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2030جزء من تحقيق خطة التنمية المستدامة السكان والتنمية برنامج عمل مؤتمر 

2025رؤية األردن 

رالقضاء على الفق

اإلحصائيةاالنظمة 

السياسات

الشركاء

اسة العامة والسيستراتيجيات االفي ويدمجها التنمية المستدامة هداف أولويات أترجمة  لنهج شمولي يراعي 

مرتبطة بالموازنة العامةوالخطط والبرامج الوطنية

عام % 6.6الفقر المدقع  من تخفيض وبرامج السياسات والمفهوم الحماية االجتماعية الشاملة في ى تبن

2010عام %  14.4لى  إ1990عام % 21الفقر المطلق من و2010عام % 0.3من قل ألىإ1992

ؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني ودون الوطنيمنظام متابعة تطوير 

جتماعية تبني منهج حقوقي في التنمية االعلى والمانحين المجتمع المدني والقطاع الخاص مع منظماتالعمل 

لتمكين الفقراء 

ع يسوتو، للضمان االجتماعيقانون جديد ارقرإ، لحماية االجتماعيةباوالبطالة مومة األل منافع ادخمثل إ

بالمدارساألطفالبالتحاق األسر مساعدات وربط ، العمل باإلطار الوطني لمكافحة عمالة األطفال



لوطنية االستراتيجية اتنفيذ 

م تنظي/ للصحة اإلنجابية
األسرة

المعايير الوطنية عداد إ

لخدمات الصحة الجنسية 

بابللشالصديقة واإلنجابية 

تعزيز برامج الصحة 

ر االنجابية الشاملة وتوفي

الخدمات والمعلومات ذات 

الجودة العالية 

سانالجنسية واالنجابية ضمن منظومة حقوق االنالصحة حقوق تدعيم 

اإلنجاب الكليمعدل 

من

5.61990

إلى

2017عام 2.7

وفيات األمهاتمعدل 

100،000لكل25

ولود حيم

الوالدات تحت نسبة 

إشراف طبي

99.6%

ع متوسط العمر المتوق

عند الوالدة

اناث% 74.2

ذكور% 72.8

انخفضت الحاجة غير

م لخدمات تنظيالملباة

األسرة

1990في % 27من 

2017في % 14إلى 



ية نمو مستدام وعادل يرتكز على التخطيط من منظور سياسات الفرصة السكانتحقيق 

2017و 2009وثيقة سياسات الفرصة السكانية •

( 2020-2011)الوطنية للتشغيل االستراتيجية •

(2022-2018)خطة تحفيز النمو االقتصادي •

(2025-2016)االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية •

)2017-2013)االستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبداع •
2017قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة •

(2025-2016)األنسان لشاملة لحقوق االخطة الوطنية•

2014اث األحدقانون •



والطوعيةألبعاد الهجرات القسرية االستجابة 

2019-2017خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لألعوام •

لدعم سوريا  2016لتزم في مؤتمر لندن الذي عقد في عام اال•

في وزارة 2013إنشاء مديرية شؤون الالجئين السوريين عام •
الداخلية

لمناطق ة في االصحيتنفيذ مشروع تحسين الخدمات في المراكز •
الريفية المضيفة لالجئين السوريين

تصريح في عام 3800تصاريح العمل الممنوحة للسوريين من •
2018ألف تصريح في 121,182إلى 2016



األردن اآلن



تعزيز المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة 

سيداومن اتفاقية 15رفع التحفظ عن المادة •

من قانون العقوبات 308المادة إلغاء •

2017األسريقانون العنف اصدارإ•

زواج القاصراتالخطة الوطنية للحد من ظاهرة إعداد •

1325رقم األمن تطوير خطة العمل الوطنية األردنية لتطبيق قرار مجلس •

(2017-2013)تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية لألعوام •

%11.5إلى % 10الكوتا النسائية من •

.2017صدور نظام العمل المرن •



التحديات

.  الشبابارتفاع نسب السكان في فئات سن •

االستقرار السياسي في المنطقة العربية عدم  •

اص الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخوضعف المتوازنة غيرالتنمية •

واإلنجابية بيئة الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية ضعف •

توفير البيانات والمؤشرات على المستوى دون الوطني صعوبة •

نسبة زواج  االناث دون سن  الثامنة عشرة ازدياد •

ارتفاع رغم 2017لعام للمرأة معدل المشاركة االقتصادية % 17.3•
المستوى التعليمي 



التوصيات

الشمولية والعدالة في تقديم خدمات الصحة اإلنجابية •

الشاملةالكفاءات الوطنية في مفهوم التنمية رفع •

نروا دعم األووتعزيز دور المجتمع الدولي في دعم جهود استضافة الالجئين •

توفير البيانات والمؤشرات على المستوى دون الوطني•

الخاص والقطاع الشراكة بين القطاع العام دعم •

ألنظمة التشريعية ة امراجع•

السكانيةالفرصة باالستثمار •

هشاشةالستهداف األفضل للحاالت األكثر ا•

المهاراتتعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واكتساب •

وتوفير فرص التمويلتشجيع ريادة االعمال •

للهجرات الداخلية والخارجيةاألمثل التوظيف •



:أنفسنالنسألفرصةاليوممؤتمرنايأتي

ماملى األإالطريق 

تؤديوبيئيةواقتصاديةاجتماعيةسياساتاعتمادفينجحناهل•
؟السكانيةالفرصةمنلالستفادةاألسسوضعإلى

مجتمعنا؟ألفرادوالرفاهالتنميةتحقيقفيوفقناهل•

منجتمعنامفيالشابةالفئةتطلّعاتمستوىإلىالرتقاءلتؤديوأ•
اإلنسانية؟قدراتهبناءخالل



شكرا لحسن استماعكم


