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2030تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة  

خارطة طريق للمرحلة القادمة/ في األردن 

زياد عبيدات. م

-وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ مدير خطط وبرامج التنمية 

2016المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

عمان29-30/5/2016

المملكة األردنية الهاشمية
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الجاهزية بالنسبة لألردن

2025وثيقة األردن 1.

البرنامج التنموي التنفيذي2.

برامج تنمية المحافظات3.

:التشريعات4.

 قانون االنتخاب

 قانون الالمركزية

 قانون البلديات

 وغيرها......قانون الشراكة مع القطاع الخاص

خطة التكيف المناخي. 5
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الترابطات

وثيقة األردن 
2025

البرنامج التنموي التنفيذي الحالي 

والبرامج الالحقة

االستراتيجيات المؤسسيةبرامج تنمية المحافظات

عاالستراتيجية لقطا

عاالستراتيجية لقطا

موازنة الدولة السنوية

ة 
ام

تد
س

لم
 ا

ية
نم

لت
 ا

ف
دا

أه
(

1
7

 )
ت 

يا
غا

وال

(
1
6
9

)

برامج تنمية المحافظاتبرامج تنمية المحافظات

عاالستراتيجية لقطا

عاالستراتيجية لقطا
عاالستراتيجية لقطا

عاالستراتيجية لقطا
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الترابطات

االهداف 
الوطنية

القطاعات 
التنموية

االهداف القطاعية 
بعيدة االمد

/  االهداف الفرعية 
الغايات

السياسات/ المبادرات 

المشاريع/ البرامج 

موازنة التمويل

المؤشرات

أهداف التنمية 
2030المستدامة 

الغايات

المؤشرات

EDP
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خطة العمل التنفيذية

التوعية المجتمعية. 1

الشركاء

القطاع العام

القطاع الخاص

منظمات المجتمع المدني

مجلسي األعيان والنواب

األكاديميون

الشباب

المرأة
الطلبة

الوسائل 

ورش عمل

االعالم

بروشورات

وسائل التواصل االجتماعي
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خطة العمل التنفيذية

ةمقارنة األهداف والغايات مع األولويات الوطني. أ-2

 والتي تتناسب 2030تحديد أهداف التنمية المستدامة

(التي تتقاطع مع األولويات الوطنية)وحالة األردن 

تحديد الغايات وبنفس األسلوب
تحديد مؤشرات قياس األداء

األولويات بالنسبة لألردن

يةالفقر والحماية االجتماع

الزراعة واألمن الغذائي

الرعاية الصحية

التعليم والنوعية

 الشباب... التشغيل

 المياه

الطاقة

البيئة والتغير المناخي

 المرأة

العدالة والمشاركة

دامالنمو االقتصادي المست

األولويات / المخرجات 

SDGs
هدف14
غاية97
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خطة العمل التنفيذية

البرنامج التنموي/ االدماج على المستوى الوطني. ب-2

MAPPINGعمل مقارنات . أ

SDGs 
        
       

        
         

      
       

     
       

                        
       

        
        

       
      

        
         

                    
          

        
        

                          
       

                            
       

       
       
       
      

                      

                          
1                                          

1.1            X               
1.2            X               
1.3            X X              
1.4            X               
1.5                           
1-A                           
1-B                           
                           
2                                                                                

2.1                           
2.2      X     X X               
2.3   X   X    X                 
2.4     X                     X 
2.5     X                      
2-A     X                      
2-B     X                      
2-C                           
                           
3                                                            

3.1           X                
3.2           X                
3.3           X                
3.4           X                
3.5           X                
3.6                     X      
3.7           X                
3.8           X                
3.9           X               X 
3-A           X                
3-B                           
3-C           X                
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خطة العمل التنفيذية

البرنامج التنموي/ االدماج على المستوى الوطني. ب-2

MAPPINGعمل مقارنات . أ

المخرجات

والتوافقالتالقيدرجة

التقاطعات

الثغرات

النواقص

يةالوطنوالتوجهاتينسجمبماالتعديالت

SDGs 
        
       

        
         

      
       

     
       

                
        
       

        
        

       
      

        
         

            
        
          

        
        

                  
        
       

                     
       
       

       
       
       
      

                      

                          
4                                                                              

4.1         X                  
4.2         X                  
4.3         X                  
4.4          X                 
4.5         X                  
4.6         X                  
4.7         X X        X         
4-A         X                  
4-B                           
4-C         X                  
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(موائمة مع البرنامج التنموي)قطاع الرعاية الصحية : مثال 

:الهدف الثالث

ضممممان تمتمممع الجميمممع ب نمممماط عممميش صمممحية 

وبالرفاهية في جميع األعمار

:الهدف القطاعي

توفير خمدمات صمحية متكاملمة وذات جمودة محورهما 

الفرد وتستجيب لالحتياجات المتزايدة

SDGs

EDP

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal/arabic#goal3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal/arabic#goal3


11

SDGsEDP

للوفياتالعالميةالنسبةخفض3.1

لكلوفاةحالة70مناقلالىالنفاسية

2030عامبحلولحيمولودالف100

اإلنجابيةالصحةخدماتتوفير2.1

والدة100000لكلاالمهاتوفياتمعدل

حية

والسلااليدزألوبئةنهايةوضع3.3

المهملةالمداريةواالمراضوالمالريا

الوبائيالكبديااللتهابومكافحة

واالمراضبالمياهالمنقولةواالمراض

االخرىالمعدية

غيراألمراضانتشارمعدالتضبط2.2

السارية

أوليةصحيةرعايةخدماتتوفير2.3

جودةوذاتمتكاملةثالثيهووثانوية

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal/arabic#goal3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal/arabic#goal3
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(  موائمة مع البرنامج التنموي)قطاع التعليم العام : مثال

ف ضمان التعلميم الجيمد المنصم: الهدف الرابع

دى والشممامل للجميممع وتعزيممز فممرص الممتعلم ممم

الحياة

، تممموفير فمممرص التعلممميم للجميمممع: الهمممدف القطممماعي

ة وتحقيممق المسمماواة والعدالممة فممي الخممدمات التربويمم

.كماً ونوعاً 

EDP

SDGs

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal/arabic#goal4
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal/arabic#goal4


13

نينوالبالبناتجميعيتمتعانضمان4.1

وثانويابتدائيبتعليموالفتيانوالفتيات

الىيؤديمماوجيد،ومنصفمجاني

امعبحلولوفعالةمالئمةتعليميةنتائج

2030

ومناخمالءمةمدرسيةبيئةتوفير1.2

المجتمعاحتياجاتمعيتفقدراسي

االبتدائيالتعليمتعميمتحقيق1.3

ين ضمان ان تتاا  لجمياع البناات والبنا4.2

فااارل الحصاااول علاااى نوعبااا  جياااده مااان 

النماااااء والرعايااااة فااااي مرحلااااة ال فولااااة 

يكوناوا المبكرة والتعليم قبل االبتادائي حتاى

ام جااااا لين للتعلاااايم االبتاااادائي بحلااااول العاااا

2030

تعلمللواالستعدادالمبكرةال فولةتنمية2.1

SDGsEDP
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خطة العمل التنفيذية

مؤشرات قياس األداء. 3

MAPPINGعمل مقارنات . أ

المخرجات

النواقصتحديد

األردنوحالةتتناسبمؤشراتواعتماداقتراح

يمواالقلوالمحافظةالجنسحسبالمؤشراتتصنيف

المستهدفاتتحديد
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خطة العمل التنفيذية

ت صيل األهداف والغايات والمؤشرات على المستوى المحلي. 4

(تجريبية)اختيار محافظة الى محافظتين . أ

قدراتبناء

المحافظاتتنميةخطةضمنالمحليالمستوىعلىومؤشراتوغاياتأهداف

النجاحمدىقياس

المحافظاتباقيعلىالتعميم
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خطة العمل التنفيذية

بناء القدرات الوطنية. 5

المجاالت

االدماج

والموائمةالتكييف

السياسات

والتقييمالرصد
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خطة العمل التنفيذية

توفير البيانات. 6

خاصةالبياناتلمنتجيوالفنيالماليالدعمتوفيرDOS

ضروريةوهيمسوحاتلهايوجدوالالمتاحةالغيرالبياناتتحديد

اديةاعتمأجلمنالعامةاالحصاءاتدائرةوبينوالمؤسساتالوزاراتبينماالتنسيق

البيانات



18

خطة العمل التنفيذية

التمويل. 7

لىوعالدولةموازنةاعدادفيالمرجعيةالتنفيذيالتنمويالبرنامجمخرجاتاعتبار

هذاضمن2030أهدافتحقيقآلياتستكونهناومنالتمويلية،الفجوةتحددأساسه

البرنامج
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خطة العمل التنفيذية

االطار المؤسسي. 8

ألعنالمسؤولةالمستدامةللتنميةالعلياالتوجيهيةاللجنةاعتبارSDGS 2030

2025علةعملتالتيالتنسيقةواللجنةقطاعيعملفريق(17)ألعلىاالبقاء

.2030المستدامةالتنميةأجندةتنفيذلغاياتالتنمويوالبرنامج

تالجهامعوالتنسيقبالتعاونالملفهذاأدارةعنالمسؤولالتخطيطوزارةاعتبار

المعنية
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خطة العمل التنفيذية

UNDAFوثيقة . 9

تدامةالمسالتنميةأجندةنحوالقادمةالوثيقةفيوالماليالفنيوالدعمالمحاورتوجيه

الوطنيةاألولوياتمعيتالءموبما2030
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خطة العمل التنفيذية

   M& Eالرصد والتقييم. 10

الحاليالوطنيالمتابعةنظام

التنمويالبرنامجمؤشراترصدآليات

ديناميكيةمؤشراتلوحةDASHBOARDوأخرىللبرنامجSDGS 2030

(دورية)والغاياتاألهداففيالتحققمدىتقارير
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خطة العمل التنفيذية

National 
SDG’s
2030

Dashboards
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خطة العمل التنفيذية

أهداف وغايات ومؤشرات 

2030التنمية المستدامه 

األردن

ذيةالبرامج التنموية التنفي

الخطة الوطنية
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شكرا لحسن استماعكم


