 واطنينللم

 تدهور البيئة  ▪

ضعف االستثمارات   ▪

لعدم توفر البنية  

 التحتية املالئمة 

تحسين البيئة والبنية التحتية   ▪

 لتتالءم ومتطلبات الفرصة السكانية  

 

نسبة وصول املواطنين للخدمات   ▪

) الكهرباء، الطاقة، املياه، 

الصرف الصحي وشبكة النقل  

 العام(

البنية التحتية في تراجعت مرتبة األردن في مؤشر  ▪

حيث احتل   2017تقرير التنافسية العالمي  عام 

دولة مشمولة في عملية  137من بين  58املرتبة 

التقييم. ويتضح من هذه البيانات تراجع مرتبة 

األردن وذلك نتيجة لتراجع أداء بعض عناصر هذا  

املؤشر. ، خاصة في مجال  توفير التمويل الالزم 

التحتية، وخلق بيئة  لتحديث وتطوير البنية

استثمارية من تسهيالت للمستثمرين وتقليل 

اإلجراءات البيروقراطية ووضع حوافز لهم ودعوة 

القطاع الخا، لالستثمار في مجاالت البنية 

 دامتها.تعزيز اإلطار التشريعي واملؤسس ي لحماية البيئة واست ▪

توفير منظومة نقل فاعلة ومستدامة تجعل من األردن مركزا اقليميا  ▪

 منافسا في مجاالت النقل البحري والجوي والبري والسككي  واللوجستي. 

توفير خدمات اتصاالت الكترونية وبريدية عالية الجودة وبمتناول   ▪

تكنولوجيا الجميع، وزيادة تنافسيتها والتوسع في االستثمار في 

 املعلومات، وزيادة املحتوى املعرفي لألردن.

تنويع مصادر الطاقة في األردن والبحث عن مصادر بديلة لتحقيق أمن   ▪

 التزود بالطاقة، والتوسع في االستكشافات البترولية والتعدينية.

توفير مياه بمواصفات عالية وبكميات مناسبة والبحث عن مصادر مياه   ▪

 تزود باملياه وزيادة حصة الفرد. جديدة لتحقيق أمن ال
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 في مجاالت الطاقة واملياه والنقل  
ً
التحتية خصوصا

واملواصالت، توفير إمكانية الوصول إلى والنقل  

مستدامة وآمنة، بأسعار معقولة وميسرة و 

وتحسين تحسين إدارة النفايات ومياه الصرف  

 ضعف تطبيق التشريعات البيئية    .الصحي

ضعف التنسيق بين بعض الجهات فيما يتعلق   ▪

برسم السياسات وإصدار التشريعات ذات التأثير 

البيئي، مما يؤدي الى تداخل الصالحيات ما بين  

 وزارة البيئة وهذه الجهات.

فاهيم واالعتبارات البيئية ضمن  ضعف إدراج امل  ▪

السياسات القطاعية في مجاال ت الطاقة واملياه 

 والزراعة.

ضعف الشراكة مع القطاع الخا، في املجاالت  ▪

 البيئية املختلفة. 

عدم أخذ أبعاد التنمية املستدامة بشكل متكامل في  ▪

 صياغة التشريعات البيئّية. 

اذ  ضعف عمليات التفتيش والرقابة البيئية وإنف ▪

 القانون. 

ارتفاع معدالت التصحر نتيجة لتدهور التربة  ▪

الناجم عن التوسع الحضري على حساب األراض ي 

الزراعية من جهة، وشح املوارد املائية من جهة 

 أخرى.

االعتداءات املتكررة على أراض ي الغابات واملحميات   ▪

 الطبيعية.

ضعف الوعي باملفاهيم البيئية داخل املؤسسات   ▪

ختلفة بشكل عام، واآلثار السلبية والقطاعات امل

لظاهرة التغير املناخي على قطاعي املياه والزراعة 

 بشكل خا،. 

تفعيل تطبيق التشريعات البيئية والحفاظ على عناصر البيئة من مياه  ▪

وهواء وتربة واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية والحد من التصحر 

 وتدهور التربة.

تطوير نظام متكامل إلدارة النفايات الصلبة والخطرة )الصناعية   ▪

 للمعايير ا
ً
 لدولية. والطبية( وفقا

االستثمار وخلق فر، عمل جديدة في القطاعات الستة املستهدفة   ▪

لالقتصاد األخضر: قطاع الطاقة بشقيه الطاقة املتجددة وكفاءة  

استخدام الطاقة، قطاع النقل، قطاع املياه، قطاع ادارة النفايات، 

قطاع الزراعة العضوية واملستدامة، وقطاع السياحة املستدامة 

 والبيئية.

إطار تشريعي لتنظيم عمل التغير املناخي لتعظيم الفوائد وتقليل  وضع  ▪

 اآلثار السلبية وبناء القدرات الوطنية. 

زيادة رقعة املراقبة على الهواء املحيط واستكمال شبكة الرصد في جميع   ▪

 املدن األردنية.

 ملتطلبات بروتوكول   ▪
ً
التخلص من املواد املستنزفة لطبقة االوزون وفقا

 مونتريال.

 رفع الوعي العام في مجال حماية البيئة ونشر الثقافة البيئية. ▪

رفع مستوى األداء املؤسس ي للمؤسسات العاملة في املجاالت ذات الصلة   ▪

 بالبعد البيئي للتنمية املستدامة. 

توفير الكوادر الفنية املؤهلة واألجهزة الفنية والتكنولوجية ملعالجة   ▪

 وقياس التلوث بأنواعه 

 ير املخصصات املالية الالزمةتوف ▪

تفعيل آليات التنسيق بين كافة الجهات ذات العالقة بموضوع البيئة   ▪

 والتلوث البيئي لحماية البيئة وسلطة منطقة العقبة االقتصادية 

 التطبيق الفعال لألنظمة والقوانين والتشريعات البيئية  ▪
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قلة املؤشرات املعنية بالبعد البيئي للتنمية  ▪

املستدامة وعدم دقتها، لعدم وجود بيانات مرجعية 

 للمقارنة لبعض املؤشرات في كثير من األحيان.

يات الصلبة عدم وجود نظام متكامل إلدارة النفا ▪

 والخطرة )الصناعية والطبية(. 

عدم توفر اإلمكانيات التقنية والفنية لقياس  ▪

 التلوث. 

 عدم توفر املخصصات املالية الكافية.  ▪

عدم التطبيق الفعال للتشريعات البيئية في مجال   ▪

 التفتيش.

 نقص الكوارد الفنية املؤهلة.  ▪

ارتفاع فاتورة  ▪

 الطاقة  

 عجز في املوازنة   ▪

ارتفاع االعتماد على مصادر  الطاقة التقليدية   ▪  

 املكلفة وذات التاثير السلبي على البيئة  

تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية تتعلق بالتحول نحو اإلقتصاد األخضر   ▪

 وأنماط االنتاج واإلستهالك املستدامين. 

الســـــــــــــتثمـــارهـــا في قطـــاعي الزراعــــة  اســـــــــــــتغالل األراضـــــــــــــ ي اململوكـــة للـــدولـــة   ▪  

 واملنشزت.

ضـــــــــــــمــان حصـــــــــــــول الجميع على خــدمــات الطــاقــة املتجــددة واملســـــــــــــتــدامــة  ▪  

 وبتكلفة ميسورة.

ــادر  ▪   تطوير وتنفيذ الســـياســـات والتشـــريعات والبرامج املناســـبة لتنويع مصـ

وأشــــكال الطاقة املســــتوردة، وتحســــين مصــــادر الطاقة املحلية واملتجددة  

 كفاءتها في مختلف القطاعات، وتطوير برامج ترشيد الطاقة.ورفع 

انخفاض  حصة   ▪

 الفرد من املياة 

 

 ارتفاع نسبة الفاقد من املياه  ▪  

ارتفاع نسبة  غير املشمولين بخدمات الصرف   ▪

 الصحي

افتقار األردن الى مصادر املياه حيث يعتبر ثالث   ▪

دولة في العالم حيث بلغت حصة الفرد من    افقر

 .( لترالاليوم61املياه )

اعتماد األردن على االستيراد من الخارج ملعظم   ▪

احتياجاته من مصادر الطاقة، حيث شكلت  

% من الطاقة 97املصادر الخارجية ما نسبته 

  .املستهلكة

لية املستدامة ملصادر املياه، وتقليل فاقد املياه، توفير البدائل العم ▪

وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع املياه والتوسع في خدمات  

 الصرف الصحي وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.  
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 .مواجهة التصحر وتدهور التربة والتغير املناخي ▪

 التلوث البيئي  ▪

ضعف دور النقل   ▪

العام في  املنظومة 

 االقتصادية 

إيجاد منظومة نقل متكاملة فاعلة إقتصاديا تحافظ على البيئة ليكون   ▪ ضعف  قطاع النقل العام   ▪  

 األردن مركزا محوريا للنقل. 

 عجز اقتصادي  ▪

ارتفاع قيمة   ▪

املستوردات  

 الغذائية 

 تنفيذ االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي. ▪ ارتفاع  قيمة مستوردات الغذاء   ▪  

 : الحماية االجتماعية واإلعداد ملرحلة ما بعد الفرصة السكانيةالهدف األستراتيجي الثالث

 املؤشرات:

 .(%)نسبة املواطنين املؤمنين بنوع من أنواع التأمين الصحي  ▪

 نسبة املؤمن عليهم الفعالين املشمولين في الضمان االجتماعي إلى إجمالي املشتغلين )%(. ▪

 االثر

Effects 

 املخرجات

Outputs 

 املؤشرات

Outputs Indicators 

 االسباب

Causes 

 االنشطة 

Activities 

انخفاض     ▪

املؤشرات الصحية 

للمواطنين وارتفاع  

نسبة انتشار 

 االمراض  

 

التوسع والتحسين املستمر في   ▪

الخدمات الصحية واالجتماعية  

 والتأمينات الصحية املقدمة

املبرر : تمتع األردنيين بخدمات   ▪

صحية ذات جودة عالية وفق أفضل  

املمارسات الدولية، وتغطية  

 شامل جغرافية أفضل وتأمين صحي 

 

انخفاض نســــــــبة املشــــــــمولين بالتامين الصــــــــحي بلغت   ▪ 

مقارنة بنســـــــبتها في عام   2017% في عام )67نســـــــبتهم  

%    33% ممـا يشـــــــــــــير إلى أن 68,14والتي بلغـت    2015

 معظمهم 
ً
من الســـــــكان ال يزالون غير مؤمنين صـــــــحيا

من العاملين في املنشـــزت الصـــغيرة لحســـابهم الخا، 

 والقطاع غير املنظم

كفـاء ة منظومـة  القطـاع الصـــــــــــــحي خـاصـــــــــــــة ان  عـدم   ▪

 إذا مــا 
ً
اإلنفــاق على القطــاع الصـــــــــــــحي مرتفع نســـــــــــــبيــا

 قورن باملوارد املالية املتاحة

 توسعة مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع املواطنين. ▪

 وأن اإلنفاق على القطاع الصـحي  ▪
ً
وزيادة كفاءة القطاع الصـحي، خصـوصـا

 إذا ما قورن باملوارد 
ً
 املالية املتاحةمرتفع نسبيا

انخفاض      ▪

املؤشرات الصحية 

لكبار السن وذوي  

 ااالعاقة  

بدء فئة كبار الســـــــــــن بالزيادة، حيث ارتفعت نســـــــــــبة  ▪  

 2012% في عام    3.3سنة فأكثر( من    65كبار السن )

عــــــام    4.2إلى   في  ترتفع الى   %2015  ومن املتوقع ان 

األمر    2040% في عام ذروة الفرصـــــــــــة الســـــــــــكانية 8.4

الـــذي ســـــــــــــيؤدي إلى ارتفـــاع معـــدالت اإلعـــالـــة وزيـــادة 

األعباء على الخدمات الصـحية وغيرها من الخدمات 

تعزيز خــدمــات الرعــايــة الصـــــــــــــحيــة والنفســـــــــــــيــة والتــأهيليــة واملنزليــة لكبــار  ▪

 السن وذوي اإلعاقة، وتحسين جودتها.

توفير خــدمــات الرعــايــة والحمــايــة والخــدمــات الصـــــــــــــحيــة وااليوائيــة لكبــار  ▪

ألهـل واملجتمع الســـــــــــــن ممن هم فـاقـدين ألســـــــــــــرهم الطبيعيـة، وإبراز دور ا

 .بأهمية كبار السن من خالل برامج التوعية والتثقيف

 .إيجاد برامج الرعاية املنزلية ملحتاجيها من كبار السن ▪
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ـــكان وخاصـــــــة أن نســـــــبة  املتعلقة بهذه الفئة من الســــ

 من كبار السن تعاني من األمراض املزمنة

ضـــــــــــعف الخدمات املوجه لقطاع كبار الســـــــــــن وذوي   ▪

 االعاقة  

 .التوسع في إنشاء أندية نهارية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ▪

إيفــاد كوادر صـــــــــــــحيــة للتخصـــــــــــــص في طــب الشـــــــــــــيخوخــة والعلوم الطبيــة  ▪

 .ةاملساندة املختصة في الشيخوخ

ارتفاع معدالت   ▪

 االعالة   

تقديم الدعم لكبار السن وتمكينهم من العمل والعيش بصورة الئقة )ما   ▪   

 بعد التقاعد( من خالل توفير فر، عمل لهم واالستفادة من خبراتهم. 

 التفكك االسري   ▪

 الجرائم االجتماعية  ▪

ارتفاع حاالت  ▪

 العنف االسري   

التوسع والتحسين املستمر في   ▪

خدمات التنمية االجتماعية  

 والضمان االجتماعي 

 ارتفاع حاالت العنف االسري   ▪ 

 ارتفاع حاالت الطالق   ▪

تطوير والتوسع في برامج ومشاريع اإلرشاد األسري وحماية األسرة بشكٍل   ▪

 عام، وتأهيل املقبلين على الزواج بشكٍل خا،.

 مهننة العمل االجتماعي بكافة مستوياته. ▪ ضعف برامج العمل االجتماعي  ▪ 

ارتفاع معدالت   ▪

االعالة والعبء على  

الخدمات الصحية  

 وغيرها 

التوسع في تقديم خدمات الحماية والرعاية االجتماعية، وتحسين  ▪  

 نوعيتها، وضمان رضا متلقيها. 

ارتفاع معدالت   ▪

 الفقر  والبطالة  

تدني مستوى   ▪

الخدمات املقدمة 

للمواطنين  في 

 املجتمعات املحلية  

مأسسة املشروع الوطني الخا، باملسؤولية املجتمعية للمؤسسات  ▪ ضعف املسؤولية املجتمعية للمؤسسات  ▪ 

 لزيادة مساهماتها في تنمية املجتمعات املحلية. 

ضعف دور مؤسسات املجتمع املدني في تنفيذ  ▪  ارتفاع نسب الفقر   ▪

 برامج الحماية االجتماعية  

عدم قدرة صندوق املعونة الوطنية على تلبية ودعم  ▪

 احتياجات كافة االسر الفقيرة  

ضعف  مستوى التنسيق بين املؤسسات العاملة في  ▪

مجال الحد من الفقر، والبرامج الهادفة مثل ربط  

الوطنية الشهرية ببرامج التدريب والتأهيل املعونة 

وبرنامج التسرب املدرس ي وبرنامج تعزيز اإلنتاجية،  

والتعامل مع مشكلة الفقر بشكل تكاملي بين  

السياسات االقتصادية )السياسات املالية 

االستمرار في ربط املعونة الوطنية النقدية للفقراء بالتدريب املنهي   ▪

والتقني والتشغيل الذاتي لدمج أبناء األسر الفقيرة القادرين على العمل  

 في سوق العمل وتعزيز املمكنات والقدرات االنتاجية لهم. 

تعزيز وتفعيل املسؤولية االجتماعية للشركات، وتشجيع القطاع الخا،   ▪

شكل أكبر املشاريع والبرامج التي تهدف إلى تخفيض الفقر  ليدعم ب

.
ً
 وتحسين نوعية الحياة في املناطق األقل حظا

دراسة جدوى تطوير واعتماد سندات األثر اإلجتماعيال عقود الدفع   ▪

 مقابل األداء، التي تعتمدها دول أخرى. 
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والنقدية والتجارة( والسياسات  

االجتماعية)التعليم والصحة والتأمينات 

 االجتماعية 

تحسين آليات استهداف املعونات النقدية والدعم الحكومي، األمر الذي  ▪

يهدف إلى تحسين مستوى املعيشة من خالل تطوير واعتماد آلية تعتمد  

 على تلبية الحاجات األساسية للعائلة؛

إعتماد منهجية دليل نوعية الحياة ملتابعة وتقييم أثر سياسات وبرامج   ▪

وإجراءات تخفيض الفقر وتقليل التفاوت بين املناطق واملجموعات 

 السكانية؛

ضعف برامج تمكين االسر الفقيرة للخروج من  ▪   

 بوتقة الفقر  

 تطوير نظام استهداف للفئات الفقيرة وفقا ألفضل املمارسات العاملية. ▪

القضاء على الفقر املدقع وخفض نسبة الفقر املطلق على املستويين   ▪

الوطني واملحلي واملحافظة على الطبقة الوسطى، وتعزيز انتاجية 

األردني خاصة شريحة الفقراء واملحتاجين، مع توفير شبكة  املواطن 

حماية اجتماعية عادلة  تحمي األفراد وأسرهم من املتغيرات وتعمل على  

 .تكامل السياسات االجتماعية

 توفير السكن املالئم للفقراء وذوي الدخل املتدني واملتوسط.  ▪

الضمان  نسبة املؤمن عليهم الفعالين املشمولين في  ▪   

االجتماعي إلى إجمالي املشتغلين ال زالت متدنية) 

 %( 70حوالي 

هنالك حاجة توسعة مظلة الضمان االجتماعي  ▪

لتشمل أكبر شريحة ممكنة من املؤسسات 

والشركات واألشخا، في كافة املحافظات خاصة 

 للعاملين في القطاع غير املنظم  

ضمان األمن الوظيفي والحماية االجتماعية  ▪

الجدد الداخلين إلى سوق العمل، من   للشباب

خالل شمول كافة العاملين في كل القطاعات 

بالضمان االجتماعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين  

العام والخا،، للحد من انتشار العمالة غير 

 لسنوات 
ً
املنظمة وإلبقاء األفراد نشيطين اقتصاديا

 طويلة من حياتهم 

عزيز الديمومة املالية لألنظمة االلتزام باإلصالحات التقاعدية لت ▪

التقاعدية على النحو الذي يضمن تأدية االلتزامات تجاه األجيال 

 القادمة.

توسيع مظلة الشمول بالضمان االجتماعي بما في ذلك قطاع العمل غير   ▪

 املنظم.

تطوير برامج لالستفادة من خبرات املتقاعدين في مختلف القطاعات  ▪

 رار على جميع املستويات. ومشاركتهم في عمليات صنع الق

تعزيز خدمات الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية واملنزلية لكبار   ▪

 السن وذوي اإلعاقة، وتحسين جودتها.

عدم  تمتع األردنيين   ▪

 بالسكن املناسب 

 ضعف البرامج  السكنية لذوي الدخل املحدود   ▪  

ضعف تحفيز القطاع الخا، في االستثمار في  ▪

 قطاع االسكان لذوي الدخل املحدود . 

تمكين املواطنين من ذوي الدخل املتدني واملتوسط في الحصول على   ▪

 املسكن وال سيما تشكيل األسر   الجديدة.
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انخفاض  نسبة  ▪

األسر املالكة  

للسكن بأسعار 

معقولة خاصة 

لذوي الدخل  

 املحدود 

 

 

 

 

تمتع األردنيين بالسكن املناسب وزيادة نسبة األسر املالكة للسكن،   ▪

وبأسعار معقولة خاصة لذوي الدخل املحدود وتحفيز القطاع الخا،  

 .في االستثمار في هذا القطاع

توفير تمويل بشروٍط ميسرٍة لتتمكن الشرائح الفقيرة والشرائح ذات   ▪

 املتوسط من امتالك مسكن.  الدخل

تفعيل دور النقابات املهنية والجمعيات الخيرية والتعاونيات في توفير  ▪

 مساحات أراٍض صغيرٍة للغايات اإلسكانية.

تعزيز دور الصناديق اإلقراضية كصندوق أموال األيتام والبنوك  ▪

اإلسالمية وصندوق املعونة الوطنية وصندوق الزكاة في تخفيف القيود  

 مانية اإلئت

عدم االيفاء   ▪

باحتياجات ذوي  

االعاقة  وانعاكسها  

على صحتهم    

ومشاركتهم الفاعلة  

 في املجتمع 

تطوير برامج التمكين املجتمعي لذوي اإلعاقة لضمان دمج املستفيدين   ▪ ضعف البرامج املوجهة لالشخا، ذوي االعاقة   ▪  

 منها في أسرهم ومجتمعاتهم املحلية.

ارتفاع عبء االعالة   ▪

لكبار السن  وذوي  

 االعاقة  

ضعف الخدمات املوجهه لكبار السن وذوي    ▪  

 االعاقة     

توفير بيئة صديقة لذوي اإلعاقة وكبار السن تشمل: كوادر بشرية   ▪

 متخصصة، وبنية تحتية مالئمة الحتياجاتهم.

 التفكك االسري  ▪

االمراض    ▪

االجتماعية  مثل  

 الجريمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وضع التشريعات الالزمة لحماية املرأة من العنف األسري  ▪ ارتفاع حاالت العنف االسري   ▪ 
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 الهدف األستراتيجي الرابع: التوظيف األمثل للهجرات الداخلية والخارجية 

 املؤشرات:

 قيمة تحويالت املغتربين في الخارج  ▪

 صافي الهجرة الداخلية على مستوى املحافظات ▪

 االثر

Effects 

 املخرجات

Outputs 

 املؤشرات

Outputs Indicators 

 االسباب

Causes 

 االنشطة 

Activities 

ضعف جودة   ▪

 الخدمات  

ارتفاع معدالت   ▪

 الفقر والبطالة 

 

تعظيم االستفادة من الهجرات    ▪

 الخارجية  

منظومة انذار مبكر مطورة   ▪

الستشعار حركات الهجرة إلى 

 األردن. 

 

وجود ضغوط على املوارد املتاحة كاملوارد الطبيعية  ▪

)املياه واألراض ي الزراعية والبيئة(، وعلى الخدمات  

املجتمعية املقدمة بمختلف أنواعها )التعليم 

نقل(. نتيجة للهجرة والصحة واإلسكان وال

 الخارجية وخاصة الالجئين  السوريين 

وجود الحاجة الى  تطوير منظومة إنذار مبكر    ▪

 الستشعار حركات الهجرة إلى األردن. 

دخول العمالة السورية املاهرة بعض القطاعات  ▪

االقتصادية التي تتطلب مهارات وخبرات مهنية مما  

في سوق   شكل تحديٍا إضافيا أمام العمالة األردنية

 العمل األردني.  

انخفاض األجور لهذه املهن مقارنة مع مستوى   ▪

 املعيشة األردنية  

 االستقرار املنهي لهذه املهن غالبا يكون موسمي  ▪

 دعم إيجاد جهة مرجعية مستقلة خاصة بالهجرة الدولية. ▪

▪  

▪  

مـــــــا   ▪ املــغــتــربــيــن  عــودة 

يشــــــــكل  ضــــــــغط على 

ــمــــــــــــل     الــــــــــــعــــــــــ فــــــــــــر، 

 املطلوبة 

املـــغـــتـــربــيــن   ▪ مـــن  االســـــــــــــــتـــفـــــــادة  تـــعـــظـــيـــم 

 األردنيين

 قيمة تحويالت املغتربين  ▪

 صافي  في الخارج ▪

 قيمة تحويالت العمالة الوافدة  ▪

مـع   ▪ الـخـــــــارج  فـي  املـغـتـربـيـن االردنـيـيـن   ــبـــــــة  نســـــــــــ ارتـفـــــــاع 

لـــلــــظــــروف   نـــتــــيــــجـــــــة  االردن  الـــى  عـــودتـــهــــم  امـــكـــــــانـــيـــــــة  

 االقليمية غير املستقرة في املنطقة العربية 

تفعيــــل وإدامــــة نظــــام معلومــــات شـــــــــــــــــامــــل عن األردنيين وغير األردنيين في  ▪

 اململكة واملغتربين لدعم الخطط واالستراتيجيات التنموية.

ــة وافـــدة   ▪ وجود عمـــالـ

 غير كفؤة  

صــــــة ملعرفة الدافع وراء هجرة األردنيين أصــــــحاب  ▪ هجرة الكفاءات والعقول الى الخارج  ▪ إجراء دراســــــات متخصــــــّ

 الكفاءات إلى الخارج والعمل على استقطابهم والحفاظ عليهم.

ضعف النمو   ▪

 االقتصادي 

ضعف توظيف تحويالت املغتربين من الخارج في  ▪

 دعم عملية التنمية  االقتصادية 

تطوير برامج الستقطاب أموال املغتربين لتطوير الصناعة األردنية وزيادة  ▪

 الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات األردنية.
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ضعف النمو   ▪

االقتصادي وارتفاع  

 العجز واملديونية 

تحفيز األردنيين في الخارج إلى االســـــــــتثمار وتعريفهم بالفر، االســـــــــتثمارية  ▪ ضعف االستثمارات الوطنية  ▪

املتاحة بشـــــــــكل ممنهج ومســـــــــتمر، وبالترويج للبيئة االســـــــــتثمارية اآلمنة في 

 للمستثمرين.األردن، وما يتوفر من امتيازات وحوافز 

تعزيز دور البعثـــات األردنيـــة في مجـــال حمـــايـــة حقوق العمـــال األردنيين في  ▪

داخــــــل  في املســــــــــــــــــاهمــــــة في توظيف األردنيين في  وتعزيز ودورهم  الخــــــارج، 

 اململكة وخارجها.

ارتفاع معدالت    ▪

البطالة بين  

 االردنيين  والفقر   

الضغط على   ▪

الخدمات والبنية 

 االتحتية  

ارتفاع معدالت   ▪

 االنجاب  

وجود الحاجة الى  االنتقال من املساعدات  ▪  

اإلنسانية إلى املساعدات اإلنمائية واالستثمارية 

املطلوبة لتمكين املجتمعات املحلية من استضافة  

الالجئين وتوفير الخدمات لهم . وجود منافسة  من  

 قبل الالجئين لالردنيين  على املهن 

.ضعف خدمات الصحة االنجابية وتنظيم االسرة   ▪

 جئين السوريين. لال 

إيجاد خطة اســـــــــتجابة أردنية مســـــــــتدامة لألزمة الســـــــــورية من قبل الدول   ▪

 املانحة فيما يتعلق بالدعم املادي.

وجود فجوة تنموية   ▪

 بين املحافظات  

ارتفع نسب الفقر   ▪

 والبطالة

إعادة توزيع مكتسبات التنمية  ▪

 حسب املحافظات

 صافي الهجرة الداخلية   ▪

نسب التوزيع الجغرافي للسكان   ▪

 في املحافظات 

إعادة توزيع الخريطة السكانية في األردن من خالل إعادة توزيع   ▪ عدم التوازن في التوزيع الجغرافي للسكان   ▪

 املواطنين األردنيين وغير األردنيين واالنتقال إلى املناطق املخدومة.

 ضعف الحوافز االستثمارية في املحافظات  ▪   

ضعف البنية التحتية الالزمة لالستثمار في  ▪

 املحافظات  

 

تشـــــــجيع قيام الصـــــــناعات واملشـــــــروعات الصـــــــغيرة للحد من البطالة لدى  ▪

لهـــــا  شـــــــــــــبـــــاب املنـــــاطق الريفيـــــة والنـــــائيـــــة عن طريق توفير التمويـــــل الالزم 

 وتسهيل التسويق.

تنموي بين املحــــــا ▪ ـــا من خالل تحقيق توازن  بينهـــ فظــــــات وتقليــــــل التفــــــاوت 

انشاء اقتصاديات محلية مستدامة تعتمد على االمكانات واملزايا النسبية 

 لكل محافظة.

حصـــــــــــــر دوري للريفيين الـــــذين ال يعملون وإعـــــادة توجيههم بتوفير فر،   ▪    

 عمل لهم في مناطقهم.

الهجرة الداخلية الى   ▪

العاصمة واملدن  

الرئيسية مما يشكل  

ضعف البنية التحتية الالزمة للصناعات   ▪  

 واالستثمارات من طرق وكهرباء  في املحافظات    

وفير املرافق والبنيـة التحتيـة ومختلف الخـدمـات في املنـاطق الريفيـة ممـا ت ▪

ــاعـد عـل توطن الصـــــــــــــنـاعـات واالســـــــــــــتثمـارات وهو مـا يتيح العـديـد من   يســـــــــــ

 فر، العمل للوافدين الريفيين.
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ضغط على  

الخدمات وفر،  

 العمل  

ارتفاع معدلبات   ▪

 البطالة والفقر  

تركز االستثمارات واملشاريع  في محافظات اقليم  ▪  

 الوسط والشمال  

من  ▪ والنــــــائيــــــة  الريفيــــــة )القرى(  للمنــــــاطق  الخــــــدمــــــات  توفير  في  التوســـــــــــــع 

الصـــحية واملرافق والبنية األســـاســـية من مواصـــالت واتصـــاالت والخدمات  

كهــرباء ومــياه شرب نقيــة وصرف صحي، والتي من شأنها توفير فر، عمل 

للعــديــد من العمــال الريفيين وهو مــا يحــد من مشـــــــــــــكلــة البطــالــة في الريف 

 ويشجع الريفيين على البقاء فيه.

ــديـــدة وفر،  زيـــادة الوعي لـــدى الريفيين بـــاالســـــــــــــتثمـــارات والخـــدمـــات   ▪   الجـ

العمــل املتــاحــة بهــا بصـــــــــــــورة دوريــة في الريف وبمــا يتالءم مع طبيعــة هــذه 

 املناطق.

التفاوت التنموي    ▪

 بين املحافظات  

اختالل التوزيع  ▪

 الجغرافي للسكان 

فجوة في املعلومات  حول الهجرة الداخلية بين   ▪  

 املدن االردنية  

الحضرية في ضوء بيانات -توفير بيانات حول دراسة حركة الهجرة الريفية ▪

لتحديد مدى التغيرات التي طرأت على  2015التعداد العام للســكان لعام 

 .2004تيار الهجرة من الريف إلى املدن منذ آخر تعداد للسكان عام 
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 األداء  قياس مؤشرات  بطاقات (2) رقم ملحق

 

 

 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

التقارير  وملخصات السياسات واوراق  دد ع

الحقائق المعدة الداعمة لبيئة سياسات تحقيق  

التحول الديموغرافي )دراسات، وتقارير، 

   ملخصات سياسات( 

 

 سنوية   دورية القياس:    تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

 األول: توفير بيئة سياسات داعمة لتحقيق التحول الديمغرافي   الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد الدراسات والتقارير  وملخصات  

المجلس الداعمة لبيئة   السياسات التي اعدها

سياسات تحقيق التحول الديموغرافي )الصحة  

 اإلنجابية (  خالل السنة   
 عدد  :  وحدة القياس 

 % 30 وزن المؤشر  

 كمي      :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات   مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الدراسات والسياسات   المسؤولة:   الوحدة 

  سنة األساس( الحالية )القيمة  

(2017 ) 

 )ان توفرت(  

1    

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 واحدة على األقل كل سنة   1 1 1 1
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

عدد الوثائق والتقارير المعدة الداعمة لبيئة  

سياسات تحقيق التحول الديموغرافي )خطط  

 واستراتيجيات( التأييدوتقارير كسب 

 

 سنوية   دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية الهدف االستراتيجي  

 التحول الديمغرافي األول: توفير بيئة سياسات داعمة لتحقيق  الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد خطط العمل وتقارير كسب   

التأييد واالستراتيجيات التي اعدها المجلس  

والخاصة ببيئة سياسات تحقيق التحول  

 الديموغرافي )قضايا الصحة اإلنجابية(  
 عدد    :  وحدة القياس 

 % 40 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  المديريات والوحدات تقارير أداء  مصدر البيانات  

 خمس سنوات      زمن اإلنجاز المستهدف    البرامج  المسؤولة:   الوحدة 

سنة  ) الحالية القيمة  

 ( 2017)   األساس( 

 )ان توفرت(  

  تقرير واحد  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 سنويا    األقلعلى  1  1 1 1 2
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

عدد السياسات والقرارات الداعمة لقضايا 

/تنظيم االسرة التي تم   الصحة اإلنجابية 

 تحليلها وصياغتها وعرضها على المعنيين 

 

 سنوية   دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

 األول: توفير بيئة سياسات داعمة لتحقيق التحول الديمغرافي  الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد السياسات والقرارات التي تم  

تحليلها وصياغتها وعرضها على المعنيين 

من قبل المجلس والداعمة لقضايا الصحة  

 اإلنجابية / تنظيم االسرة 
 عدد :  وحدة القياس 

 % 15 وزن المؤشر 

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 خمس   سنوات    زمن اإلنجاز المستهدف    البرامج  المسؤولة :   الوحدة 

)سنة  القيمة الحالية 

 ( 2017)   األساس( 

 )ان توفرت(  

  قرارين  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 سنويا   األقل على  1 1 1 1 1
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

عدد السياسات والقرارات الجديدة المقترحة  

الداعمة لقضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم  

 االسرة التي تم الموافقة عليها

 

 سنوية  دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

 لتحقيق التحول الديمغرافي األول: توفير بيئة سياسات داعمة  الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد السياسات والقرارات الجديدة    

المقترحة الداعمة لقضايا الصحة اإلنجابية /  

تنظيم االسرة التي تم الموافقة عليها من قبل  

 الجهات المعنية   
 عدد  :  وحدة القياس 

 % 10 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  المديريات والوحدات تقارير أداء  مصدر البيانات  

 خمس سنوات    زمن اإلنجاز المستهدف    البرامج  المسؤولة:   الوحدة 

) سنة    القيمة الحالية 

 ( 2017)  األساس( 

 )ان توفرت(  

  قرارات وسياسات   3

 القيمة المستهدفة  

  

2019 220 2021 2022 2023 2024 2025 

1 1 1  
سنوات  على مدى  3

 االستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ة  | 67 ح ف ص ل  ا

 

 

 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

عدد السياسات والقرارات الجديدة المقترحة  

الداعمة لقضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم  

 دخلت حيز التنفيذ االسرة التي 

 

 سنوية   دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

 األول: توفير بيئة سياسات داعمة لتحقيق التحول الديمغرافي  الهدف الفرعي 

 تعريف المؤشر  

حصر عدد السياسات والقرارات الجديدة    

المقترحة من قبل المجلس الداعمة لقضايا 

الصحة اإلنجابية / تنظيم االسرة التي دخلت  

حيز التنفيذ من قبل الجهات المعنية   بعد ان  

 تم إقرارها  

 عدد :  وحدة القياس 

 % 5 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  والوحدات تقارير أداء المديريات   مصدر البيانات  

 خمس سنوات     زمن اإلنجاز المستهدف    لبرامج ا المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   القيمة الحالية 

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  سياسات وقرارات   3

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 1 1  
سنوات   مدى  على 3

 االستراتيجية  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ة  | 68 ح ف ص ل  ا

 

 

 

 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

عدد التقارير  وملخصات السياسات واوراق  

الحقائق المعدة الداعمة لبيئة سياسات السكان  

والتنمية )دراسات، وتقارير، ملخصات  

 ( سياسات

 

 سنوية   دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

 الثاني: توفير بيئة سياسات داعمة للسكان والتنمية الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد الدراسات والتقارير وملخصات   

السياسات  التي أعدها المجلس والداعمة لبيئة  

 عدد  :  وحدة القياس  سياسات السكان والتنمية  

 % 60 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الدراسات والسياسات   المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

2  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 على األقل واحدة سنويا   1 1 1 2

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ة  | 69 ح ف ص ل  ا

 

 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 
عدد الوثائق المعدة الداعمة لبيئة سياسات  

  تأييد(السكان والتنمية )تقارير، خطط كسب 
 

 سنوية  دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

 الثاني: توفير بيئة سياسات داعمة للسكان والتنمية الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد الوثائق من تقارير وخطط كسب   

تأييد التي أعدها المجلس الداعمة لبيئة  

 عدد  :  وحدة القياس  سياسات السكان والتنمية   

 % 20 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 خمس سنوات      زمن اإلنجاز المستهدف      البرامج  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  تقارير   5

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 سنويا    األقلعلى  1  1 1 1 2
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

والقرارات الداعمة لقضايا عدد السياسات 

السكان والتنمية التي تم اقتراحها وعرضها  

 على المعنيين 

 

 سنوية  دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

 الثاني: توفير بيئة سياسات داعمة للسكان والتنمية الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد السياسات والقرارات التي تم  

اقتراحها وعرضها من قبل المجلس على  

المعنيين الداعمة لقضايا السكان والتنمية 

 خالل السنة  
 عدد  :  وحدة القياس 

 % 10 وزن المؤشر 

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 خمس سنوات    زمن اإلنجاز المستهدف      البرامج  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة  الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  سياسة   2 

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   سنويا   األقل على  1  1 2 2
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

السياسات والقرارات الداعمة لقضايا عدد 

 السكان والتنمية التي تم الموافقة عليها

 

 

 سنوية  دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

 الثاني: توفير بيئة سياسات داعمة للسكان والتنمية الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد السياسات والقرارات التي  

اقترحها المجلس الداعمة لقضايا السكان 

والتنمية وتم الموافقة عليها من قبل الجهات  

 المعنية خالل السنة   
 عدد  :  وحدة القياس 

 % 5 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 خمس سنوات     زمن اإلنجاز المستهدف      البرامج  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة  الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  سياسة واحدة   

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 1 1  
على مدى   األقلعلى   3

 سنوات االستراتيجية  
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 المؤشر: اسم 

عدد السياسات والقرارات الداعمة لقضايا 

وتم  السكان والتنمية التي تم الموافقة عليها 

 تنفيذها 

 

 سنوية  دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

 الثاني: توفير بيئة سياسات داعمة للسكان والتنمية الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد السياسات والقرارات التي  

اقترحها المجلس الداعمة لقضايا السكان 

والتنمية ودخلت حيز التنفيذ من قبل الجهات  

 المعنية خالل السنة    
 عدد  :  وحدة القياس 

 % 5 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 خمس سنوات    زمن اإلنجاز المستهدف      البرامج  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة  الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

 0  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 1 1 
مدى   على  األقل على 3 

 سنوات االستراتيجية  
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 
الدراسات المحملة على منصة المعرفة  عدد 

 في مجال الصحة االنجابية 
 

 سنوية  دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

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

 تعريف المؤشر  

حصر عدد الدراسات واألبحاث الجديدة التي  

قام المجلس بتحميلها على قاعدة األبحاث  

 عدد  :  وحدة القياس   السكانية واتاحتها للمهتمين 

 % 60 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الدراسات والسياسات    المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

 دراسات إضافية سنويا   10 دراسات   5 

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   سنوي  10 50 40 30 20
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 
المعرفة في مجال   المستخدمين لمنصة عدد 

 الصحة االنجابية 
 

 سنوية  دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

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

 حصر عدد زوار منصة المعرفة    تعريف المؤشر  
 عدد  :  وحدة القياس 

 % 20 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الدراسات والسياسات    المسؤولة:   الوحدة 

 ( 2017الحالية )القيمة  

 )ان توفرت(  
750  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

 % سنويا 10االساس معدل 
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 
عدد النشرات المنشورة على منصة المعرفة  

 ألبحاث الصحة االنجابية  
 

 سنوية  دورية القياس:  تحقيق االستثمار األمثل للفرصة السكانية  الهدف االستراتيجي  

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

 تعريف المؤشر  
حصر عدد النشرات المنشورة على موقع   

 المجلس االلكتروني وقاعدة األبحاث السكانية  
 عدد  :  وحدة القياس 

 % 20 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الدراسات والسياسات    المسؤولة:   الوحدة 

)سنة  الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  نشرة   4

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   سنويا   4   4 4 4 4
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 
نسبة المساحة المخصصة لقضايا السكان  

 والتنمية في وسائل االعالم 
 

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

 األول: تحسين مستوى الوعي والمعرفة بقضايا السكان والتنمية   الهدف الفرعي 

 تعريف المؤشر  

قياس نسبة المساحة المخصصة لقضايا 

السكان والتنمية في وسائل االعالم باستخدام  

 نسبة مئوية   :  وحدة القياس  تحليل المضمون  

 % 40 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    االتصال واالعالم     المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

 --  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 % 5زيادة  % 5زيادة  % 5زيادة  سنة األساس  

% عن خط  20زيادة 

٪  ٥معدل زيادة / ب  األساس 

 سنويا
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

االتجاهات لدى الجمهور   التحسن في نسبة 

المستهدف نحو قضايا السكان والتنمية    

 والصحة اإلنجابية

 

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

 والمعرفة بقضايا السكان والتنميةاألول: تحسين مستوى الوعي  الهدف الفرعي 

 تعريف المؤشر  

قياس نسبة التحسن في االتجاهات لدى  

الجمهور المستهدف نحو قضايا السكان 

 نسبة مئوية  :  وحدة القياس  والتنمية والصحة اإلنجابية.  

 % 10 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 خمس سنوات     زمن اإلنجاز المستهدف    االتصال واالعالم     المسؤولة:   الوحدة 

) سنة    الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

 ---  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

    سنة االساس 
٪ عن سنة  ٢٥معدل زيادة 

 االساس 
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 المرجعية للمؤشر البطاقة 
 

 اسم المؤشر: 
ومواقع كتروني  عدد زوار الموقع االل

 الخاصة بالمجلس   االجتماعي التواصل 
 

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

 والتنميةاألول: تحسين مستوى الوعي والمعرفة بقضايا السكان   الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  
حصر عدد زوار الموقع االلكتروني ومواقع  

 نسبة مئوية  :  وحدة القياس  التواصل االجتماعي الخاصة بالمجلس  

 % 20 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    االتصال واالعالم    المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  زائر   14152

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

٪ عن  20زيادة 

 سنة االساس 

٪ عن  30زيادة 

 سنة االساس 

٪ عن  40زيادة 

 سنة االساس 

٪ عن  50زيادة 

 االساس سنة 

٪ عن سنة  60زيادة 

 االساس 
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 

التعليمية التي ادخلت مفاهيم   عدد المؤسسات 

السكان والتنمية والصحة االنجابية ضمن  

 برامجهم

 المتعاملين المحور: 

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

 األول: تحسين مستوى الوعي والمعرفة بقضايا السكان والتنمية الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

حصر عدد المؤسسات التعليمية التي أدخلت  

مفاهيم السكان والتنمية والصحة اإلنجابية  

 عدد :  وحدة القياس  ضمن برامجهم  

 % 30 وزن المؤشر 

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 خمس سنوات      زمن اإلنجاز المستهدف    البرامج       المسؤولة:   الوحدة 

)سنة  الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  مؤسستين  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3 1 1  

مسة مؤسسات على االقل  خ

  سنوات مدى  على

 االستراتيجية  
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 المؤشر: اسم 
المعدة الخاصة  عدد تقارير المتابعة والتقييم 

   بالصحة اإلنجابية والفرصة السكانية
 

 الهدف االستراتيجي  
التعاون والتكامل مع الشركاء المعنيين  تعزيز

 بقضايا السكان والتنمية وتوسيع نطاقها
 سنوية  دورية القياس: 

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

 تعريف المؤشر  

حصر عدد تقارير المتابعة والتقييم المعدة  

والخاصة بالصحة اإلنجابية والفرصة  

 عدد :  وحدة القياس  السكانية خالل السنة  

 % 50 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    البرامج  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  تقريرين متابعة وتقييم 

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4   4 4 4 4   
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

  المعدة مع الشركاء  العمل التمويليةعدد خطط  اسم المؤشر: 

 الهدف االستراتيجي  
التعاون والتكامل مع الشركاء المعنيين  تعزيز

 بقضايا السكان والتنمية وتوسيع نطاقها
 سنوية  دورية القياس: 

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

 تعريف المؤشر  
حصر عدد الخطط التمويلية المعدة من قبل   

 المجلس مع الشركاء خالل السنة  
 عدد :  وحدة القياس 

 % 40 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    البرامج  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  خطط تمويلية   3

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 سنويا    األقلعلى   3 3 3 3 3
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 
للجهات   والفنية المقدمة التقارير المالية وجود 

 المانحة 
 

 الهدف االستراتيجي  
التعاون والتكامل مع الشركاء المعنيين  تعزيز

 بقضايا السكان والتنمية وتوسيع نطاقها
 سنوية  دورية القياس: 

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

 تعريف المؤشر  
  والفنية المقدمة  التقارير الماليةعدد حصر  

 للجهات المانحة 
 عدد :  القياس وحدة 

 % 10 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    البرامج  المسؤولة:  الوحدة 

 ( 2017الحالية )القيمة  

 )ان توفرت(  
  تقارير مالية وفنية   8

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

 اسم المؤشر: 
دد مذكرات التفاهم الجديدة او التي تم  ع

 تمديدها الموقعة مع الشركاء 
 

 الهدف االستراتيجي  
التعاون والتكامل مع الشركاء المعنيين  تعزيز

 بقضايا السكان والتنمية وتوسيع نطاقها
 دورية القياس: 

 

 سنوية 

 

 الثاني: استدامة وتوسيع نطاق شركاء المجلس األعلى للسكان   الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  
دد مذكرات التفاهم الجديدة او التي  حصر ع 

 الشركاء تم تمديدها الموقعة مع 
 عدد :  وحدة القياس 

 % 100 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الدراسات والسياسات   المسؤولة:   الوحدة 

) سنة  الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  مذكرة جديدة   1

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1  1  
  األقلعلى  تفاقيات جديدة ا 3

 سنويا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ة  | 84 ح ف ص ل  ا

 

 

 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 
عدد المستفيدين من البرامج التدريبية المنفذة  

 من قبل المجلس 
 

 الهدف االستراتيجي  
التعاون والتكامل مع الشركاء المعنيين  تعزيز

 بقضايا السكان والتنمية وتوسيع نطاقها
 سنوية  دورية القياس: 

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

 تعريف المؤشر  
عدد المستفيدين من البرامج التدريبية حصر  

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

 % 100 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    البرامج  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة  الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  مستفيد   27

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 سنويا   5زيادة  ٪ سنويا ٥زيادة  ٪ سنويا ٥زيادة  ٪ سنويا ٥زيادة  ٪ سنويا ٥زيادة 
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 
الوقت  المنفذة ضمن الداخلية العمليات نسبة 

 العمل  إلنجاز  المحدد
 

 الهدف االستراتيجي  
تحسين الكفاءة المؤسسية ورفع جودة  

 المخرجات 
 سنوية  دورية القياس: 

 األول: االرتقاء بمستوى كفاءة عمليات المجلس وجودة المخرجات   الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  

قياس الوقت المستغرق إلنجاز العمل  

للعمليات الداخلية من خالل نظام حوسبة  

 نسبة مئوية  :  وحدة القياس  اعمال المجلس  

 % 50 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  نظام حوسبة اعمال المجلس   مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الشؤون اإلدارية والمالية  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017) األساس( 

 )ان توفرت(  

  ال يوجد  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 % 100    سنه أساس  
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

  نسبة رضا الشركاء  اسم المؤشر: 

 الهدف االستراتيجي  
تحسين الكفاءة المؤسسية ورفع جودة  

 المخرجات 
 سنوية  دورية القياس: 

 األول: االرتقاء بمستوى كفاءة عمليات المجلس وجودة المخرجات  الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  
قياس نسبة رضا الشركاء عن المجلس  

 نسبة مئوية  :  وحدة القياس  األعلى للسكان بشكل سنوي  

 % 50 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقرير رضا الشركاء   مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الشؤون اإلدارية والمالية  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

97 %  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 % سنويا  0.1زيادة  % 97.5 % 97.4 % 97.3 % 97.2
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 

 
 

  متوسط عدد الساعات التدريبية للموظف  اسم المؤشر: 

 الهدف االستراتيجي  
المؤسسية ورفع جودة  تحسين الكفاءة 

 المخرجات 
 سنوية  دورية القياس: 

 الثاني: رفع مستوى الكفاءات األساسية والمهنية للموارد البشرية  الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  
متوسط عدد الساعات التدريبية  قياس 

 خالل السنة    للموظف
 عدد :  وحدة القياس 

 % 70 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقرير  الخطة التدريبية للموظفين   مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الشؤون اإلدارية والمالية  المسؤولة:   الوحدة 

) سنة   الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  ساعة   12

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ساعة تدريبية   14

 على األقل  

ساعة تدريبية   15

 على األقل  

ساعة تدريبية   16

 على األقل  

ساعة تدريبية   17

 على األقل  

زادة ساعة تدريبية عن  

   السنة السابقة سنويا 
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

  نسبة رضا الموظفين اسم المؤشر: 

 الهدف االستراتيجي  
جودة  تحسين الكفاءة المؤسسية ورفع 

 المخرجات 
 سنوية  دورية القياس: 

 الثاني: رفع مستوى الكفاءات األساسية والمهنية للموارد البشرية  الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  
قياس نسبة رضا الموظفين العاملين في  

 المجلس األعلى للسكان  
 نسبة مئوية  :  وحدة القياس 

 % 30 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقرير رضا الموظفين    مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الشؤون اإلدارية والمالية  المسؤولة:   الوحدة 

)سنة  الحالية القيمة  

 ( 2017)األساس( 

 )ان توفرت(  

  ( 2017% )عام 91

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 % سنويا  1زيادة  % 96 % 95 % 94 % 93
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 البطاقة المرجعية للمؤشر 
 

 اسم المؤشر: 
في ايرادات المجلس من      % سنويا5زيادة 

 الجهات الداعمة 
 

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

 األول: تنمية الموارد المالية للمجلس   الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  
حساب نسبة الزيادة السنوية في إيرادات   

 المجلس من الجهات المانحة  
 نسبة مئوية   :  وحدة القياس 

 % 100 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  التقارير المالية   مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الدراسات والسياسات   المسؤولة:   الوحدة 

 ( 2017الحالية )القيمة  

 )ان توفرت(  
  دينار   512731

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 % سنويا    5زيادة  ٪ سنويا 5زيادة  ٪ سنويا 5زيادة  ٪ سنويا 5زيادة  % سنويا   5زيادة 
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 المرجعية للمؤشر البطاقة 
 

 اسم المؤشر: 
والنفقات مقارنة  معدل التخفيض في التكاليف 

 مع سنة األساس   
 

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

 الثاني: ترشيد نفقات المجلس   الهدف الفرعي  

 تعريف المؤشر  
قياس معدل التخفيض في التكاليف والنفقات  

 ومقارنتها مع سنة األساس  
 نسبة مئوية   :  وحدة القياس 

 % 100 وزن المؤشر  

 كمي    :نوع المؤشر  تقارير أداء المديريات والوحدات  مصدر البيانات  

 سنوي     زمن اإلنجاز المستهدف    الشؤون اإلدارية والمالية  المديرية المسؤولة:  

 ( 2017الحالية )القيمة  

 )ان توفرت(  
23 %  

 القيمة المستهدفة  

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 % سنويا  0.25 % 24.25 % 24 % 23.75 % 23.50

 

 
 

 


