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تقـــــديـــــم

الم�ستدامة  التنمية  خطى  ت�سريع  في  التنموية  ال�سيا�سة  اأو  اال�ستراتيجية  �سمن  ال�سكاني  البعد  دمج  ي�ساهم 
والتخفيف من حدة الفقر وبلوغ االأهداف ال�سكانية وتح�سين نوعية حياة االإن�سان.

وقد جاءت هذه الدرا�سة للوقوف على مدى اإدماج المتغيرات ال�سكانية في الخطط التنموية ال�ساملة طويلة 
االأجل والخطط القطاعية والبرامج التنموية، وللتعرف على مدى جاهزية االأردن وا�ستعداده لال�ستجابة 
لهذا  المرافقة  ال�سكانية  الفر�سة  لل�سكان واال�ستفادة من  العمري  التركيب  الديموغرافي في  للتغير  المنا�سبة 

التغيير.

وقد خل�ست الدرا�سة اإلى اأن عدم تبني ما يزيد عن ن�سف اال�ستراتيجيات للبعد ال�سكاني في المراحل االأولى 
التالية في تحديد االأهداف اال�ستراتيجية وبرامج هذه الخطط  المراحل  اإعدادها وانعكا�سات ذلك على  من 

يعني الحاجة اإلى وعي اأكثر باأهمية اإدماج المتغيرات ال�سكانية في التخطيط للتنمية في االأردن.

وناأمل من خالل نتائج هذه الدرا�سة اأن تاأخذ جميع اال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للوزارات 
لل�سكان،  العمري  التركيب  في  الديموغرافية  التغيرات  االعتبار  بعين  الر�سمية  والدوائر  والموؤ�س�سات 
خ�سو�سًا اأن االأردن يقف على اأعتاب تحول ديموغرافي تاريخي يحمل “فر�سة �سكانية”، مما يوؤدي اإلى 

نقلة نوعية اقت�ساديًا، اجتماعيًا، تكنولوجيًا، وبيئيًا.

وفي الختام ال ي�سعني اإال اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر لكادر المجل�ص االأعلى لل�سكان واأخ�ص بال�سكر ال�سيد غالب 
العزة الباحث الرئي�ص في وحدة الدرا�سات وال�سيا�سات على الجهد الكبير الذي بذله في اإعداد هذه الدرا�سة، 
والى ال�سيدة رانيا العبادي م�ساعد االأمين العام لل�سوؤون الفنية، واالأن�سة هناء ال�سعوب م�ساعد االأمين العام 
عطاف  واالأن�سة  وال�سيا�سات،  الدرا�سات  وحدة  مدير  المطلق  على  وال�سيد  واالت�سال،  االأعالم  ل�سوؤون 
الحديد من�سقة برامج، وال�سيدة ختام وريكات الباحثة؛ على جهودهم في مراجعة وتدقيق هذه الدرا�سة، كما 

واأتقدم بخال�ص ال�سكر ل�سندوق االأمم المتحدة لل�سكان لدعمهم اإطالق هذه الدرا�سة.

وفقنا الله جميعا لخدمة اأردننا الغالي في ظل �ساحب الجاللة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

االأمين العام

د. �سو�سن المجالي
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الملخ�ص التنفيذي

التنمية  خطى  ت�سارع  من  هامة  بن�سبة  التنموية  ال�سيا�سة  اأو  اال�ستراتيجية  �سمن  ال�سكاني  البعد  دمج  ي�ساهم 
الم�ستدامة والتخفيف من حدة الفقر، كما ي�ساهم في بلوغ االأهداف ال�سكانية وتح�سين نوعية حياة االإن�سان، 
اإذ يرتبط الجانب الكمي في البعد ال�سكاني بالموارد الطبيعية وبالتنمية الم�ستدامة، في حين يرتبط الجانب 
النوعي بنوعية عي�ص ال�سكان. ويتطلب االإدماج الحقيقي والناجح تجاوز النظرة ال�سّيقة التي تختزل الم�ساألة 
ال�سكانية في الجانب الكمي فقط )عدد، نمو، توزيع( اإلى نظرة اأكثر عمقا وبعدا ترمي اإلى تنمية الموارد 
الب�سرية، واي�سًا ت�ساهم في تحقيق نوعية عي�ص اأف�سل، وت�سمن حقوق االأجيال القادمة، باالإ�سافة اإلى فهم 

الترابطات بين ال�سكان والموارد والتنمية واإدارتها بنجاح لتحقيق توازن متناغم وديناميكي.

هدفت هذه الدرا�سة اإلى الوقوف على مدى اإدماج االأبعاد ال�سكانية في اال�ستراتيجيات والخطط والبرامج 
في  الديموغرافي  للتغير  المنا�سبة  لال�ستجابة  واال�ستعداد  الدولة  جاهزية  مدى  على  والوقوف  التنموية، 

التركيب العمري لل�سكان والفر�سة ال�سكانية المرافقة لهذا التغيير.

 2025 االأردن  روؤية  اختيرت  حيث  تنموي،  برنامج  اأو  خطة  اأو  ا�ستراتيجية   25 الدرا�سة  هذه  غطت 
كا�ستراتيجية وطنية لحداثتها وتمثيلها الأغلب اال�ستراتيجيات الوطنية، كما �سملت الدرا�سة �سبع ا�ستراتيجيات 
قطاعية واأربعة ع�سر خطة ا�ستراتيجية للموؤ�س�سات الحكومية، اختيرت جميعها على اأ�سا�ص اأنها ا�ستراتيجيات 
اأو خطط عاملة خالل الفترة 2014-2015، كما اختيرت ثالث برامج تنموية لمحافظات العا�سمة واربد 

والعقبة لتمثيلها االأقاليم الثالث، والن البرامج التنموية لكافة المحافظات اأعدت بن�سق واحد.

تم في هذه الدرا�سة ا�ستخدام تحليل الم�سمون المنتهي بجداول تكرارية، وذلك وفقًا لقائمة من اربع اأ�سئلة 
تحليل  مثل  تغطيها؛  التي  الموا�سيع  اأو  التنموية  اال�ستراتيجيات  اإعداد  مراحل  مع  ما  نوعا  تن�سجم  رئي�سة 
االأهداف والغايات والموؤ�سرات والبرامج والم�ساريع، وذلك ح�سب موجهات  الراهن، وو�سع  الو�سع 

عملية الدمج المتمثلة باأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية واأهداف اال�ستراتيجية الوطنية لل�سكان. 

وفيما يلي ابرز نتائج هذا التحليل:
على  والخطط  اال�ستراتيجيات  في  الحالي  الو�سع  تحليل  مرحلة  في  ال�سكانية  العوامل  اإدماج  ينطوي    •
25 ا�ستراتيجية  اإال انه من بين  اعتراف المخططين بم�ساهمة العوامل الديموغرافية في م�سكلة الحالة؛ 
العوامل  من  واحد  لم�ساهمة  ا�ستراتيجيات  ت�سع  في  �سريحا  اعترافا  هناك  كان  الدرا�سة  هذه  حللتها 
هذه  مخرجات  من  اكثر  اأو  وواحد  جميعها،  اأو  هجرة(  وفيات،  الرئي�سة)خ�سوبة،  الديموغرافية 
التي  الحالة  م�ساكل  في  وذلك  الجغرافي...(،  التوزيع  العمري،  الهيكل  ال�سكان،  )حجم  العمليات 
م�ساهمة مخرجات  اأو  بدور  اعترفت  ا�ستراتيجيات  اربع  اإلى  باالإ�سافة  اال�ستراتيجيات،  هذه  عنونتها 

العمليات ال�سكانية الرئي�سة فقط، في حين اأغفلت 12 ا�ستراتيجية هذه الم�ساهمة.

•   عملية دمج المتغيرات ال�سكانية يجب اأن تنطلق من مرحلة تقييم الو�سع الحالي، والتي تمهد للتوجهات 
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اال�ستراتيجية وتحديد االأهداف ثم اعتماد البرامج والم�ساريع. وقد تبين اأن ت�سع ا�ستراتيجيات ر�سحت 
احد العمليات ال�سكانية اأو مخرجاتها لتكون محور لتدخل اال�ستراتيجية، في حين اأن ا�ستراتيجية واحدة 

اكتفت بتر�سيح احد مخرجات العمليات ال�سكانية، اأما باقي اال�ستراتيجيات فلم تحدد اأي من ذلك.

12 ا�ستراتيجية،  “المراأة” في  13 ا�ستراتيجية، واأدمجت  “ال�سباب” في  25 ا�ستراتيجية ادمج  •  من بين 
و“كبار ال�سن” في 8 ا�ستراتيجيات، و“ذوي االإعاقات” في 11 ا�ستراتيجية، وادمج “الفقراء” في 14 

ا�ستراتيجية.

اأو  البعيد،  المدى  اإليه على  الو�سول  التي تهدف  الم�ستقبل  اال�ستراتيجية عن �سورة  الروؤية في  تعبر    •
اأبرزتها في تحليل الحالة، وقد  اأو الق�سايا التي  اإليه في معالجة الم�ساكل  الو�سع الذي تاأمل الو�سول 
يظهر �سمول البعد ال�سكاني في روؤية “روؤية االأردن 2025”، وفي ثالث ا�ستراتيجيات قطاعية وت�سمينه 
اال�ستراتيجية  الخطط  اأما  قطاعية،  ا�ستراتيجيات  �سبع  بين  من  وذلك  اثنتين  في  مبا�سرة  غير  بطريقة 
ت�سمن  ال�سكاني  البعد  اأن  اإال  الخطط  هذه  روؤى  في  �سكان  كلمة  غياب  من  الرغم  فعلى  للموؤ�س�سات، 
بطريقة غير مبا�سرة في احدى ع�سر خطة وغاب كليا عن ثالثة، اأما البرامج التنموية للمحافظات، فقد 

ظهر البعد ال�سكاني في روؤية برنامج وغاب عن االثنين الباقيين.

ال�سكانية، وتباينت بين  ال�سيا�سة  اأهداف  التنموية العديد من  •  دمجت اال�ستراتيجيات والخطط والبرامج 
الدمج الكامل والناق�ص، حيث يمكن اإبراز اهم االأهداف ال�سكانية التي بحاجة اإلى تركيز اكثر على النحو 

التالي:
¢ روؤية االأردن 2025: الدمج ال�سريح لهدف تبني م�سفوفة �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية كموجه للمرحلة 

 2.1 القادمة، ودمج هدف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في تحقيق معدل االإنجاب الم�ستهدف والبالغ 
مولود للمراأة الواحدة في عام 2030، اأو الدمج ال�سريح لهدف تر�سيد النمو ال�سكاني ليتنا�سب معدله 

ال�سنوي مع متطلبات التنمية الم�ستدامة.
¢ اال�ستراتيجيات القطاعية:

-    اال�ستراتيجيات الوطنية للمياه والطاقة: دمج هدف تر�سيد النمو ال�سكاني، اذ اكتفتا بالتكيف والتعامل 
مع النمو ال�سكاني المتزايد في تلبية االحتياجات. 

-    اال�ستراتيجية الوطنية ال�سحية: دمج هدف تحقيق معدل االإنجاب الم�ستهدف.
اأعداد  ال�سريح الأهداف مثل رفع  الدمج  المهني والتقني:  الت�سغيــل والتدريب والتعليم  ا�ستراتيجية     -
الملتحقين، ودعـــم قطاع الم�ساريع المتناهية ال�سغر وال�سغيرة من خالل توفير الت�سهيالت التمويلية 

والفنية.
-    اال�ستراتيجية الوطنية لل�سباب: دمج لهدف ن�سر الوعي بق�سايا ال�سحة االإنجابية.

¢ الخطط اال�ستراتيجية للموؤ�س�سات:
-    وزارة ال�سحة: دمج هدف تحقيق معدل االإنجاب الم�ستهدف.
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-   وزارة البيئة:  دمج اأهداف تر�سيد النمو ال�سكاني ليتنا�سب معدله ال�سنوي مع متطلبات التنمية الم�ستدامة، 
وا�ستخدام البيانات الديموغرافية في االإدارة البيئية وفي تقييم اآثارها، باالإ�سافة اإلى تر�سيد اال�ستهالك 

المائي والغذائي وتح�سين نوعية ا�ستخدام الطاقة.
-  الموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير الح�سري: دمج هدف تلبية الحاجة ال�سكنية لل�سباب.

ال�سغر  المتناهية  الم�ساريع  قطاع  دعم  والتموين:  والتجارة  ال�سناعة  لوزارة  اال�ستراتيجية  الخطة    -
وال�سغيرة من خالل توفير الت�سهيالت التمويلية والفنية، وتوطين التكنولوجيا والتقنية.

-  الخطة اال�ستراتيجية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي: تر�سيد النمو ال�سكاني، اأو توجيه التخطيط 
اال�ستراتيجي لموؤ�س�سات الدولة في تر�سيد النمو ال�سكاني وتبني �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية اأو اأهداف 

اال�ستراتيجية الوطنية لل�سكان.
¢ البرامج التنموية: دمج كل من االأهداف ال�سكانية التالية:

-  تحقيق معدل االإنجاب الم�ستهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة الواحدة في عام 2030.
-  ن�سر الوعي وك�سب التاأييد على م�ستوى المجتمع المدني بالق�سايا ال�سكانية وعالقتها بال�سحة االإنجابية/

تنظيم االأ�سرة. 
-  �سمان التن�سيق بين الجهات ذات العالقة بالتوعية بق�سايا ال�سحة االإنجابية.

-  و�سع خطة ذات اإطار زمني لزيادة م�ساهمة المراأة في �سوق العمل وتفعيل الخدمات الم�ساندة لتمكين 
المراأة من الجمع بين التزاماتها االأ�سرية وبين م�سوؤوليات العمل والم�ساركة في الحياة العامة.

-  الق�ساء على التمييز في العمل �سد المراأة من اأجل زيادة ح�ستها في قوى العمل.

التركيب  التحوالت في  ال�سكانية في الخطط اال�ستراتيجية يعني وعي المخطط  بان  الفر�سة  اأن دمج     •
التنمية االجتماعية واالقت�سادية، كما  ي�ساهم في رفع وتيرة  ا�ستراتيجي  لل�سكان هو م�سروع  العمري 
ي�ساهم في تنمية الموارد الب�سرية، اإال انه من بين 25 ا�ستراتيجية؛ دمجت الفر�سة ال�سكانية في خم�ص 
الحالي،  الو�سع  تحليل  الخم�سة مرحلة  بين  الدمج ال�ستراتيجيتين من  يتعدى  فقط، ولم  ا�ستراتيجيات 
الفر�سة  من  لال�ستفادة  التح�سير  الحكومية  الموؤ�س�سات  تبني  جدية  على  �سلبيا  موؤ�سرا  ذلك  يعتبر  حيث 

ال�سكانية.

•   على الرغم من اأن االإ�سقاطات ال�سكانية تعتبر جزءا مهما في التخطيط التنموي يمكن اال�ستناد اإليها في 
النمو  عنا�سر  ت�سهدها  التي  للتغيرات  تعتبر مح�سلة  والتي  م�ستقباًل  المتوقعة  ال�سكانية  االأو�ساع  قراءة 
ال�سكاني وخا�سة بما يتعلق بحجم ال�سكان وتركيبهم العمري، وتتيح اإلى التعرف على ماهية التغيرات 
اإعداد الخطط المنا�سبة للتعامل مع التغيرات المتوقعة؛  ال�سكانية في نقاط زمنية مختلفة مما ي�ساعد في 
اإال انه من بين 25 ا�ستراتيجية كانت محور هذه الدرا�سة تبنت اربع ا�ستراتيجيات قطاعية االإ�سقاطات 

ال�سكانية.

•    من خالل ر�سد مدى دمج مبادرات روؤية االأردن 2025 الأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية اأو اأهداف 
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ال�سكانية،  الفر�سة  اأن مبادرات الروؤية قد دمجت اغلب �سيا�سات  لل�سكان نرى  اال�ستراتيجية الوطنية 
والمتابعة  للتقييم  وتخ�سع  الم�سوؤوليات  فيها  تحدد  تنفيذية  ببرامج  المبادرات  هذه  اقترنت  ما  اذا  وانه 
ال�سباب،  �سرائح  من  كل  نالت  وقد  االزدهار.  من  جديدة  لمرحلة  االأردن  لنقل  كافية  فاأنها  الدورية 

المراأة، كبار ال�سن، ذوي االإعاقة، الفقراء تغطية مالئمة في مبادرات الروؤية.

•   من خالل ر�سد م�ساريع الخطط اال�ستراتيجية للموؤ�س�سات في مدى ا�ستجاباتها الأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية 
يظهر اأن هناك تغطية لالأهداف ال�سكانية المدمجة مما يعزز الحاجة اإلى اإدامة هذه الم�ساريع وتعزيزها.

•   اإن �سعف الوعي بالعالقة المتبادلة بين ال�سكان والتنمية اأدى اإلى �سعف نوعية النتائج في جهود تغيير 
خ�سائ�ص ال�سكان في مجال التعليم والتعليم العالي والتدريب المهني، اإذ لم تعطى االأهمية التي ت�ستحقها 
والدليل على ذلك تلخ�سه روؤية االأردن 2025 والمتمثل بانخفا�ص م�ستوى الجودة والتميز في قطاع 
القوى  �سمن  ليكون  جيل  يعد  ال  الم�ستوى  هذا  بان  الروؤية  واعتراف  التنمية  مخرجات  كاأحد  التعليم 

العاملة القادرة على المناف�سة اإقليميا وعالميا.

•   اأن عدم تبني ما يزيد عن ن�سف اال�ستراتيجيات للبعد ال�سكاني في المراحل االأولى من اإعدادها وانعكا�سات 
ذلك على المراحل التالية في تحديد االأهداف والبرامج، وتراجع بع�ص اال�ستراتيجيات التي اعترفت 
باأهمية العوامل ال�سكانية عن تحديدها لهذه العوامل كمناطق تدخل يعني الحاجة اإلى وعي اكثر باأهمية 

اإدماج المتغيرات ال�سكانية في التخطيط للتنمية في االأردن. 

خرجت الدرا�سة بالتو�سيات التالية:
1. االلتزام بهدف مركزي وروؤية ا�ستراتيجية وا�سحة ال لب�ص فيها تكر�ص التوازن بين ال�سكان والموارد 
بين  اإيجابية  لعالقة  وتوؤ�س�ص  متزامن،  ب�سكل  والب�سرية  المادية  الجوانب  اإلى  العمل  م�سارات  وتوجه 
ال�سكان والموارد بما يعزز التنمية الم�ستدامة بغ�ص النظر عن مدة الخطة، ومن الجدير باالإ�سارة اإليه 

اأن اغلب اال�ستراتيجيات غابت عنها هذه االأهداف بحكم اأنها خطط ق�سيرة االأجل. 
2. بناء القدرات الوطنية للمخططين في فهم طبيعة العالقة بين الديناميكيات ال�سكانية والتنمية، واالطالع 
على التجارب العالمية التي ا�ستجابت الآثار ديناميكيات ال�سكان على التنمية وك�سب تاأييد اأ�سحاب القرار 

لذلك؛ �سي�ساهم في تعزيز دمج البعد ال�سكاني في اال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية. 
3. التركيز على اأهمية الدور الداعم الذي توفره االإ�سقاطات ال�سكانية في االإعداد لال�ستراتيجيات الوطنية، 

والقطاعية والخطط الموؤ�س�سية والبرامج التنموية وذلك في �سوء التغيرات الديموغرافية المرتقبة.
المتغيرات  باإدماج  المتعلقة  االأ�سا�سية  والمتطلبات  الرئي�سية  الخطوات  ي�سمل  ا�ستر�سادي  اطار  و�سع   .4

الديموغرافية في عملية التنمية.
5. يجب اأن تاأخذ اال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية التغيرات الديموغرافية في التركيب العمري 

لل�سكان، واال�ستعداد التام للفر�سة ال�سكانية.
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6. دعم المجل�ص االأعلى لل�سكان في تنفيذ برنامج �سامل لكل موؤ�س�سات الدولة لن�سر الوعي وك�سب التاأييد 
ل�سيا�سات الفر�سة ال�سكانية ومتطلباتها واأبعادها التنموية.

7. �سرورة الربط بين ديناميكيات ال�سكان والتنمية في التخطيط على الم�ستويات المختلفة للتخطيط، وفي 
مختلف مراحله، والنتيجة المتوقعة اكثر ا�ستجابة لتطوير نوعية الحياة والتنمية الم�ستدامة.

تن�سيق اال�ستجابات في اال�ستراتيجيات القطاعية بحيث تاأخذ بعين االعتبار الروابط الم�ستركة لل�سكان   .8
والتنمية، فمثال القطاع ال�سحي يقدم خدمات ال�سحة االإنجابية/تنظيم االأ�سرة وقطاع البيئة يتعاون في 
تثقيف المجتمع الآثار النمو ال�سكاني على البيئة، وكذلك قطاع ال�سحة وقطاع التعليم وال�سباب، وحتى 
قطاعات مثل المياه والطاقة واالإ�سكان يجب اأن تبرز احتياجاتها لدى القطاعات ذات االخت�سا�ص في 

مجال الروابط بين ال�سكان والتنمية.
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الف�صل الأول
الـمـقـدمة

1.1 خلفيـة عــامـة
يخ�ص  فيما  كبيرة  م�ستجدات  �سهد  فقد  الأردن،  في  ديناميكية  الق�سايا  اأكثر  من  ال�سكاني  المو�سوع  يعتبر 
تطور اأعداد ال�سكان وتوزيعهم وخ�سائ�سهم، و�سهد اأي�سا تحولت ديمغرافية عميقة اأحدثتها عوامل داخلية 
وخارجية في ذات الوقت، حتى بات النمو ال�سكاني المت�سارع ي�سكل اأهم تحديات التنمية في الأردن نتيجة 
من  العديد  �سبب  الذي  الأمر  المتاحة؛  والقت�سادية  الطبيعية  الموارد  وبين  ال�سكان  بين  التوازن  لنعدام 

الختاللت والإخفاقات التي اعتر�ست خطط التنمية القت�سادية والجتماعية.

ومع ازدياد الوعي والهتمام بالق�سايا ال�سكانية على مختلف ال�سعد في الأردن واإدراك انعكا�ساتها على 
ق�سايا البيئة والتنمية والموارد، فقد تم ت�سكيل لجنة وطنية لل�سكان عام 1973، حيث تبنت اللجنة م�سروع 
البرنامج الوطني للمباعدة بين المواليد في محاولة لتح�سين �سحة الأم والطفل وخف�ص معدلت الأنجاب 
الوطني  الم�ستوى  البرنامج على  مناق�سة هذا  تم  المواليد. كما  بين  المباعدة  باأهمية  الوعي  من خالل رفع 

واإقراره من قبل الحكومة ك�سيا�سة �سكانية ر�سمية في عام 1993.

تكون  الأردن  في  لل�سكان  وطنية  ا�ستراتيجية  اإعداد  لل�سكان  الوطنية  اللجنة  اهتمامات  اأولى  من  كان  لقد 
من�سجمة في اأهدافها وم�سمونها مع غايات التنمية باأبعادها القت�سادية والجتماعية والبيئية والإن�سانية وتاأخذ 
القت�سادي  التطور  وديناميكية  التنمية  اأهداف  تحقيق  في  الأثر  ذات  الديموغرافية  العوامل  اعتبارها  في 
الم�ساحب لها، مع �سرورة تر�سيد ال�سلوك الإن�ساني المتعلق بالإنجاب لغايات الو�سول اإلى اعلى درجات 
اإقرار هذه ال�ستراتيجية من قبل  التوازن بين ال�سكان والموارد القت�سادية والجتماعية والبيئية، فقد تم 

مجل�ص الوزراء عام 1996. 

اأربعة محاور رئي�سة هي: ال�سحة  الوثيقة  2000 و�سملت هذه  وقد تم تحديث وثيقة ال�ستراتيجية في عام 
وك�سب  وال�سكان  المراأة  وتمكين  الجن�سين  بين  والم�ساواة  العدالة  الم�ستدامة،  والتنمية  ال�سكان  الإنجابية، 

التاأييد.

بالغ ر�صمي من رئا�صة الوزراء يحمل رقم )13( ل�صنة 1996
الطلب من جميع الوزارات واملوؤ�ص�صات والدوائر الر�صمية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد 
يف وثيقة ال�صرتاتيجية الوطنية لل�صكان 2000-2020 عند و�صع اخلطط وامل�صاريع ذات العالقة 

مبحاور ال�صرتاتيجية واأية ن�صاطات اأخرى تتعلق بال�صكان.
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تم تفعيل ال�ستراتيجية المحدثة من قبل المجل�ص الأعلى لل�سكان الذي تم ت�سكيله في مطلع عام 2002 ليتابع 
اأعمال اللجنة الوطنية لل�سكان باعتباره مرجع لكافة الق�سايا ال�سكانية المتعلقة بالتنمية بالتن�سيق مع ال�سركاء 
والمعنيين لو�سع ال�سيا�سات وال�ستراتيجيات وخطط العمل، ومتابعة وتقييم تنفيذها وتزويدهم بالمعلومات 

المتعلقة بها، والمبادرة اإلى ك�سب التاأييد ون�سر الوعي حولها، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال. 
وجاءت الأجندة الوطنية لل�سنوات 2006–2015 لتوؤكد على اأهمية الكثير من الق�سايا ال�سكانية، مثل تمكين 
المراأة واإزالة كافة اأ�سكال التمييز بحقها في الت�سريعات الأردنية، ودعم الت�سغيل والتدريب المهني لل�سكان 
التاأمينات  من  الم�ستفيدين  قاعدة  وتو�سيع  الفقر،  ومكافحة  ال�سحية،  الرعاية  نوعية  وتح�سين  الأردنيين، 

الجتماعية، واإن�ساء مجل�ص وطني لتنمية الموارد الب�سرية.

نمو  ابرز مالمحها  �سكانية” من  “فر�سة  يحمل  تاريخي  ديمغرافي  تحول  اأعتاب  الآن على  الأردن  يقف 
فئة ال�سكان في اأعمار القوى الب�سرية )15-64 �سنة( والتفوق ب�سكل كبير على نمو فئة المعالين في الأعمار 
دون الخام�سة ع�سرة و65 �سنة فاأكثر، ولتحديد توقيت ح�سول الفر�سة، فقد قام المجل�ص الأعلى لل�سكان 
اإ�سقاطات �سكانية حتى عام 2050 من خالل المقارنة بين  بالتعاون مع دائرة الإح�ساءات العامة باإجراء 
ثالثة �سيناريوهات، وت�سير نتائج ال�سيناريو المنخف�ص )�سيناريو الفر�سة ال�سكانية( اإلى اأنه من المتوقع اأن 
اأعمار  في  الأردن  �سكان  ن�سبة  تتجاوز  عندما  الثالثينات  عقد  بداية  في  ذروته  الديمغرافي  التحول  ي�سل 
القوى  اأعمار  ال�سكان في  65.9% من  �سيكون حوالي  المعالين بدرجة كبيرة، حيث  ن�سبة  الب�سرية  القوى 

الب�سرية، و�ست�سل ن�سبة الإعالة العمرية 52 فرد لكل مائه في عام 2030. 

تتطلب الفر�سة ال�سكانية ال�ستثمار الأمثل لفئة القوى الب�سرية خا�سة ال�سباب والن�ساء وتزويدهم بالمهارات 
اإلى نقلة  الالزمة لمواءمة احتياجات �سوق العمل وزيادة الإنتاجية وحفز ال�ستثمار والدخار مما يوؤدي 
نوعية لالأردن اقت�ساديًا واجتماعيًا وتكنولوجيًا و�سكانيًا وبيئيًا، وفي هذا الإطار اأعد المجل�ص الأعلى لل�سكان 

الإ�سدار الأول لوثيقة �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية عام 2009.

 

ت�ساركي  باأ�سلوب  الوثيقتين  اأعدت  وقد   ،2014 عام  الوثيقة  بتحديث  المجل�ص  قام  الم�ستجدات  وفي �سوء 
التي  ال�ستجابات  وت�سمنتا  والأهلية،  والخا�سة  العامة  الموؤ�س�سات  جميع  مع  المبا�سر  بالتن�سيق  تفاعلي 
يتعين على القطاعات المختلفة اأن تقوم بها لالنتفاع من المجالت العديدة التي تفتحها هذه الفر�سة واأدوار 

الموؤ�س�سات المعنية لدمج ومتابعة الفر�سة ال�سكانية في خططها التنموية التنفيذية الكلية والقطاعية.

بتاريخ  المنعقدة  جل�صته  في  الوزراء  قبل مجل�س  ال�صكانية من  الفر�صة  �صيا�صات  وثيقة  اأعتمدت 
2009/10/13 وقد تم الإيعاز للوزارات/ الموؤ�ص�صات والدوائر الحكومية المعنية العمل على تنفيذ 
�صيا�صات “الوثيقة” من خالل خطط وبرامج وزاراتهم وموؤ�ص�صاتهم ودوائرهم وو�صع موؤ�صرات 

ت�صمن تحقيق هذه ال�صيا�صات.
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و�سمن اأهداف المجل�ص في تح�سين بيئة �سيا�سات ال�سكان والتنمية الداعمة لالنتفاع بالفر�سة ال�سكانية؛ تاأتي 
هذه الدرا�سة للتاأكد من مدى دمج ال�سيا�سات ال�سكانية في الخطط والبرامج التنموية، حيث يتناول الف�سل 
الأول منها الطار النظري والأ�سا�ص المنطقي لدمج الق�سايا ال�سكانية في الخطط التنموية، ويتناول الف�سل 
الثاني تحليال للخطط ال�ستراتيجية التنموية، في حين يعر�ص الف�سل الأخير الخال�سة في مدى دمج الق�سايا 

ال�سكانية والتو�سيات. 

1: 2 خلفية نظرية
1:2:1: مفهوم دمج العوامل ال�صكانية في الخطط التنموية:

عرفت الأمم المتحدة1 اإدماج ال�سكان والتنمية بانها اإدخال العوامل ال�سكانية ب�سكل نظامي في عملية التخطيط 
اأن    2UNECAبينت كما  التنمية،  ال�سلة بخطط  الأخرى ذات  بالمتغيرات  كبير  ب�سكل  وتتاأّثر  توؤّثر  لأنها 
اإدماج ال�سكان في التخطيط للتنمية ينطوي على ت�سمين للمتغيرات ال�سكانية والإ�سقاطات ال�سكانية كمدخالت 
والجتماعية  القت�سادية  والبرامج  ال�سكان  بين  المتبادل  الأثر  فيها  يحدد  والإقليمي،  القطاعي  للتخطيط 
المتنوعة، والإجراءات المحددة التي يلزم اتخاذها للحث على زيادة التوازن بين النمو ال�سكاني والموارد 

المتاحة.

وترى الإ�سكوا3 اأن ال�سكان بجانبيه الكمي والنوعي هو جزء ل يتجزاأ من التنمية، فالجانب الكمي لل�سكان 
يرتبط بالموارد الطبيعية المتاحة والتنمية الم�ستدامة، في حين يرتبط الجانب النوعي بتح�سين نوعية حياة 

الإن�سان.

وينظر )احمد عبدالنا�سر4( اإلى اأن اإدماج ال�سكان في التخطيط الإنمائي بانه عملية تتجاوز النظرة ال�سيفة 

دمج البعد ال�صكاني في ال�صتراتيجيات والبرامج التنموية هو..
Ø مراعاة �صريحة للعوامل الجتماعية والقت�صادية والديموغرافية والعالقات المتبادلة بينهما في 

�صياغة ال�صيا�صات وال�صتراتيجيات.
Ø اعتبار للمتغيرات ال�صكانية وتاأثيراتها الكمية والنوعية عند تحليل الو�صع الحالي وعند �صياغة 
الأهداف والموؤ�صرات والبرامج واآليات التنفيذ في ال�صتراتيجيات والخطط والبرامج، وكذلك 

نوعية تاأثرها بباقي عنا�صر ال�صتراتيجية.
Ø تبني للروؤية ال�صكانية والبعد ال�صكاني �صمن كل مراحل ومكونات ال�صتراتيجية، وهو اكثر من 

ت�صمين فقرة حول الق�صايا ال�صكانية في ال�صتراتيجية اأو الخطة التنموية.

1 UN (1991) Integrating development and population planning in Thailand. Pg 6
2 UNECA, (1991), Manual for the integration of population variables into development plans in Africa countries. ECA/POP/TP/1/1

3 جتربة اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اأ�سيا )الإ�سكوا( يف جمال تكامل الق�سايا واملتغريات ال�سكانية مع عملية التخطيط للتنمية

4 الأمانة العامة للجامعة العربية، الجتماع ال�ساد�ص ع�رص ،احمد عبد النا�رص، التجربة التون�سية يف دمج الق�سايا ال�سكانية يف اخلطط التنموية، 2014
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الديموغرافية  المتغيرات  العتبار  بعين  يوؤخذ  اأن  تعني  اإذ  الكمي،  بالجانب  ال�سكانية  الم�سالة  تختزل  التي 
ببعديها الكمي والنوعي في و�سع خطط التنمية، و�سياغة ال�سيا�سات ال�سكانية في �سياق �سيا�سات التنمية، 
بالإ�سافة اإلى دمج عمليات التنمية والتخطيط ال�سكاني مع الهدف النهائي المتمثل في رفاه الأن�سان والق�ساء 

اأو الحد من الفقر والبطالة وعدم الم�ساواة و�سمان حقوق الأجيال القادمة.

2:2:1 اأهمية اإدماج الق�صايا ال�صكانية في الخطط التنموية:
الخطط  في  ال�سكانية  الق�سايا  دمج  اأهمية  على  والتنمية5  لل�سكان  الدولي  الموؤتمر  ومبادئ  مقررات  اأكدت 
التنموية، فقد جاء في المادة 3-3 اإلى “اأن �سيا�سات القت�ساد الكلي وال�سيا�سات القطاعية قلما تولي الهتمام 
الواجب لالعتبارات ال�سكانية، ومن �ساأن اإدماج ال�سكان �سراحة في ال�ستراتيجيات القت�سادية والإنمائية 
اأن يوؤدي اإلى ت�سارع خطى التنمية الم�ستدامة والتخفيف من حدة الفقر، وي�سهم في بلوغ الأهداف ال�سكانية 
اأبرزها  المبادئ ومن  الموؤتمر على مجموعة من  ا�ستندت مقررات  الأن�سان”، وقد  وتح�سين نوعية حياة 
“اإن التنمية الم�ستدامة بو�سفها و�سيلة لتحقيق الرفاه الب�سري تتطلب التحديد ال�سامل للترابطات بين ال�سكان 
والموارد والتنمية والبيئة واإدارتها بنجاح لتحقيق توازن متناغم وديناميكي، وان اإدماج ق�سايا ال�سكان في 
ال�ستراتيجيات الإنمائية والقت�سادية �سوف ي�سرع من وتيرة التنمية الم�ستدامة وي�سهم في تحقيق الأهداف 

ال�سكانية وتح�سين نوعية الحياة”.
اإدماج ق�سايا ال�سكان على الأ�سعدة الدولية والإقليمية والوطنية  اأنه “ينبغي  اإلى   5-3 وخل�ست في المادة 
اأن  الواجب  الم�ستدامة. ومن  بالتنمية  ال�سيا�سات والبرامج  والمحلية في ر�سم وتنفيذ ور�سد وتقييم جميع 
تعك�ص ال�ستراتيجيات الإنمائية، ب�سكل واقعي الآثار الق�سيرة الأجل والمتو�سطة الأجل والطويلة الأجل 

لديناميكيات ال�سكان ونتائجها ف�سال عن اأنماط االإنتاج واال�ستهالك”. 

وت�سير الإ�سكوا6 اإلى اأن التقليل من اأهمية العالقة المتبادلة بين ال�سكان والتنمية دفع ويدفع متخذي القرار اإلى 
اعتماد �سيا�سات غير متكاملة تهمل التغيرات الديموغرافية وتروج للنمو القت�سادي باعتباره الحل الوحيد 
للتنمية. كما اأ�سارت اإلى اأن الدرا�سات القيا�سية للتجارب الدولية واهمها تجارب دول �سرق اأ�سيا بينت اأن 
التغيرات ال�سكانية ممثلة بارتفاع نمو ال�سكان في �سن العمل �ساهمت بمقدار 40% من النمو القت�سادي لهذه 
البلدان بين عامي 1970 و 1990، كما بينت اأن الهتمام بالمتغيرات الديموغرافية وق�سايا ال�سكان النوعية 
في ا�ستراتيجيات النمو القت�سادي في المراحل الأولى قد �ساعد كثيرا في تخفي�ص م�ستوى الفقر في بلدان 

�سرق اأ�سيا.
اأن االآثار واال�ستجابات لل�سغوط ال�سكانية تتفاعل في كل الم�ستويات،   7Kilamhama،Leonard وي�سير

5  الأمم املتحدة، تقرير املوؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية ، القاهرة 1994، نيويورك 1995

6 الأمم املتحدة اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اأ�سيا – الإ�سكوا، تقرير ال�سكان والتنمية، العدد الثاين، النافذة الدميوغرافية، فر�سة للتنمية يف 

البلدان العربي، 2005
7 Kilamhama,Leonard,The rationale for integration of population variables into development planning, economic planning, University of Dar 

Es Salaam College of Art and Social Science ,2006
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اإلى زيادة الإنفاق على ال�ستهالك، فتتحول الموارد بعيدا عن الدخار من  فالنمو ال�سكاني ال�سريع يميل 
الوطني من خالل بطئ تكوين راأ�ص  الناتج  النمو في  اإعاقة  اإلى  تميل  الإنتاجي، وبالتالي  اأجل ال�ستثمار 
التنمية  لقطاعات  العامة  الميزانيات  ب�سكل وا�سح في  ال�سكاني  النمو  الناتجة عن  ال�سغوط  المال، وتظهر 

الب�سرية مثل ال�سحة والتعليم.

وبهذا يجب اأن يتم ا�ستيعاب خطط التنمية لأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية وبرامجها التنفيذية في كافات القطاعات 
الحكومية وغير الحكومية وعلى كافة الم�ستويات المركزية والمحلية وتعزيز الم�ساركة الفاعلة في تحقيق 

تنفيذ هذه الأهداف.

3.2.1 الأ�صا�س المنطقي لإدماج ال�صكان في التخطيط الإنمائي:
ال�سنين،  مر  ال�سائدة على  التنمية  تحديات  التنمية مركز  المترتبة على  واآثارها  ال�سكان  ديناميكيات  احتلت 
فقد ترتب على ارتفاع معدل النمو ال�سكاني ارتفاعًا في الكثافة ال�سكانية في العديد من المناطق، حتى بات 
ي�سكل �سغطا على الموارد الطبيعية المتاحة وخا�سة الأر�ص؛ وبالتالي عرقلة اأي تو�سع كبير في م�ساحة 
الأرا�سي الزراعية، وبحكم محدودية الأرا�سي ال�سالحة للزراعة فان ممار�سات الإنتاج �ساهمت بتدهور 
التربة �سواء من خالل ا�ستخدام المدخالت الحديثة مثل الأ�سمدة ومبيدات الأع�ساب، والمبيدات الح�سرية 

اأو من خالل الزراعة الم�ستمرة. 
ومن ناحية اأخرى �سكل ارتفاع معدل النمو ال�سكاني �سغطا متزايدا على قطاع الزراعة تترتب عليه زيادة 
المناطق  ال�سباب من  فر�ست هجرة  كما  عليه،  والطلب  العر�ص  بين  الفجوة  الغذاء وتو�سيع  الطلب على 
الريفية اإلى المناطق الح�سرية �سغطا اإ�سافيا على قطاع الزراعة، وهذا يعني اتجاه المزارعين اإلى العتماد 
اأكثر على العمل العائلي، بما في ذلك الأطفال لتلبية متطلبات العمل الزراعي، حيث يعتبر ذلك جزء من 

اأ�سباب الحفاظ على معدلت الخ�سوبة العالية في المناطق الريفية.  

الخ�سوبة  ال�سكانية وهي  العمليات  مع  يبداأ  والتنمية  ال�سكان  ترابط  فان    )1( ال�سكل رقم  في  مبين  هو  كما 
والوفيات والهجرة، والتي بدورها تقود اإلى مخرجات مثل حجم ال�سكان، الهيكل العمري لل�سكان ح�سب 

الهدف من عملية الإدماج
Ø جعل الأهداف ال�صكانية واإجراءات تحقيقها مكونات متفاعلة مع المكونات القت�صادية والجتماعية 

والثقافية والبيئية والت�صريعية في اطر الخطط والبرامج على الم�صتويات المختلفة.
Ø مراعاة لالأبعاد الكمية والنوعية لل�صكان بما يوؤدي اإلى اإحداث تغيرات على العوامل الرئي�صية 

وهي الخ�صوبة، والوفيات، والهجرة الداخلية والخارجية والتوزيع الجغرافي لل�صكان، وبما 
يوؤدي اأي�صا اإلى تح�صين نوعية حياة الإن�صان من خالل التمكين، والنمو القت�صادي المطرد في 

�صياق التنمية الم�صتدامة، والإن�صاف وعدالة توزيع الثروة على كافة الم�صتويات.
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الجن�ص، التوزيع الجغرافي لل�سكان. هذه المخرجات توؤثر على عملية التنمية بطرق مختلفة مثل ا�ستهالك 
الب�سائع والخدمات )الغذاء، ال�سحة، التعليم، ال�سكن،..(، �سلوك االدخار واال�ستثمار، اأنماط االإنفاق 
اأو  الدخل  التنمية من حيث  النتائج بمخرجات  التعبير عن هذه  الطبيعية. ويمكن  الموارد  العام وا�ستخدام 
تتاأثر  اأن  يمكن  التي  البيئة  ونوعية  وال�سحي  الغذائي  والو�سع  والتعليم،  التوظيف،  م�ستوى  توزيعه، 

بال�ستخدام الجائر لالأر�ص والم�سادر الطبيعية الأخرى.

وتعود المخرجات الجتماعية القت�سادية )مخرجات التنمية( تعود اأي�سا لتوؤثر على مختلف العمليات ال�سكانية 
)الوفيات، الخ�سوبة والهجرة( التي بداأنا بها، اذ تتاأثر بعدد كبير من العوامل التي ل يمكن تجاهلها، فعلى 

�سبيل المثال:
¢   تنخف�ص معدلت الوفيات بتوفر م�ستويات معي�سة، وامن غذائي، وحالة بيئة اف�سل بالإ�سافة اإلى توفر 

رعاية طبية مالئمة.
الحمل وخدمات  منع  و�سائل  توفير  في  ال�سحية خا�سة  الرعاية  بنوعية  مبا�سر  ب�سكل  الخ�سوبة  تتاأثر    ¢

ال�سحة االإنجابية، وب�سكل غير مبا�سر واأ�سا�سي من خالل تغير اأنماط االقت�ساد واتجاهات المجتمع.
¢  تتاأثر الهجرة عن طريق تغيير الظروف في الأماكن الم�سدرة للمهاجرين، فبع�ص المواقع ت�سبح اأقل 
جاذبية كاأماكن للعي�ص والعمل، في حين مناطق اأخرى ت�سبح اأكثر جاذبية من حيث فر�ص العمل مثل 

المدن في حالة الهجرة الداخلية والبلدان الغنية في حالة الهجرة الدولية.

�سكل رقم )1( اطار ال�سكان والتنمية

اأو عمليات التنمية،  اأهداف التنمية �سوف تتاأثر بالعمليات ال�سكانية  اأي �سيا�سة تو�سع لتحقيق  اأن  مما يعني 
ولذلك يقع مخططي التنمية بخطاأ كبير اذا ما حاولوا و�سع خططهم دون مراعاة اأو اعتبار للعوامل ال�سكانية.
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4.2.1 ديناميكيات ال�صكان في بع�س القطاعات 

توؤثر الديناميكيات ال�سكانية على كافة جوانب التنمية الب�سرية والجتماعية والقت�سادية، فعلى �سبيل المثال: 
يرتبط مفهوم التحول الديموغرافي بالتحولت النوعية الناجمة عن التغيرات الكمية في الخ�سائ�ص ال�سكانية، 
فانخفا�ص معدلت الوفيات والخ�سوبة، ومن ثم انخفا�ص معدل النمو ال�سكاني وتباطئه لي�سل اإلى م�ستوى 
ت�سمى  فر�سة  المجتمع  يمنح  الذي  الديموغرافي  التحول  هي  كيفية  مرحلة  اإلى  بال�سكان  ي�سل  الإحالل، 
للعمل والإنتاج والدخار  اأو�سع  النافذة فر�سًا  ال�سكانية”، وم�سمون هذه  “النافذة  ال�سكانية” اأو  “الفر�سة 
التي  ال�سكانية  الخ�سائ�ص  نمو  عن  ف�ساًل  التح�سر،  معدلت  وزيادة  القت�سادية،  والتنمية  وال�ستثمار، 

تنعك�ص بالإيجاب على الم�ستوى الجتماعي والثقافي للمجتمع.

العمل،  عر�ص  هي:  مهمة  عمليات  ثالث  خالل  من  ال�ساملة  التنمية  على  الديموغرافي  التحول  ويوؤثر 
والدخار، وتنمية راأ�ص المال الب�سري. اإذ يوؤثر التحول الديموغرافي في حجم عر�ص العمل على نحو 
نتيجة  ويكونون  عامًا   )15-65( العمل  �سن  اإلى  في�سلون  الأطفال،  اأعمار  لتزايد  نتيجة  ومبا�سر  تلقائي 
لتمكينهم �سحيًا وتعليميًا ومعرفيًا اأكثر تهيوؤا للعمل، ويوؤثر هذا اإيجابًا في الإعالة، حيث انخفا�ص معدلت 
المعالين مقارنة بالعائلين )المنتجين( وي�ساحب هذا زيادة في الإنتاجية والإنتاج، ويرتبط بهذا التحول ثانيًا 
اأ�سرتها ومن ثم تتزايد قدراتها ورغباتها للم�ساركة في �سوق  تمكين المراأة �سحيًا وتعليميًا فيتناق�ص حجم 
العمل، كما ي�سجع التحول الديموغرافي على النمو القت�سادي، من خالل تزايد فر�ص الدخار وبالتالي 
تزايد معدلت ال�ستثمار، ويتيح اإلى ال�ستفادة من الوفر المتحقق نتيجة لنكما�ص اأعداد ال�سكان في الفئات 

المعالة القل من 15 �سنة.

1. ال�صحة 
توؤثر الخ�سوبة والوفيات والهجرة على حجم وتركيبة العمر والجن�ص والتوزيع المكاني لل�سكان، والتي 
اإلى  بدورها، توؤثر على الطلب على الخدمات ال�سحية، ب�سكل عام، وبتزايد عدد ال�سكان تزداد الحاجة 
الخدمات ال�سحية. ومع ذلك يختلف �سلوك ال�سعي للطلب على الخدمات ال�سحية ح�سب العمر والجن�ص؛ 
اأكثر وعيا  الرعاية لالأ�سرة، وبالتالي فهن  التما�سا لذلك من الرجال لأنهن عادة ما يتولين  اأعلى  فالإناث 
الرجال  عن  تختلف  للن�ساء  ال�سحية  الحتياجات  فان  ذلك،  على  وعالوة  لالأ�سرة.  ال�سحية  لالحتياجات 
خا�سة خالل �سن الإنجاب، وبالإ�سافة اإلى ذلك فان الحتياجات ال�سحية لل�سكان تختلف مع تقدم العمر 
وبالتالي يحتاج الأطفال الأ�سغر �سنا لخدمات الرعاية ال�سحية اأكثر من البالغين ولكنها تزداد مرة اأخرى 

عند دخولهم �سن ال�سيخوخة ب�سبب العديد من الأمرا�ص.
وتوؤثر العوامل الجتماعية والقت�سادية، كالدخل، ال�سعر، والتعليم، والمعرفة ال�سحية، والعادات على 
كل من الطلب والعر�ص في مجال الخدمات ال�سحية، فتعليم الأم، على �سبيل المثال، هو عامل مهم في 

رعاية �سحة الأطفال وغيرهم من اأفراد الأ�سرة.
 وقد اأبرزت درا�سة اثر النمو ال�سكاني على قطاع ال�سحة الأردني ح�سب �سيناريوهين لمعدل الإنجاب الكلي 
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اأن الوفر المتحقق  الثابت، و�سيناريو معدل الإنجاب الكلي المنخف�ص(8،  )�سيناريو معدل الإنجاب الكلي 
الأطباء  تكلفة  في  يقدر   2050-2012 الفترة  الخ�سوبة خالل  نتيجة لنخفا�ص معدلت  الأردني  بالدينار 
لكافة القطاعات ب 1.571 مليار، وفي تكلفة الممر�سات  ب 1.354 مليار، وفي تكلفة المراكز ال�سحية 
ال�سحية  الرعاية  تكلفة  مليون، وفي   846.575 الم�ست�سفيات  اأ�سرة  تكلفة  مليون، وفي   533.763 الجديدة 

ب13.869 مليار دينار اردني.

2. البيئــــة 
الموارد  الطلب على  يزداد  �سريعا،  ال�سكاني  النمو  يكون معدل  فعندما  البيئة،  بحالة  ال�سكان  يرتبط حجم 
الطبيعية، ويزداد ا�ستهالك الطاقة واإنتاج النفايات، كما يوؤثر التوزيع ال�سكاني المكاني على البيئة من حيث 
لل�سكان،  المكاني  التوزيع  اإعادة  على  الهجرة  تعمل  اإذ  محددة،  مناطق  في  المتكافئ  غير  ال�سكان  تركيز 
وت�ساهم في تركز كبير لل�سكان في مناطق معينة على ح�ساب مناطق اأخرى، مما يزيد من ال�سغوط على 
المدن،  في  �سكانيا  اكتظاظا  �ست�سبب  الريف  اإلى  المدينة  من  فالهجرة  المناطق،  هذه  في  البيئية  الموارد 
و�ستخلي الريف من المزارعين، وت�ساهم في تدهور التربة، بالإ�سافة اإلى ال�ستعمال الخاطئ والع�سوائي 
من  الحياة  ويعاركون  الزراعة  حقل  في  بقوا   الذين  المزارعين  هوؤلء  قبل  من  والمخ�سبات  للمبيدات 
النمو  يدفع  اأن  اإلى ذلك يمكن  بالإ�سافة  الزراعية،  المنتجات  بيع  اجل رفع م�ستوى معي�ستهم عن طريق 
ال�سكاني ال�سريع اإلى التو�سع في المدن على ح�ساب الأرا�سي الزراعية اأو ظهور مناطق ال�سكن الع�سوائي 
والمخيمات، كما يمكن اأن يدفع اإلى جانب الفقر بع�ص المجتمعات اإلى الممار�سات غير الم�ستدامة مثل قطع 
الأ�سجار وحرق الغابات لإف�ساح الطريق لالإ�سكان اأو الح�سول على الفحم، كما اأن النمو ال�سكاني ال�سريع 

ي�ساهم باالإفراط في �سخ المياه الجوفية.
وقد تم احت�ساب اثر النمو ال�سكاني في الأردن على العبء الأيكولوجي9 ح�سب �سيناريوهين لمعدل الإنجاب 
المنخف�ص(، والمعلومات  الكلي  الإنجاب  الثابت، و�سيناريو معدل  الكلي  الإنجاب  )�سيناريو معدل  الكلي 
اأن  ال�سناريوهين يظهر  نتائج  العالمية )FOOTPRINT(؛ وبمقارنة  الموؤ�س�سة  التي تم الح�سول عليها من 
العجز البيئي ح�سب ال�سناريو المنخف�ص)�سيناريو الفر�سة ال�سكانية( عام 2050 يقدر باأقل بمقدار 23.5% من 
العجز البيئي ح�سب معدل الإنجاب الحالي)ال�سيناريو المرتفع( لنف�ص العام، وذلك بما يوؤكد ارتفاع العجز 

البيئي مع ازدياد عدد ال�سكان، وفعالية خف�ص معدلت النمو ال�سكاني في خف�ص العجز البيئي.

3: الإ�صكان
والحالة  المكاني  والتوزيع  والجن�ص،  العمر  ح�سب  وتركيبته  ال�سكان،  بحجم  الم�ساكن  على  الطلب  يتاأثر 
يتاأثر  كما  باأنواعها،  الهجرة  اإلى  بالإ�سافة  تت�سكل(  التي  الجديدة  الأ�سر  )عدد  الأ�سر  وتكوين  الزواجية، 
العر�ص من الوحدات ال�سكنية بعوامل الدخل والتعليم وم�ستوى المدخرات وال�ستثمارات وعادات ال�سكن، 

8 المجل�ص الأعلى لل�سكان، اثر النمو ال�سكاني على القطاعات التنموية ، با�ستخدام منهجية RAPID  على م�ستوى المملكة، 2015.

9 المجل�ص الأعلى لل�سكان، الدكتورة �سو�سن المجالي، اأثر النمو ال�سكاني على الإ�سكان وا�ستخدامات الأرا�سي، مقدم اإلى موؤتمر الإ�سكان العربي 

الثالث مدن �سكنية متكاملة، عمان، 2014
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10 United Nations Economic Commission for Europe, The relationship between population and housing,2010
11 المجل�ص الأعلى لل�سكان، الدكتورة �سو�سن المجالي، اأثر النمو ال�سكاني على الإ�سكان وا�ستخدامات الأرا�سي، مقدم اإلى موؤتمر الإ�سكان العربي 

الثالث مدن �سكنية متكاملة، عمان، 2014

ف�سال عن العوامل الموؤ�س�سية مثل اأدوار القطاع العام والخا�ص، هذه المحددات، بدورها، تتاأثر بالحالة 
الإ�سكان،  وتمويل  الأرا�سي،  واأ�سعار  الأرا�سي،  حيازة  �سيا�سات  توؤثر  كما  للبلد،  ال�ساملة  القت�سادية 
�سناعة  في  ال�سيا�سية  والتدخالت  الحكومية،  والإجراءات  والبناء،  المعامالت  وتكاليف  وال�سمانات، 
ال�سكان  اأبرز مالمح العالقة بين  المتحدة10  الإ�سكان على العر�ص الإ�سكاني، وقد عر�ست درا�سة لالأمم 
والإ�سكان، فقد بينت اأن التغير ال�سكاني يقود اإلى التغير في الطلب الإ�سكاني، ومن جهة اأخرى اأن العر�ص 

الإ�سكاني يوؤثر على الزيادة ال�سكانية من خالل عالقته بالهجرة وت�سكيل الأ�سر والخ�سوبة.
كما يترتب على �سعف العر�ص الإ�سكاني ارتفاع اأ�سعار الم�ساكن وبالتالي عقبات في تلبية الحاجة ال�سكنية 
والتي بدورها تدفع باآثار �سلبية من ابرزها اإعاقة ت�سكيل الأ�سر ورفع م�ستويات الكتظاظ المنزلي ب�سكل 
يهدد �سحة ال�سكان وخ�سو�سًا الأطفال، واإعاقة المرونة المكانية لنتقال قوة العمل، بالإ�سافة اإلى انت�سار 

وتو�سع مناطق ال�سكن الع�سوائي في المدن.
وقد اأبرزت درا�سة لأثر النمو ال�سكاني على الإ�سكان في الأردن ح�سب �سيناريوهين لمعدل الإنجاب الكلي 
انخفا�ص حجم  اأن  المنخف�ص(11،  الكلي  الثابت، و�سيناريو معدل الإنجاب  الكلي  )�سيناريو معدل الإنجاب 
الأ�سرة يرفع من الحاجة ال�سكنية التي تقابل الزيادة ال�سكانية، وذلك لحين بدء اأبناء الأ�سر ال�سغيرة في الطلب 
على ال�سكن، اذ �سيظهر النخفا�ص في الحاجة ال�سكنية ح�سب ال�سيناريو المنخف�ص بعد عام 2030، وعلى 
الرغم من ذلك �سجل البديل المنخف�ص حاجة �سكنية اقل ب 179707 وحدة �سكنية للفترة 2013-2050، وقد 
قدرت الدرا�سة اأن انخفا�ص معدلت النمو ال�سكاني ح�سب البديل المنخف�ص �سيحقق وفر بما يعادل 6.290 

مليار دينار ادرني للفترة 2050-2013.

4: �صوق العمل
المكاني  والتوزيع  والجن�ص  الحجم  على  توؤثر  والهجرة   والوفيات  الخ�سوبة  في  ال�سكانية  التغيرات  اأن 
والتركيبة العمرية لل�سكان، كما اأن النمو ال�سكاني ال�سريع �سيوؤدي اإلى نموًا ملحوظًا لل�سكان في �سن العمل، 

ويتطلب ذلك بالمقابل نموا م�ساويا في فر�ص العمل ل�سمان توازن العالقة بين ال�سكان و�سوق العمل.
كما توؤثر الهجرة الداخلية والخارجية على عر�ص العمالة، اإذ �سيترتب على ذلك زيادة العر�ص من العمالة 
الكفاءات والمهارات  اأو غياب  العمالة في منطقة الإر�سال  في منطقة ال�ستقبال، وانخفا�ص العر�ص من 

والخبرات الالزمة لم�سيرتها التنموية.
كما اأن للفروق بين الجن�سين من حيث الم�ساركة في الن�ساط االقت�سادي موؤ�سرا اآخر على عدم التوازن في 
�سوق العمل، )ففي حين اأن م�ساركة الذكور في الن�ساط االقت�سادي عالية، نرى تدني م�ساركة الن�ساء الن 

المراأة ت�ستجيب بقوة للتغيرات في دورة حياتها ولالأعراف والتقاليد ال�سائدة في المجتمع(.
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بالإ�سافة اإلى ذلك فان عوامل التنمية )مثل م�ستويات الدخل والتعليم، والتدريب المهني، والحالة ال�سحية، 
وعدد المعالين والمعتقدات والتوجهات الثقافية( جميعها عوامل توؤثر على العالقة بين القوى العاملة و�سوق 
العمل، اإذ توؤثر على اإنتاجية العامل ودخله واإنفاقه وم�ستوى معي�سته وح�سته من الغذاء ال�سحي، بالتالي 

قدرته على العطاء والمناف�سة في �سوق العمل.
وقد اأ�سارت درا�سة للمجل�ص القت�سادي والجتماعي12 اإلى الخلل في توازن �سوق العمل الأردني )التوازن 
بين المعرو�ص والمطلوب من خدمات العمل كما ونوعا( واأعزت تفاقم هذه الأزمة اإلى �سعف �سيا�سات 
الأردني  العمل  ل�سوق  العر�ص  جانب  ترفد  التي  والتدريب  التعليم  نظم  مخرجات  ونوعية  كمية  مواكبة 
من الأيدي العاملة الوطنية وفق الحاجة الفعلية ل�سوق العمل المحلي من المهن والتخ�س�سات عند مختلف 
الم�ستويات الوظيفية، مما احدث ذلك انحرافا في قاعدة توازن القت�ساد الكلي بالعتماد على عن�سر العمل 
اإعداد  في  الزيادة  ومعالجة  الكمية،  الناحية  من  ال�سكانية  الزيادة  معالجة  في  الإنتاج  عنا�سر  اهم  بو�سفه 
الداخلين منهم اإلى �سوق العمل من الناحية النوعية، كما بينت اأن ابرز مظاهر هذا الخلل اأن الأردن ا�سبح 

بلدا م�سدرا وم�ستوردا لالأيدي العاملة في اآن واحد، بالإ�سافة اإلى تزايد الأيدي المتعطلة عن العمل.

5: التعليم 
العمليات  اأن  يوؤكد  اأن  للمرء  يمكن  الدرا�سة،  �سن  في  ال�سكان  عدد  في  زيادة  يخلق  ال�سكاني  النمو  اأن  ب�سبب 
ال�سكانية )الخ�سوبة والوفيات والهجرة( توؤثر على حجم وتركيبة العمر والجن�ص والتوزيع المكاني لل�سكان. 
وهذا بدوره  يوؤثر على الطلب على الخدمات التعليمية، والزيادة في الطلب على الخدمات التعليمية نتيجة للنمو 
ال�سكاني يعني زيادة في عدد المدار�ص والمعلمين والكتب والتجهيزات، وهذا بدوره ي�سكل �سغوطًا واأعباء 
اإ�سافية في الإنفاق الحكومي على التعليم في ظل الموارد المحدودة وم�ساعب النمو القت�سادي والجتماعي. 
وبالطبع فاإن عدم التو�سع في الخدمات التعليمية وب�سكل يتالءم مع تزايد ال�سكان في �سن التعليم �سيكون له اآثار 

واأبعاد اقت�سادية واجتماعية على المدى البعيد وفي مقدمتها تزايـد ن�سبة الأمية وانعكا�ساتها على التنمية.
كما يعود التعليم ليوؤثر على العمليات ال�سكانية الرئي�سة، فكلما ارتفع م�ستوى التعليم لدى المراأة انخف�ست 
الثانوي ثالث  اعلى من  التي تحمل موؤهل علمي  للمراأة  الكلي  الإنجاب  بلغ معدل  اإذ  م�ستوى خ�سوبتها، 
لم�ستويات متقدمة من  الإناث  تعليم  اأن  ثانوي13، كما  التي تحمل موؤهل  للمراأة  اأطفال  اربع  اأطفال مقابل 
التعليم يوؤدي اإلى بقائهن على مقاعد الدرا�سة فترة اأطول، الأمر الذي يرفع من متو�سط عمرهن عند الزواج 
التعليم في رفع وتعزيز مكانة  ي�ساهم  كما  الزواج،  بعد  لالإنجاب  الزمني  المدى  تخفي�ص  وبالتالي  الأول 
المراأة ويزيد من ثقتها بنف�سها مما يجعلها قادرة علـى النـدماج في عمليـات التنميـة القت�سادية والجتماعية 
وزيادة فر�ص دخولها �سوق العمل. بالإ�سافة اإلى ما تقدم  فان انخفا�ص معدلت الخ�سوبة والتغير في 
اإلى  اإعادة توجيهها  اأو  النفقات  التعليم من خالل خف�ص  ليوؤثر على قطاع  يعود  لل�سكان  العمري  التركيب 

التطوير والتح�سين في القطاع.

12 المجل�ص القت�سادي والجتماعي الأردني، التقرير القت�سادي والجتماعي 2012

13 دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح ال�سكان وال�سحة الأ�سرية 2012
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14 المجل�ص الأعلى لل�سكان، م�سروع توا�سل، تقرير نتائج تطبيق برمجية الـ RAPID  لبع�ص القطاعات على م�ستوى المملكة، 2015

15 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقدم �سير العمل للبرنامج التنفيذي التنموي لعام 2012

16 المملكة الأردنية الها�سمية، الأردن 2025، روؤية وا�ستراتيجية وطنية 2015

17 الم�سدر ال�سابق

وقد اأبرزت درا�سة اثر النمو ال�سكاني على قطاع التعليم الأردني ح�سب �سيناريوهين لمعدل الإنجاب الكلي 
الوفر  قيمة  اإن  المنخف�ص(14،  الكلي  الإنجاب  معدل  و�سيناريو  الثابت،  الكلي  الإنجاب  معدل  )�سيناريو 
2012-2050 في تكلفة الطالب في المرحلتين  الفترة  المتحقق نتيجة لنخفا�ص معدلت الخ�سوبة خالل 
الأ�سا�سية والثانوية يقدر ب 13.477 مليار والوفر المتحقق في تكلفة المعلمين للمرحلتين الأ�سا�سية والثانوية 

تقدر ب 11.958 مليار دينار.

3.1 المبررات والموجهات
1.3.1 المبررات

نمو  في  الزيادة  من  عليها  يترتب  وما  الأردن،  بها  يمر  التي  الديموغرافي  التحول  لعملية  •  ال�ستجابة 
الم�ستويات  مختلف  على  الفر�سة  هذه  من  ال�ستفادة  من  بد  ل  حيث  العمل،  �سن  في  هم  ممن  ال�سكان 
القت�سادية والجتماعية والتنموية في المملكة، ويتطلب ذلك اأن تاأخذ ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج 
التنموية متطلبات المرحلة القادمة في تعجيل عملية التحول الديموغرافي، والأخذ بعين العتبار  التغير 
التي  المهارات والمعارف  اكت�ساب  العمل من  �سن  ال�سكان في  تمكين  العمري من خالل  التركيب  في 
توؤهلهم لالنخراط في �سوق العمل، وبالتزامن مع توفير بيئة اقت�سادية تعمل على تحويل المدخرات اإلى 

ا�ستثمارات، وا�ستراتيجيات اأخرى مكملة تحدد الم�ستوى التكنولوجي المالئم لهذه المرحلة.
• ارتباط الق�سية ال�سكانية على نحو كبير بالكثير من الم�سكالت العامة التي يعاني منها االأردن وتزيد من 
اأعبائه القت�سادية ومن عجز الموازنة العامة ومن ال�سغط على الموارد المتاحة، مما يعزز �سرورة 
الجهود  الوطنية وتكثيف  الروؤى والخطط  ب�سكل �سريح ووا�سح في  لل�سكان  الرئي�سة  العمليات  تناول 
للو�سول اإلى التوازن الأمثل بين النمو ال�سكاني والموارد ومتطلبات التنمية الجتماعية والقت�سادية، 

ومن اأبرز مظاهر الخلل في هذه المعادلة:
- ارتفاع عجز الموازنة والعتماد الكبير على المنح والم�ساعدات الخارجية وارتفاع حجم المديونية. 
اذ بلغ العجز المالي15 في الموازنة العامة للدولة 1807.7 مليون دينار في عام 2012 مقابل 1382.8 

مليون دينار عام 2011.
- ت�سكل مديونية الأردن كن�سبة من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 83%. وي�ستقر عجز النفقات العامة 
عند م�ستوى عاٍل ب�سكل غير قابل لال�ستدامة، بنحو 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 162014.

- ي�ستورد الأردن حاليًا نحو 97% من احتياجاته من خليط الطاقة كما ي�ستورد 81% من احتياجاته من 
الغذاء، كما يواجه الأردن اختالل وا�سحًا في معادلة الطلب والمتاح من الموارد المائية17.

- ارتفاع الإنفاق العام على الرعاية الجتماعية، الذي يعرف باأنه مجموع الإنفاق على الدعم المبا�سر 
الإنفاق  يقدر  حيث  والتعليم.  ال�سحة  وقطاعي  ال�سلع  دعم  مثل  المبا�سر،  غير  والدعم  للفقراء، 
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الجتماعي بنحو 2 مليار دينار �سنويًا اأي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، اأي ما يعادل %23.7  
من الموازنة العامة لعام، 182013.

لل�سكان  القت�سادية  الم�ساركة  ب�سب �سعف  الدخل(  المبا�سرة )�سرائب  الحكومية  الإيرادات  - �سعف 
وارتفاع عتبة الدخل المعفى من ال�سرائب، حيث اأن ن�سبة قليلة فقط من الأردنيين )3%( هم الذين 

ي�سهمون ب�سريبة الدخل في الأردن19.
• على الرغم من النخفا�ص الجوهري في  معدل النمو ال�سكاني اإل اأن المعدل الحالي ل يزال مرتفعا. 
و�سيوؤدي اإلى ت�ساعف عدد ال�سكان بعد 32 عامًا 20 اإذا ما ا�ستقر معدل النمو ال�سكاني على م�ستواه الحالي 

مما ي�سكل تحديًا في التوازن بين ال�سكان والموارد في المملكة.
• على الرغم من النخفا�ص المتوا�سل الذي �سهده معدل الأنجاب الكلي، اإذ انخف�ص المعدل من 7.4 طفاًل 
للمراأة في عام  3.5 طفاًل  اإلى  2002 و2007 و  للمراأة في عامي  3.7 طفاًل  اإلى   1976 للمراأة في عام 

2012، اإل انه ما زال المعدل دون معدل الإحالل والذي يبلغ حوالي 2.1 مولودًا لالأنثى الواحدة.
�سنة   15 اأعمارهم عن  تقل  الذين  الأطفال  ن�سبة  انخفا�ص  الرغم من  ال�سن21: على  ن�سبة �سغار  ارتفاع   •
وتزايد ن�سبة ال�سكان في اأعمار القوى الب�سرية )15-64 �سنة(. اإل اأن المجتمع الأردني ل يزال يت�سف 
بالفتوة، اإذ اأن حوالي 35.4% من ال�سكان هم دون الخام�سة ع�سرة من العمر، و 60% في الفئة العمرية 
15-64 �سنة، و 4.6% في الأعمار 65 �سنة فاأكثر، وذلك ح�سب التوزيع العمري لل�سكان عام 2012.  
ال�سكان  عدد  في  النمو  من  المزيد  توقع  يعني  مما  مرتفعة  ن�سبة  حاليًا  الأطفال  ي�سكله  ما  ن�سبة  وتعتبر 

والمزيد من ال�سكان في اأعمار القوى الب�سرية.
• خلل في التوزيع ال�سكاني بين الأقاليم وتنامي حالة عدم الم�ساواة، ففي حين �سكلت م�ساحة اإقليم الو�سط ما 
ن�سبته 16.2% ي�ستقر به ما ن�سبته 62.8% من �سكان المملكة، كما ي�ستقر في اإقليم ال�سمال ما ن�سبته %27.8 
اإقليم الجنوب ما  32.6% من م�ساحة المملكة، كما ت�سكل م�ساحة  من �سكان المملكة على م�ساحة ت�سكل 

ن�سبته 51.2% من م�ساحة المملكة وي�ستقر عليها ما ن�سبته 9.4% من �سكان المملكة22.
• ارتفاع ن�سبة التح�سر في المملكة اإلى 82.6%23 مما �سكل خلل كبير في جوانب حياتية تمثلت في الـ�سغط 

علـى الخـدمات التعليميـة وال�سحية، والبنية التحتية والخدمات الريا�سية والثقافية وال�سكانية.
•  ا�ستمرار تدفق الالجئين من الدول ال�سقيقة المجاورة التي تمر باأزمات نتيجة لل�سراعات ال�سيا�سية، حيث 
البرامج  الحياتية في الأردن  ب�سكل يهدد  الموارد والجوانب  �سكل وجودهم �سغوطًا كبيرًة على كافة 

الت�سحيحية التي بداأ  الأردن العمل بها مع �سندوق النقد الدولي24. 

18 الم�سدر ال�سابق

19 الم�سدر ال�سابق

20 المجل�ص الأعلى لل�سكان، التغيرات الديموغرافية والفر�سة ال�سكانية في الأردن وثيقة ال�سيا�سات، 2014

21 الم�سدر ال�سابق

22 دائرة الإح�ساءات العامة، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي، 2012

23 دائرة الح�ساءات العامة، الردن بالأرقام، 2014، العدد 17، اب 2015.

24 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خطة ال�ستجابة الأردنية لالجئين ال�سوريين، 2013



13 12

25 دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح العمالة والبطالة، 2013

26 دائرة الإح�ساءات العامة، م�سح العمالة والبطالة، 2013

27 الم�سدر ال�سابق

28 المجل�ص الأعلى لل�سكان، الفر�سة ال�سكانية، وثيقة ال�سيا�سات، 2009   

وجود الفجوة النوعية بين مخرجات التعليم وبين المهن والمهارات التي تحتاجها التنمية، ومن ابرز   •
مظاهر ذلك تزايد اأعداد المتعلمين دون اأن يواكبها زيادة في فر�ص عمل موازية ت�ستوعب تلك الأعداد، 
فقد ارتفعت معدلت البطالة بين حملة درجة البكالوريو�ص فاأعلى من 15.9% عام 2011 اإلى %17.8 

عام 252013.
•  ارتفاع ن�سبة الفقراء في الأردن، حيث بلغت 14.4% في عام 2010 مقارنة مع )13.1%، و %13.3(  

في عامي 2006 و2008 على التوالي.
•  ارتفاع معدلت البطالة26 اإذ بلغت 12.6% عام 2013 و 12.2% في عام 2012 مقارنة بالمعدل العالمي 
العمل  لمنظمة  الأولية  التقديرات  ح�سب   2012  ،2013 لالأعوام  التوالي  على   %5.9 و   %6 والبالغ 

الدولية.
•  تدني و�سع المراأة القت�سادي والجتماعي و�سعف م�ساركتها في �سوق العمل، فلقد بقي معدل الم�ساركة 
القت�سادية المنقح للمراأة الأردنية متدنيًا خالل العقد الما�سي، ل بل �سهد تراجعًا ملحوظًا عام 2013، 

اإذ بلغ 27%13.2.

2.3.1. موجهات دمج الق�صايا ال�صكانية في الخطط التنموية:
مرجعية هذه الدرا�سة في ر�سد دمج الق�سايا والأهداف وال�سيا�سات ال�سكانية �سمن الخطط ال�ستراتيجية هو 
�سيا�سات الفر�سة ال�سكانية ال�سادرة عام 2009 الن�سخة الأولى للوثيقة واأهداف الخطة ال�ستراتيجية لل�سكان 
2000-2020، ولتجنب التكرار في التحليل ولكون الوثيقتين تكمالن بع�سهما البع�ص فقد اعتبرت اأهداف 
�سيا�سات الفر�سة الأ�سا�ص في حين تم ت�سمين اأهداف ال�ستراتيجية في التحليل اأينما ل يتوفر تغطيه لها في 

�سيا�سات الفر�سة ال�سكانية.

1.2.3.1 �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية
1:  �صيا�صات ال�صتثمار في ال�صحة

•  تحقيق معدل الإنجاب الم�ستهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة الواحدة في عام 2030.
•  زيادة فعالية وكفاءة برامج ال�سحة الإنجابية، تنظيم الأ�سرة.

التاأييد على م�ستوى �سانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرار والمجتمع المدني بالق�سايا  ن�سر الوعي وك�سب   •
ال�سكانية وعالقتها بال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة. 

•  �سمان التن�سيق بين الجهات ذات العالقة بالتوعية بق�سايا ال�سحة الإنجابية /تنظيم الأ�سرة . 
•  تعزيز ال�سلوكيات ال�سحية لدى ال�سباب والمراهقين.
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2: �صيا�صات ال�صتثمار في التعليم والتعليم العالي
الفر�سة  ا�ستثمار  واأهمية  الأُ�سرة  الإنجابية وتنظيم  ال�سحة  بق�سايا  التربوية  الموؤ�س�سة  في  الوعي  زيادة   •

ال�سكانية والتو�سع بدمج المفاهيم المت�سلة بها في المناهج التربوية والبرامج التدريبية.
بما يكفل �سبط واإدارة  الب�سرية  الموارد  لتنمية  الأعلى  المجل�ص  اإن�ساء  اإجراءات  ا�ستكمال  الإ�سراع في   •

الجودة في الموؤ�س�سات التعليمية لالرتقاء بنوعية التعليم بم�ستوياته واأنماطه المختلفة.
• و�سع �سيا�سات قبول للتعليم العالي تت�سمن �سروط ومعايير نوعية ت�سمن تر�سيد التعليم العالي و جودة 

مخرجاته.
•  النهو�ص بالو�سائل التعليمية والتوجيه التربوي، لم�ساعدة الملتحقين بالتعليم الثانوي والعالي على اختيار 
التنموية، وم�ساعدة خريجي المراحل  المنا�سبة لقدراتهم والمتوائمة مع المتطلبات  التعليمية  الم�سارات 

التعليمية المختلفة على اللتحاق بالعمل.
•  تطوير ن�ساطات البحث والتطوير في المراحل التعليمية المختلفة، وخا�سة فيما يتعلق بالق�سايا ال�سكانية.

3: �صيا�صات تح�صين الو�صع القت�صادي والجتماعي للمراأة
• و�سع خطة ذات اإطار زمني لزيادة م�ساهمة المراأة في �سوق العمل وتفعيل الخدمات الم�ساندة لتمكين 

المراأة من الجمع بين التزاماتها الأ�سرية وبين م�سوؤوليات العمل والم�ساركة في الحياة العامة.
الق�ساء على التمييز في العمل �سد المراأة من اأجل زيادة ح�ستها في قوى العمل المتوفرة.

4: �صيا�صات تو�صيع �صوق العمل ومرونته
•  رفع اأعداد الملتحقين ببرامج وموؤ�س�سات التدريب والتعليم المهني والتقني، وم�ساعفة ن�سبتهم اإلى مجمل 
الملتحقين بكل من مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العالي، بحيث ت�سبح ن�سبة الملتحقين ببرامج التعليم 
والتدريب المهني بعد مرحلة التعليم الأ�سا�سي 40% للذكور و 25% لالإناث على الأقل في عام 2013، 

وموا�سلة الرتفاع التدريجي لهاتين الن�سبتين بعد ذلك ح�سب الحاجة.
•  تر�سيد وتنظيم اللتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي، بما في ذلك التعليم الجامعي والتعليم الجامعي 
المتو�سط، بهدف تاأمين عن�سر المواءمة مع المتطلبات التنموية وحاجات �سوق العمل، وبخا�سة فيما 

يتعلق باحتياجات م�ستويات العمل الأ�سا�سية من العمالة الماهرة.
•  الت�سجيع على االنخراط في التعليم الثانوي المهني كبديل للتعليم الثانوي االأكاديمي. 

•  توجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب النظامية وغير النظامية لزيادة م�ساهمة العمالة المحلية.
•  توجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب نحو الم�ساريع الميكروية وال�سغيرة والم�ساريع الذاتية.

•  تنفيذ برامج تهيئة الطلبة وخا�سة بعد �سن 15 لالنخراط في التعليم المهني والحرفي.
•  ربط م�ساقات التعليم بو�سف الوظائف و �سروط اإ�سغالها والمهارات الالزمة لها.

•  النهو�ص بو�سائل الت�سغيل والإر�ساد المهني والتقني، بما في ذلك ا�ستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات 
ذات العالقة داخل نظم التدريب وخارجها لم�ساعدة الملتحقين بالتدريب المهني على اختيار المجالت 
التدريبية  المجالت  خريجي  وم�ساعدة  العمل،  �سوق  لمتطلبات  والموائمة  لقدراتهم  المنا�سبة  المهنية 

المهنية المختلفة على اللتحاق بالعمل.
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• العمل على الرتقاء بنظرة المجتمع اإلى العمل المهني وتعزيز مكانته وتقدير موؤ�س�ساته والعاملين فيه، 
وبيان اأهميته في اأداء المنظومة القت�سادية.

البرامج  واإعداد  ال�سيا�سات  ر�سم  في  له  اإيجابيًا  دورًا  يحقق  الخا�ص  القطاع  مع  لل�سراكة  نظام  تطوير   •
اأجل  التدريب من  التدريبية كمًا ونوعًا، لأغرا�ص  الت�سهيالت  ُي�ساهم في تطوير  وتنفيذها وتقييمها كما 

الت�سغيل.
•  تعديل الت�سريعات �سعيًا لتدعيم دور القطاع الخا�ص الوطني الأردني في التنمية القت�سادية.

•  تبني خطط واآليات ل�ستحداث فر�ص عمل جديدة ح�سب الحاجة.
•  و�سع خطة ذات اإطار زمني لزيادة م�ساهمة العمالة المحلية في قوة العمل، وتر�سيد معايير واإجراءات 

ا�ستقدام العمالة الوافدة.
التمويلية  الت�سهيالت  توفير  خالل  من  وال�سغيرة  )الميكروية(  ال�سغر  المتناهية  الم�ساريع  قطاع  دعم   •

والفنية، وت�سجيع الت�سغيل الذاتي والريادة في اإقامة الم�ساريع الفردية.
اأو  القائمة في قانون ال�سمان الجتماعي29 والتي قد تتعار�ص ب�سكل  اإ�سالح الختاللت  •  التاأكيد على 
باآخر مع �سيا�سات تطوير �سوق العمل وتعظيم ال�ستفادة من الأيدي العاملة، ومن اأبرز هذه الختاللت 

التقاعد المبكر. 
• ا�ستحداث تاأمين لالأمومة من خالل ال�سمان الجتماعي30 للتغلب على المعيقات والم�ساكل التي تعتر�ص 

تطبيقه حاليًا وعلى النحو الذي يعزز من م�ساركة الن�ساء في �سوق العمل. 
5: �صيا�صات النفتاح القت�صادي

•  تعزيز موقع المنتج الأردني في الأ�سواق العالمية من خالل التفاقيات الدولية.
•  تحقيق معدلت نمو اقت�سادي جيدة وم�ستدامة.

•  تعزيز الإدارة الحكومية لتكون م�ستقرة ماليًا و�سفافة وخا�سعة للم�سائلة.
•  اإعادة هيكلة القطاع العام ليكون اأكثر اإنتاجية وفعالية.

• توطين التكنولوجيا والتقنية.
•  زيادة الموارد المالية المخ�س�سة للبحث العلمي.

6: �صيا�صات تعبئة المدخرات وحفز ال�صتثمار
•  تح�سين البيئة ال�ستثمارية وزيادة التناف�سية.

•  تعزيز دور المناطق التنموية بما يخدم البيئة ال�ستثمارية.
•   تحفيز المدخرات الوطنية وتهيئة بيئة الأعمال والبيئة ال�ستثمارية بما يكفل تنويع المبادرات ال�ستثمارية 
ا�ستقطاب  عن  الناجمة  الم�سافة  والقيمة  المجزي،  التوظيف  في  �سواء  منها  الفائدة  وتعظيم  المبا�سرة 

الإدارات والتقنيات المطورة.

29 تم ال�سالح وفق قانون ال�سمان الجتماعي) رقم 7( ل�سنة  2014 .

30 نف�ص المالحظة ال�سابقة
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ال�سغيرة  الم�ساريع  تمويل  برامج  ن�ساط  تو�سيع  �ساأنها  من  التي  القانونية  واالأطر  الت�سريعات  اإيجاد    •
والمتو�سطة ودعمها لتعظيم تناف�سيتها وتحفيز ال�سادرات الوطنية ذات القيمة الم�سافة العالية في قطاعي 

ال�سناعات والخدمات في ظل اقت�ساد يهدف اإلى تنمية ال�سناعات الثقيلة.
وتاأمين  الت�سريعات،  تفعيل  خالل  من  �سكانية  كثافة  الأقل  المناطق  في  لال�ستثمار  الم�ستثمرين  توجيه    •

الت�سهيالت وتوفير البنية التحتية الداعمة لال�ستثمار بهدف توطين ال�سكان والحد من الهجرة الداخلية. 
7:  �صيا�صات الحماية الجتماعية

•    التو�سع في تقديم  خدمات الحماية والرعاية الجتماعية، وتح�سين نوعيتها، و�سمان ر�سا متلقيها.
•    تطوير برامج التمكين المجتمعي؛ ل�سمانها اإدماج الم�ستفيدين منها في اأ�سرهم، ومجتمعاتهم.

•    التو�سع في برامج وم�ساريع الإر�ساد الأ�سري ب�سكل عام، والمقبلين على الزواج ب�سكل خا�ص.
•   تعزيز مفهوم العمل الأهلي التطوعي التنموي، وتو�سيع نطاقه. 

•   تعزيز مفهوم الم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات، وتو�سيع قاعدتها. 
8: �صيا�صات الحماية الجتماعية والإعداد لمرحلة ما بعد الفر�صة ال�صكانية  

•    التاأكيد على �سرورة تغطية و�سمول القوى العاملة بتاأمينات ال�سمان الجتماعي ل �سيما تاأمين ال�سيخوخة 
والذي يعتبر من ركائز الحماية المعي�سية. 

•   اللتزام بالإ�سالحات التقاعدية لتعزيز الديمومة المالية لالأنظمة التقاعدية.
•   دعـم الجهـود المبذولـة ل�ستحــداث تاأمينات جــديـدة تكون الحاجة اإليها اأكثر الحاحًا في �سوء معطيات 

الفر�سة ال�سكانية مثل: )تاأمين التعطل عن العمل، تاأمين الأمومة وغيرها(. 
•    توفير الدعم الالزم وبمختلف اأ�سكاله لتو�سيع نطاق الفئات والخدمات الم�سمولة بالتاأمين. 

•    مراجعة واإعادة �سياغة الأنظمة التقاعدية بما يكفل مواءمتها وا�ستفادتها من الفر�سة ال�سكانية.
•    تطوير خدمات ال�سحة الوقائية والعالجية والنف�سية للم�سنين. 

2.2.3.1 ال�صتراتيجية الوطنية لل�صكان 312020-2000
تهدف ال�ستراتيجية الوطنية لل�سكان اإلى تحقيق اأهداف ا�ستراتيجية يمكن ت�سنيفها �سمن اربع محاور:

•  محور ال�سحة الإنجابية وت�سمن العمل على خف�ص معدل وفيات الأمهات، وفيات الر�سع، وخف�ص 
معدل الخ�سوبة الكلية، ورفع معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة.

•  محور العدالة والإن�ساف بين الجن�سين وتمكين المراأة وت�سمن العمل على تحقيق العدالة بين الجن�سين 
كامل  تحقيق  المراأة من  والت�سريعية، وتمكين  وال�سيا�سية  المدنية والجتماعية  والواجبات  الحقوق  في 

اإمكانياتها، وكفالة تعزيز م�ساهمتها في التنمية الم�ستدامة.
الفعالة  التدابير  وزيادة  ال�سكاني،  النمو  تر�سيد  على  العمل  وت�سمن  الم�ستدامة  والتنمية  ال�سكان  •  محور 
لتاأهيل المعوقين، وتعزيز �سحة ورفاه واإمكانات جميع الأطفال والمراهقين وال�سباب، وتطوير الدعم 
التنمية،  متطلبات  مع  متوازن  �سكاني  توزيع  اإلى  والو�سول  حياتهم،  نوعية  وتعزيز  ال�سن،  لكبار 

31 المجل�ص الأعلى لل�سكان، ال�ستراتيجية الوطنية لل�سكان في الأردن 2020-2000
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وتخفي�ص ن�سبة الأمية، وتح�سين الموؤ�سرات النوعية والكمية للتعليم الأ�سا�سي، وتح�سين فر�ص العمالة 
وال�ستخدام و�سد منافذ البطالة، وتقلي�ص م�ستوى الفقر، والهتمام بتلبية الحتياجات ال�سكنية لل�سكان، 

وتعزيز الإدارة الم�ستدامة للموارد الطبيعية والبيئية.
•   محور اآليات دعم وتنفيذ ال�ستراتيجية الوطنية لل�سكان.

4.1 اأهـداف الدرا�صـة 
تهدف هذه الدرا�سة ب�سكل رئي�ص اإلى:

على  العاملة  الموؤ�س�سات  لدى  والتنمية  ال�سكان  بين  المتبادلة  العالقة  باأهمية  ال�ستراتيجي  الح�ص  •  تعزيز 
التخطيط التنموي.

 •  الوقوف على مدى اإدماج الأبعاد ال�سكانية في ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية.
التنمية  بين  التكامل  لتعك�ص  التنموية  الخطط  في  ال�سكانية  للق�سايا  اإدماج  من  تحقيقه  يمكن  ما  ا�ستدراك    •

وال�سكان.
•   الك�سف عن جوانب القوة وال�سعف في تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية لل�سكان.

في  الديموغرافي  التغير  لح�سول  المنا�سبة  لال�ستجابة  وال�ستعداد  الدولة  جاهزية  مدى  على  الوقوف    •
التركيب العمري لل�سكان والفر�سة ال�سكانية المرافقة لهذا التغيير.

5.1 منهجية الدرا�صـة
اإذا  ما  لتحديد  التنموية  والبرامج  والخطط  لال�ستراتيجيات  الم�سمون  تحليل  منهجية  الدرا�سة  هذه  ت�ستخدم 
الروؤيا  تتبع  خالل  من  فيها  كاف  ب�سكل  اأدمجت  قد  والنوعية  الكمية  وتاأثيراتها  ال�سكانية  المتغيرات  كانت 
ال�سكانية والأبعاد ال�سكانية ح�سب موجهات عملية الدمج المتمثلة باأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية واأهداف 
الأ�سئلة  من  مجموعة  وفق  ال�ستراتيجية  اإعداد  مراحل  اأو  مكونات  كل  في  لل�سكان  الوطنية  ال�ستراتيجية 

تغطي مراحل اإعداد ال�ستراتيجية، كما هو مبين في ال�سكل التالي:

وقد انتهى هذا التحليل بجداول تكرارية وحداتها الرئي�سة ال�ستراتيجيات الوطنية، وال�ستراتيجية القطاعية، 
ال�ستراتيجيات،  هذه  بين  التقاطعات  اإلى  للو�سول  التنموية  والبرامج  للموؤ�س�سات  ال�ستراتيجية  والخطط 

وفيما يلي الأ�سئلة التي ت�سمنها تحليل الم�سمون:

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
•   ما هي م�سكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية؟ هل هناك دليل على اأن م�سكلة الحالة التي تم 

تحديدها في خطة التنمية ت�ستند اإلى بيانات ال�سكان والتنمية؟ 
•    ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �ساهمت في م�سكلة الحالة؟
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•   هل حددت مثل هذه العوامل ال�سكانية التي ت�سبب الم�سكلة كمناطق للتدخل؟
•   هل حددت الفئات المهم�سة ك�سرائح مت�سررة؟

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
•   هل الأهداف تعك�ص الم�سكلة اأو الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان، كما في تحليل الحالة؟

•   ماهي الأهداف ال�سكانية التي تم فعال دمجها في الخطة؟
•   ماهي الأهداف ال�سكانية التي لم تدمج في الخطة؟

•   ماهي المحددات التي ت�سعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�سكانية؟
ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية؟ ر�صد الموا�صيع التالية:

•   البيانات الديموغرافية والموؤ�سرات.
•   اعتماد الإ�سقاطات ال�سكانية في تخطيط م�ستوى ال�ستجابات.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
لتحديد ما اإذا كانت العوامل ال�سكانية قد تم دمجها في برامج واأن�سطة الخطة نتتبع الخطوات التالية:

•   نظرة على الن�ساطات اأو البرامج اأو الم�ساريع في الخطة من حيث: 
P الهدف العام والأهداف المحددة له.

P معالجته للم�سكلة والفئة الم�ستهدفة التي يخدمها من المواطنين والموؤ�سرات الم�ستخدمة.

P توفر المخ�س�سات المالية واإدراجها في الموازنة العامة بال�ستعانة بن�سرة الموازنة العامة32.
•   تحديد الم�ساريع اأو البرامج التي تخدم اأهداف �سكانية، وهل كانت كافية لتحقيق الأهداف.

6.1 محددات الدرا�صة:
العالي  والتعليم  والتعليم،  التربية  من  كل  وزارات  ل�ستراتيجيات  الدرا�سة  هذه  في  التحليل  يت�سمن  لم 
والبحث العلمي، الزراعة، الأوقاف وهيئة ال�ستثمار، وذلك لتعذر الح�سول عليها لأ�سباب تعود اإلى اأن 

ال�ستراتيجية قيد الإعداد اأو اأنها في مراحل اإقرارها.

7.1 جمع البيانـات:
لأغرا�ص الدرا�سة في التاأكد من مدى اإدماج الأهداف ال�سكانية في الخطط التنموية ال�ساملة والخطط القطاعية 
 2025 الأردن  روؤية  اختيرت  حيث  تنموي،  برنامج  اأو  خطة  اأو  ا�ستراتيجية   )25( الدرا�سة  هذه  غطت 
كا�ستراتيجية وطنية لحداثتها وتمثيلها لأغلب ال�ستراتيجيات الوطنية، كما �سملت الدرا�سة )7( ا�ستراتيجيات 
خطط  اأو  ا�ستراتيجيات  اأنها  اأ�سا�ص  على  اختيرت  الحكومية  للموؤ�س�سات  ا�ستراتيجية  خطة   )14( و  قطاعية 
عاملة في الفترة 2014-2015، كما اختيرت )3( برامج تنموية لمحافظات العا�سمة واربد والعقبة لتمثيلها 

الأقاليم الثالث ولن البرامج التنموية للمحافظات اأعدت بن�سق واحد.

32 http://www.gbd.gov.jo/web/Default.aspx?Id=27f5f14a-0748-4e55-a63d-2a0bc5ffb542



19 18

جدول رقم )1( ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية محور الدرا�سة ح�سب الفترة التي تغطيها



21 20



21 20

الف�صل الثاني
تحليل ال�صتراتيجيات والخطط والبرامج التنموية

1.2 ال�صتراتيجيات الوطنية

1.1.2 روؤية الأردن 332025
بتوجهات من جاللة الملك عبدالله الثاني المعظم اأعدت الحكومة روؤية الأردن 2025 وفق نهجًا ت�ساركيًا؛ 
�سمل ت�ساور الحكومة فيما بينها من اأجل التفاق على الأهداف المن�سود تحقيقها عام 2025، وت�سكيل لجنة 
والمجتمع  الخا�ص  القطاع  قادة  الوزراء وعددًا من  الوزراء وع�سوية عدد من  برئا�سة رئي�ص  توجيهية 
المدني. وقد �سكلت هذه اللجنة 17 لجنة فنية قطاعية �سارك فيها اأكثر من 300 خبير من الحكومة والمجتمع 
هذه  اجتماعات  عقد  مهمة  بتولي  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  وقامت  الخا�ص،  والقطاع  المدني 
اللجان واإدارتها، كما عملت الحكومة على توفير الفر�سة لجميع المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، 
والأحزاب ال�سيا�سية وجمعيات الأعمال، للم�ساهمة باآرائهم واأفكارهم من خالل ال�سحف المحلية اأو عبر 
الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبالإ�سافة اإلى ات�سال وزارة التخطيط والتعاون 
على  لت�سجيعهم  ال�سيا�سية  والأحزاب  المدني  المجتمع  ومنظمات  الأعمال  جمعيات  من   45 مع  الدولي 
الم�ساركة في هذه العملية. كما عقدت الحكومة لنف�ص الغاية موؤتمرًا وطنيا في البحر الميت في عام 2014، 

ووجهت الدعوة اإلى 780 من الأردنيين من �سرائح المجتمع كافة للم�ساركة فيه. 
تنق�سم روؤية الأردن 2025 اإلى جزاأين، الأول منها يقدم ملخ�سًا للواقع القت�سادي والجتماعي، ويغطي 
النواحي  تناول  كذلك  القت�سادية،  والم�ساركة  والت�سغيل  والتعليم  ال�سحة  بقطاعات  المرتبطة  الم�سائل 
�سمن  المختلفة  القطاعية  التحديات  حلل  كما  الجتماعية،  والحماية  والبطالة  بالفقر  المتعلقة  الجتماعية 

م�ستويات اأربع ت�سمل كال من المواطن، والمجتمع، وقطاع الأعمال والحكومة.
اأما الجزء الثاني فقد ا�ستعر�ص النموذج التنموي الذي �سيمكن الأردن من تحقيق الأهداف والتطلعات التي 
ا�ستعر�ص  كما  عليها،  التركيز  �سيتم  التي  الوطنية  التنمية  وجهود   ،2025 العام  في  اإليها  للو�سول  ي�سعى 
الإجراءات  من  بجملة  المرتبطين  و“الم�ستهدف”  “الأ�سا�ص”  وهما  ال�سيناريوهات،  من  اثنين  الف�سل  هذا 

والمبادرات على الم�ستويات القطاعية المختلفة.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1.ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في الروؤية ؟

انطلقت الروؤية من التحديات التي يواجها القت�ساد الوطني والمتمثلة خ�سو�سًا في قطاعات الطاقة والمياه 
ال�سباب  بين �سفوف  معدلتها وخ�سو�سًا  وارتفاع  البطالة  م�سكلة  التحتية، وكذلك  والبنية  والموا�سالت 
وتدني ن�سبة م�ساركة المراأة في �سوق العمل، وتفاوت م�ستويات التنمية بين المحافظات بالإ�سافة اإلى تزايد 

33 المملكة الأردنية الها�سمية، الأردن 2025، روؤية وا�ستراتيجية وطنية 2015.
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اللجوء  واأزمة  ال�سعبة  الإقليمية  الظروف  عن  ف�ساًل  هذا  العامة،  الموازنة  وعجز  العام  الدين  م�ستويات 
ال�سوري التي يتحملها المواطن والقت�ساد الأردني. ومن الجدير بالإ�سارة اإليه اأن الروؤية لم تعنون ب�سكل 

�سريح ارتفاع معدل النمو ال�سكاني كتحدي من بين التحديات التي يواجها القت�ساد الأردني.

2. هل هناك دليل على تحديد م�صكلةالحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 
نعم.. خ�س�ست وثيقة الروؤية في الجزء الأول منها عدة ف�سول تناول الأول تحلياًل للواقع القت�سادي 
والم�ساركة  والت�سغيل  والتعليم  ال�سحة  بقطاعات  المرتبطة  الم�سـائـل  وغـطـى  وال�سكــاني،  والجتماعي 
في  النخفا�ص  والى  الأردن،  في  ال�سارية  غير  الأمرا�ص  ن�سبة  ارتفاع  اإلى  اأ�سارت  فقد  القت�سادية، 
م�ستوى الجودة والتميز في قطاع التعليم، وانخفا�ص ن�سبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني، 
والى تدني ن�سب الت�سغيل في الأردن، والى �سعف الم�ساركة القت�سادية وخ�سو�سًا من جانب المراأة، 
بين  وتباينها  �سنة   15-24 العمرية  الفئة  في  وال�سباب  الإناث  بين  وخ�سو�سًا  البطالة  معدلت  وارتفاع 
العمالة  اإلى ذلك زيادة تدفق  الجامعيين. ي�ساف  اإلى ارتفاعها في �سفوف  بالإ�سافة  المملكة،  محافظات 
الكبير في  التفاوت  المهن والتخ�س�سات جراء  للعمالة الأردنية في بع�ص  المملكة ومزاحمتها  اإلى  الوافدة 
الأجور. كما تعر�ص لأمن الموارد واإدارتها وبخا�سة فيما يتعلق باأمن المياه والطاقة والغذاء، وبينت اأن 
الأردن ي�ستورد حاليًا نحو 97% من احتياجاته من خليط الطاقة، وان معدلت النمو ال�سنوية في الطلب 
على الطاقة مرتفعة، كما ي�ستورد 81% من احتياجاته من الغذاء، وارتفاع كميات ال�ستهالك، والزيادة 
األف  واأربعمائة  مليونا  عددهم  تجاوز  الذين  ال�سوريين  الالجئين  توافد  جراء  المملكة  في  ال�سكان  عدد  في 
لجئ ومقيم؛ اإ�سافة اإلى �سكان المملكة الذي و�سل عددهم نحو �ستة ماليين و�سبعمائة األف ن�سمة، قد اأدى 
ذلك اإلى ازدياد ملحوظ في ا�ستهالك المواد الغذائية، كما يواجه الأردن اختالل وا�سحًا في معادلة الطلب 

والمتاح من الموارد المائية.
ارتفاع  اإلى  واأ�سارت  الجتماعية،  والحماية  والبطالة  بالفقر  المتعلقة  الجتماعية  النواحي  كذلك عر�ست 
الزيادة  نتيجة  المبا�سر  وغير  المبا�سر  الدعم  على  الطلب  زيادة  اإلى  ذلك  واأعزت  الجتماعي،  الإنفاق 

ال�سكانية، واأزمات اللجوء التي يتعر�ص لها الأردن.
كما ابرز التحليل �سعف اإيرادات الحكومة واعتمادها على ال�سرائب غير المبا�سرة ولي�ص على ال�سرائب 
ب�سبب  الأردن،  الدخل في  فقط ب�سريبة  ي�سهمون  الذين  الأردنيين هم  3% من  ن�سبته  ما  المبا�سرة، وان 
ارتفاع عتبة الدخل المعفى من ال�سرائب وانخفا�ص م�ساركة قوة العمل الر�سمية من �سكانه في قوة العمل 

وبالتالي انخفا�ص م�ساهمتهم في القت�ساد الر�سمي.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة الروؤية وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
لها  التي  الرئي�سة  العمليات  كاأحد  الخ�سوبة  ارتفاع معدل  باآثار  ال�سريح  اعترافها  الروؤية عدم  يوؤخذ على 

عالقة باأغلب التحديات، كما ي�سجل لتحليل الو�سع الحالي في هذه الروؤية اعتبارها لالأمور التالية:
•   عالقة الأمرا�ص غير ال�سارية بمتو�سط �سنوات الحياة ال�سحية في الأردن، حيث قدرت اأن اأكثر من 
30% من متو�سط �سنوات الحياة ال�سحية في الأردن ت�سيع ب�سبب الوفاة المبكرة والمر�ص والعجز، 
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واأبرزت اآثار ذلك على مخرجات ال�سكان والتنمية، وبينت اأن الآثار القت�سادية والتكاليف لذلك كبيرة 
ومتنامية، وانها ت�ساهم في ارتفاع تكاليف الرعاية ال�سحية ب�سكل عام وخف�ص معدلت م�ساركة القوى 
العاملة، بالإ�سافة اإلى اآثارها ال�سلبية على اأ�سحاب العمل، ب�سبب التغيب عن العمل، والتقاعد المبكر، 

وانخفا�ص الإنتاجية العامة للعاملين.
•     اآثار ا�ست�سافة الأردن لأكثر من 1.4 مليون لجئ �سوري في تنامى ال�سغط على البنية التحتية القت�سادية 

والجتماعية. 
•   اآثار العمالة الوافدة الأقل كلفة في تعزيز القدرة التناف�سية في العديد من القطاعات الرئي�سة في القت�ساد 
وعلى الطرف الأخر اآثارها ال�سلبية في مناف�سة العمالة المحلية وال�سغط باتجاه خف�ص اأجور الأردنيين 

في تلك المجالت.
•   الدور الإيجابي للمغتربين الأردنيين في جميع اأنحاء المنطقة والعالم وم�ساهمتهم في التنمية الوطنية من 
جهة وحاجة التنمية القت�سادية الم�ستدامة على المدى الطويل لهذه الكفاءات، اإذ ل يمكن ال�ستغناء عنهم 

في م�سيرة التنمية وا�ستبدالهم بعمالة اأجنبية غير ماهرة تحول مدخراتها خارج الأردن.
•   ارتفاع الطلب على الماء والغذاء والطاقة وعالقته بالزيادة ال�سكانية في ظل الموارد المحدودة.

•   زيادة االإنفاق االجتماعي )الدعم المبا�سر وغير المبا�سر( لتخفيف �سغوط تكاليف المعي�سة على االأ�سرة 
الأردنية وعالقته بالمالية العامة والزيادة ال�سكانية.

•   �سعف اإيرادات الحكومة من �سرائب الدخل المبا�سرة وعالقته بتدني م�ساركة ال�سكان ذكورا واإناثا في 
�سوق العمل.

بان هذا  الروؤية  التنمية واعتراف  كاأحد مخرجات  التعليم  الجودة والتميز في قطاع  •   انخفا�ص م�ستوى 
ذلك  وربطت  وعالميا  اإقليميا  المناف�سة  على  القادرة  العاملة  القوى  �سمن  ليكون  جيل  يعد  ل  الم�ستوى 

بمجموعة من الأ�سباب ابرزها انخفا�ص م�ستوى الإنفاق العام لكل طالب وفقا للمعايير الدولية.
اإيجابا على خ�سائ�ص  العمل، والتاأثير  الأردن و�سوق  لل�سكان في  العمري  التركيب  التغير في  •   عالقة 

ال�سكان الن�سيطين اقت�ساديا لال�ستفادة من الفر�سة ال�سكانية في تح�سين م�ستوى الرفاه للمواطنين.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
اتباعها  يمكن  التي  لل�سيا�سات  ليمهد  والجتماعي  القت�سادي  للواقع  تحلياًل  الروؤية  من  الأول  الف�سل  قدم 
انطالقا من نقاط القوة وال�سعف، والفر�ص والتهديدات، وذلك من خالل اأربعة محاور من بينها مرحلة 
بالعوامل  يتعلق  بما  التالية  التدخالت  التحليل  المرحلة من  في هذه  اقترحت  اإذ  للمواطنين،  الراهنة  الحالة 

ال�سكانية وعلى النحو التالي:
-  قـدرت احتيـاجــات الأردن لعــام 2015 بنحو 2.8 مليــار دولر، لكي يتمكن من التكيف مع وجود 

المهاجرين ال�سوريين.
-   لـال�ستفادة من الفر�سة ال�سكانية، ينبغي تح�سين م�ستويات التح�سيل العلمي والتدريب لل�سباب ب�سكل كبير 
وزيادة معدلت الم�ساركة في القوى العاملة بين كل من الذكور والإناث، وقدرت انه يمكن اإحداث 
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تغيير في القيم الجتماعية ال�سائدة ومفهوم المواطنة ال�سالحة لدى ال�سباب من خالل موؤ�س�سات التعليم 
والثقافة.

-   تنبهت لالآثار القت�سادية وتكاليف انت�سار الأمرا�ص غير المعدية وم�ساهمتها في خف�ص معدلت م�ساركة 
هذه  من  الوقاية  يتطلب  ذلك  اأن  وبينت  عام،  ب�سكل  ال�سحية  الرعاية  تكاليف  وارتفاع  العاملة  القوى 
اأنماط  تح�سين  على  االأردنيين  لت�سجيع  الوقائية،  ال�سحية  للرعاية  وطنية  حملة  خالل  من  االأمرا�ص 

حياتهم، واأنماط طعامهم ووعيهم ال�سحي.
العالي  والتعليم  التعليم  مجال  في  ال�سكان  خ�سائ�ص  تغيير  جهود  في  النتائج  نوعية  �سعف  اإلى  تنبهت    -
والتدريب المهني، واعتبرت ذلك عائدًا �سلبيًا على ال�ستثمار، وبينت انه يمكن لل�سباب بناء مهاراتهم 
وتح�سين فر�ص ت�سغيلهم بوتيرة اأ�سرع وبتكلفة اأقل، من خالل اللتحاق ببرامج التدريب المهني، ومن 
ثم اإلى �سوق العمل، ولي�ص من خالل برامج جامعية تدوم ثالث اأو اأربع �سنوات ول توؤمن بال�سرورة 

فر�سة عمل لئقة، والحاجة اإلى اطار وا�سح لكل برامج التدريب المهني.
-   تنبهت اإلى اآثار تدني ن�سب الم�ساركة القت�سادية لل�سكان ب�سكل عام وبين الإناث ب�سكل خا�ص واعتبرت 
ذلك فر�سة �سائعة على الأردن؛ وبينت اأن الأمر يعك�ص اختالل كبيرًا ي�ستلزم �سيا�سات وا�سحة في هذا 

المجال.
المزيد  وا�ستحداث  العاملة،  القوى  في  واإبقائهم  وتن�سيطهم  الأردنيين  ت�سجيع  اإلى  الحاجة  اإلى  تنبهت    -
اإيجاد فر�ص العمل المتاحة،  ال�سباب على  اآليات �سوق العمل التي ت�ساعد  من فر�ص العمل، وتح�سين 
اإعادة  اإلى  العر�ص والطلب، والحاجة  ديناميكي و�سفاف من جانبي  �سوق عمل  اإلى تطوير  والحاجة 
توجيه جذري لآليات الحوافز التي ت�سكل اتجاهات �سوق العمل، من خالل توجيه رغبات وتطلعات 
ال�سباب واأولياء اأمورهم، بالإ�سافة اإلى الحاجة اإلى اإعادة تقييم لنظام الحوافز بين القطاع العام والعمالة 

في القطاع الخا�ص، وتوجيه ال�سباب نحو القطاع الخا�ص. 
-   تنبهت اإلى اآثار وجود العمالة الأجنبية الأقل تكلفة في اأنها ت�سكل �سغطا باتجاه خف�ص اأجور الأردنيين في 
تلك المجالت، كما بينت انه على الرغم من الآثار الإيجابية للمغتربين الأردنيين في الم�ساهمة في تنمية 
القت�ساد الوطني، اإل اأن التنمية القت�سادية الم�ستدامة على المدى الطويل تتطلب اأن تكون الأولوية 

الأولى لنظام التعليم واأ�سواق العمل محليا هي توفير فر�ص مجدية لالأردنيين للعمل في الأردن.

5. هل اأدمجت الفئات المهم�صة في تحليل الحالة ؟
¢  ال�صباب: بينت الروؤية اأن اأمام الأردن فر�سة فريدة من نوعها ذات اأهمية ا�ستراتيجية لتحقيق الرخاء على 
المدى الطويل م�سمونها ارتفاع في ن�سبة ال�سباب في �سن العمل، كما عر�ست لم�سكلة البطالة وارتفاع 

معدلتها وخ�سو�سًا بين �سفوف الجامعيين منهم. 
الذكور  بين  الفجوة  وات�ساع  للمراأة،  القت�سادية  الم�ساركة  تدني معدلت  اإلى  الروؤية  اأ�سارت  المراأة:   ¢
الفئة  البطالة  وخ�سو�سًا في  اإلى ارتفاع معدلت  الم�ساركة والأجور، بالإ�سافة  والإناث في مجالي 

العمرية 15-24 �سنة .
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العا�سمة، وان ن�سبة  اأكثر و�سوحا كلما تم البتعاد عن محافظة  الفقر يظهر  الفقراء: بينت الروؤية ان   ¢
كبيرة من ال�سكان يكافحون فوق خط الفقر الر�سمي.

ال�سن  لكبار  الإ�سارة  اإلى  الحالي  الو�سع  تحليل  في  الروؤية  تتطرق  لم  الإعاقات:  وذوي  ال�صن،  كبار   ¢

وذوي الحتياجات الخا�سة.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
هل الأهداف تعك�ص الم�سكلة اأو الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان، كما في تحليل الحالة؟

نعم...عك�ست الأهداف الم�سكلة اأو الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان، وان كانت مرحلة التحول الديموغرافي 
التي يمر بها الأردن بما تحمله من فر�سة �سكانية والتي م�سمونها زيادة في معدلت نمو ال�سكان ممن هم في 
�سن العمل والإنتاج ت�ستحق اأن يكون تبني �سيا�ساتها ب�سكل �سريح احد اأهداف روؤية الأردن 2025، بما فيها 
دعم لبرامج ال�سحة الإنجابية /تنظيم الأ�سرة والتاأثير الإيجابي على خ�سائ�ص ال�سكان بما يخدم ال�ستفادة 

من هذه الفر�سة. اأما اأهداف الروؤية فقد كانت على النحو التالي:
•   تعزيز م�ستويات النمو القت�سادي وتحقيق ال�ستقرار المالي والحد من الهدر في الموارد المالية واإي�سال 

الدعم اإلى م�ستحقيه، والو�سول اإلى م�ستويات اآمنة من الدين العام.
•  تح�سين بيئة الأعمال وال�ستثمار ورفع م�ستوى تناف�سيتها لت�سبح جاذبة لال�ستثمارات المحلية والأجنبية 
في مختلف القطاعات القت�سادية، وتعزيز م�ستوى ال�سراكة بين القطاعين العام و الخا�ص، ومراجعة 

دور القطاع العام وحجمه وطبيعة م�ساهمته في العملية التنموية.
ذات  القطاعات  دعم  وو�سائل  اأدوات  وتعزيز  فيها،  البتكار  وت�سجيع  القت�سادية  القطاعات  •  تطوير 

الأولوية والقيمة الم�سافة العليا والم�سدرة.
•  ت�سجيع عمل الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة الحجم واإيجاد الدعم المالي والمناخ المالئم لها باعتبارها 
محركًا من محركات النمو القت�سادي، وتعزيز دورها في اإيجاد فر�ص العمل لل�سباب من خالل ت�سجيع 

روح الريادة والبتكار.
•  تعزيز ال�سيا�سات الناظمة ل�سوق العمل والتركيز على العمالة المهنية الموؤهلة بما يخدم عملية الإحالل 

التدريجي محل العمالة الوافدة وخ�سو�سًا ال�سباب، وت�سجيع دخول المراأة اإلى �سوق العمل.
نهج  المحافظات وتطبيق  بين  التنموية  الفوارق  وتقلي�ص  المجتمعات  في  ال�ساملة  المحلية  التنمية  •  تحفيز 

الالمركزية �سمن اطار تمكين المجتمعات المحلية واإ�سراكها في اتخاذ القرارات التنموية التي تعنيها.
•  ا�ستهداف زيادة م�ساركة المراأة في �سوق العمل من خالل برامج محددة.

•  اإيالء الهتمام الكافي بذوي الحتياجات الخا�سة و ال�سعي لدمجهم في المجتمع.

2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الروؤية ؟
  2025 الأردن  لروؤية  ال�ستراتيجية  ال�سكانية والمحاور  الفر�سة  اأهداف  بين  التقاطعات  اإعداد جدول  بعد 
والمبادرات ذات الأولوية؛ يمكن القول انه با�ستثناء اأهداف �سيا�سات الفر�سة المبينة في اإجابة ال�سوؤال التالي 

فان الروؤية �سملت باقي اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الروؤية ؟
بناء على تحليل جدول التقاطعات الم�سار اإليه �سابقا؛ يظهر:

ثالثًا: هل ت�صمنت الروؤية دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟ 
•  اأدمجت العديد من المتغيرات ال�سكانية في الروؤية مثل عدد ال�سكان، التركيبة العمرية لل�سكان، معدل 
فيها  ال�سكان  كان  التي  المتغيرات  من  الكثير  اأدمجت  كما  الر�سع،  الأطفال  وفيات  معدل  الخ�سوبة، 
عامال مهما مثل معدل الم�ساركة في قوة العمل للذكور والإناث، معدلت البطالة، ن�سبة ال�سكان الذين 

يعي�سون دون خط الفقر.
•  اأدمجت الروؤية  العديد من الموؤ�سرات وحددت قيم م�ستهدفة لهذه الموؤ�سرات ت�سعى الروؤية اإلى الو�سول 

اليها عام 2025 ومن ابرز هذه الموؤ�سرات: 
-   رفع ن�سبة تغطية ال�سكان بالتامين ال�سحي من 89% عام 2017 اإلى 95% عام 2025.

-   خف�ص معدل وفيات الأطفال الر�سع لكل األف ولدة حية من 16 عام 2017 اإلى 12 عام 2025. 
-   رفع معدل الم�ساركة القت�سادية العامة من 41% عام 2014 اإلى 50% عام 2025.

-   رفع معدل الم�ساركة القت�سادية لالإناث من 15% عام 2014 اإلى 24% عام 2025.
-   خف�ص معدل البطالة من 12.2% عام 2014 اإلى 8%-9.2% عام 2025.

23% عام  اإلى   2014 30% عام  العمل من  اإجمالي قوة  الأجنبية من  للعمالة  المئوية  الن�سبة  -  خف�ص 
.2025

-   خف�ص الن�سبة المئوية للموظفين في القطاع العام من 38% عام  2014 الى30% عام 2025.
-   رفع ن�سبة اللتحاق بالتعليم ما قبل المدر�سي من60.1% عام 2014 اإلى 90% عام 2025.

-   رفع ن�سبة اللتحاق الإجمالّية بالتعليم المهني من 13.12% عام 2014 الى40% عام 2025.
-   رفع موؤ�سر التقدم الجتماعي من 66 عام 2014 اإلى 73 عام 2025.

-   رفع درجة موؤ�سر التنمية الب�سرية من 0.77 عام 2014 اإلى 0.80 عام 2025.
-   رفع عدد المنتفعين من خدمات الحماية الجتماعية والمدمجين في اأ�سرهم من 3500 عام 2014 اإلى 

8000 عام 2025.  
-   رفع عدد المبادرات للم�سوؤولية المجتمعية التي يدعمها القطاع الخا�ص اإلى 144 عام 2025.

-   خف�ص ن�سبة ال�سكان خط الفقر المطلق من 14% عام 2014 اإلى 8% عام 2025.

اأن الروؤية لم تلتزم بهدف �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية في تحقيق معدل الإنجاب الم�صتهدف والبالغ 
النمو  بتر�صيد  ووا�صح  �صريح  ب�صكل  تلتزم  لم  كما   ،2030 عام  في  الواحدة  للمراأة  مولود   2.1
ال�صكاني ليتنا�صب معدله ال�صنوي مع مقت�صيات التنمية الم�صتدامة وبما يحقق اأهداف ال�صتراتيجية 

الوطنية لل�صكان.
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-   خف�ص ن�سبة ال�سكان تحت خط فقر الغذاء من 0.32% عام 2014 اإلى 0% عام 2025.
-   رفع ن�سبة المخدومين ب�سبكات ال�سرف ال�سحي من 58% عام 2014 اإلى 80% عام 2025.

-   رفع ن�سبة ال�سكان الذين يتم مراقبة الهواء المحيط في مناطقهم من 80% عام 2014 اإلى 90% عام 
.2025

اإلى   2014 7% عام  -   خف�ص عدد المحافظات التي تتجاوز ن�سبة الفقر بها المعدل العام للمملكة من 
3%عام 2025.

-   رفع ن�سبة الن�سبة المواطنين الذين يعتقدون اأن القانون مطبق بالت�ساوي على جميع المواطنين من 
18% عام 2014 اإلى 55% عام 2025.

-   رفع عدد العاملين في قطاع ال�سياحة في المملكة )األف فرد( من 46 عام 2014 اإلى 110 عام 2025.
الى   2014 1.53% عام  العمالة الأردنية من  اإلى مجموع  الزراعية الأردنية  العمالة  ن�سبة  رفع     -

1.72% عام 2025.
-   رفع النمو في العمالة المحلية في القطاع ال�سناعي من 5% عام 2014 اإلى 7% عام 2025.

-   رفع النمو في العمالة المحلية في قطاع الخدمات من 1.3% عام 2014 اإلى 6% عام 2025.
اإلى %55  -   رفع تغطية مكاتب الئتمان )الن�سبة المئوية من ال�سكان البالغين( من 0.0% عام 2014 

عام 2025.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
تت�سمن خطة  ولم  اإجراء  اأو  �سيا�سة   400 من  اأكثر  ت�سمنت  المدى  بعيدة  روؤية وطنية  2025 هي  الروؤية 

تف�سيلية.

على الرغم اأن وثيقة روؤية الأردن 2025 تمثل روؤية وطنية بعيدة المدى مبنية على اأكثر من 400 
�صيا�صة اأو اإجراء يتوقع تنفيذها من خالل النهج الت�صاركي بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع 
اإل اأن هذه ال�صتجابات لم تبنى على اإ�صقاطات �صكانية تاأخذ بعين العتبار التحولت الديموغرافية 

التي يمر بها المجتمع. 
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2.2 ال�صتراتيجيات القطاعية
1.2.2 ال�صتراتيجية الوطنية لل�صباب، 2018-2014 34

بموجب  والريا�سة  ال�سباب  لوزارة  قانونيا  2001 وريثا  تاأ�س�ص عام  الذي  لل�سباب  الأعلى  المجل�ص  يعتبر 
التي  للبرامج  والتنفيذ  التخطيط  في  مرونة  ال�سباب  قطاع  لإعطاء  وذلك   )2001 ل�سنة   65( رقم  القانون 
تتعامل مع ال�سباب الأردني من الجن�سين، ويهدف المجل�ص اإلى تنظيم طاقات ال�سباب وا�ستثمارها بما يكفل 

م�ساركتهم الفاعلة في التنمية الب�سرية الم�ستدامة وتر�سيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي. 

اأول: تحليل الو�صع الحالي:
ما هي م�سكلة الحالة التي تم تحديدها في الخطة ال�ستراتيجية؟ 

اأبرزت ال�ستراتيجية مجموعة من الق�سايا في ع�سر محاور ابرزها حاجة ال�سباب الأردني للرعاية والتنمية 
منطلقة من اأن:

 ا. “المجتمع الأردني فتيا و�ساب... ويجعل من عنا�سر نمو ال�سباب وتوزيعهم الجغرافي �سغوطًا 
والمتنامية.  المتنوعة  احتياجاتهم  تلبية  اأمام  تعقيدات  ويفر�ص  المتاحة،  الوطنية  الموارد  على 
م�ستقبل  روؤية  خاللهم  من  ويمكن  التنموية،  العملية  في  اأ�سا�سيا  عن�سرًا  يعد  ال�سباب  اأن  وحيث 

الوطن واإمكانات تحقيق طموحاته؛ لذا فاإن رعايتهم وتنميتهم تعد عملية ا�ستثمارية...”، 
 ب. “اأن المجتمع الأردني محدود الإمكانات المادية والثروات الطبيعية، ويواجه كغيرة من المجتمعات 
العولمة  لتاأثيرات  تعر�سه  وفي  والغذائي  المائي  مخزونه  وفي  بيئته  في  اأمنية  تحديات  العربية 
والأمرا�ص  ال�سارة  ال�سلوكيات  وانت�سار  المعلومات  مجال  في  وبخا�سة  التكنولوجي  والتطور 

المعدية، فاإن ذلك يجعل من عملية رعاية ال�سباب وتنميتهم واجبًا وطنيًا و�سرورة ملحة”.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 
نعم.. بنيت ال�ستراتيجية على تحليل للو�سع الحالي للحركة ال�سبابية، وتناولت العالقة بين ال�سباب والتنمية 
في المحاور الت�سعة من ال�ستراتيجية وابرزها؛ محور ال�سباب ومحركات التغيير: )المحركات الجتماعية، 
البيئة، الطاقة، النمو ال�سكاني، التغير المناخي، التمدن، الأمن الغذائي، الفقر(، ومحور ال�سباب والتنمية 
ال�ساملة الم�ستدامة )التنمية ال�سيا�سية، القت�سادية، الجتماعية، الأمنية والثقافية والترويحية والتكنولوجية(، 
بالإ�سافة اإلى محور ال�سباب والأمن الإن�ساني)العمالة، ال�سحة، البيئة، التعليم والتدريب المهني، الأن�سطة 

الترويحية وو�سائل الت�سال(.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
مو�سوع  واعتبرت  ال�سكاني  والتوزيع  ال�سكانية  والخ�سائ�ص  ال�سكاني  النمو  لموا�سيع  الخطة  عر�ست 
اإليه باعتباره  الكبير بكافة المحركات، بل نظرت  التغيير نظرًا لتداخله  ال�سكان عاماًل مهمًا من محركات 

34 المجل�ص الأعلى لل�سباب، ال�ستراتيجية الوطنية لل�سباب، المرحلة الثانية، 2018-2014
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محركًا اأ�سا�سيا لكافة العوامل الأخرى، وله تاأثيره على مقت�سيات التنمية الم�ستدامة وعلى الخطط التنموية 
الفقر  معدلت  وارتفاع  المياه  على  الطلب  وزيادة  جهة  من  ال�سكان  بين  للعالقة  تدرك  كما  الأخرى، 
والنتقال من الريف اإلى المدن بحثًا عن فر�ص عمل اأف�سل وزيادة كميات النفايات وزيادة الطلب على 

الغذاء، وبالتالي فقد عبرت عن اأهمية النمو ال�سكاني المتزايد وتحدياته على ق�سايا التنمية والتغيير.

4. هل حددت مثل هذه العوامل الديموغرافية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
تركزت تدخالت ال�ستراتيجية في مجال العوامل الديموغرافية على مخرجات العمليات الرئي�سة لل�سكان 

من خالل التغيير على خ�سائ�ص ال�سباب، في حين لم تكن العمليات الرئي�سة محورا رئي�سا للتدخل.

5.  هل اأدمجت الفئات المهم�صة في تحليل الحالة ؟
في  والإناث  الذكور  العمر)12-30( عام من  فئة  بال�سباب من  الم�ستهدفة  �سريحتها  ال�ستراتيجية   حددت 
جميع مناطق المملكة، وقد تم اإ�سراكهم في اإعدادها من خالل نتائج الدرا�سة الم�سحية لواقع ال�سباب الأردني 
ال�سابات  اأن مجموعة كبيرة من  بينت  النقا�ص، كما  الذهني وحلقات  الع�سف  وتطلعاتهم، ونتائج جل�سات 
فالرواتب  توافرت  واإن  حتى  �سحيحة،  الخا�ص  القطاع  في  لهن  تتوافر  التي  العمل  فر�ص  باأن  اأو�سحن 
المعرو�سة عليهن اأقل من الرواتب التي تعر�ص على الذكور، بالإ�سافة اإلى انخفا�ص حما�ص الأهل نحو 
م�ساركة الفتيات في البرامج ال�سبابية، ويرى ال�سباب اأن م�سكلة الفقر الأكثر تاأثيرا عليهم وعلى مجتمعهم، 
التعليمية  بالبرامج  ومراعاتهم  دمجهم  عدم  من  يعانون  الإعاقة  ذوي  اأن  اإلى  ال�ستراتيجية  اأ�سارت  كما 
والمهنية بال�سكل المطلوب وعدم توافر فر�ص العمل لهم، و�سرورة عمل برامج توعية لالأهل وتعليمهم 

كيفية التعامل معهم.

ثانيًا: الأهداف والغايات وال�صتراتيجيات والفئات الم�صتهدفة:
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما هو محدد في تحليل الحالة ؟ 

ال�سباب  وتوجهات  واقع  م�سح  على  وا�ستندت  ال�سكان  على  توؤثر  التي  الق�سايا  الأهداف  عك�ست  نعم... 
والمجموعات البوؤرية.

2. هل اأهداف ال�صتراتيجية تحدد الفئات الم�صتهدفة ؟
 نعم... اقترنت الأهداف بال�سريحة الم�ستهدفة من الذكور والإناث.

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في ال�صتراتيجية والأهداف التي لم تدمج ؟

لل�سباب ومدى  ال�سكانية مقابل اهداف ال�ستراتيجية الوطنية  الفر�سة  التالي يبين اهداف �سيا�سات  الجدول 
الدمج بينهما.
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جدول )2( اأهداف �سيا�سات الفر�سة  ال�سكانية مقابل الأهداف ال�ستراتيجية الوطنية لل�سباب



31 30

4. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في ال�صتراتيجية ؟
يظهر من الجدول ال�سابق اأن هناك دمجا وا�سحا للعديد من اأهداف ال�سيا�سات ال�سكانية في ال�ستراتيجية، 

لكن لم يظهر بو�سوح الهدف التالي في ال�ستراتيجية:

5. ماهي المحددات التي ت�صعها ال�صتراتيجية لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
•  العادات والتقاليد التي تحد من م�ساركة الإناث ب�سكل اأو�سع في الن�ساطات ال�سبابية.

تنمية  باأهميتها ودورها في  الأهالي  قناعة  ال�سبابية، و�سعف  الموؤ�س�سات  ال�سلبية عن  المجتمعية  النظرة    •
ال�سباب ج�سميًا وعاطفيًا.

•  �سعف التن�سيق بين الموؤ�س�سات الر�سمية وموؤ�س�سات المجتمع المدني المعنية في مجال ال�سباب.

ثالثًا: هل ت�صمنت ال�صتراتيجية دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟
وتناولت  والبطالة،  والفقر  ال�سكاني  والتوزيع  ال�سكاني  كالنمو  ال�سكانية  الموؤ�سرات  من  للعديد  عر�ست 
مو�سوع ال�سباب �سمن 10 محاور هي)الحقوق المدنية والمواطنة، والم�ساركة المجتمعية، بناء ال�سخ�سية 
الأمن  التغيير،  محركات  الم�ستدامة،  ال�ساملة  التنمية  الر�سيدة،  الحاكمية  والحداثة،  الأ�سالة  ال�سبابية، 

الإن�ساني، الأمن الوطني والبيئة الأمنة(.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
عر�ست ال�ستراتيجية لمجموعة من البرامج والم�ساريع التي تخدم اأهداف �سكانية ويمكن عر�ص ابرزها 

على النحو التالي:
الأ�سا�سية  بالمهارات  و�سابة  �ساب   14400 لتزويد  المتطوعين  فرق  مع  �سنويًا  عمل  ور�سة   120 عقد    •

الالزمة في مجال الم�ساركة المدنية والعمل التطوعي والت�سبيك والمبادرات ال�سبابية.
•  توعية )1250( �سابًا �سمن الفئة العمرية )18-25( ومن كال الجن�سين بمفاهيم وماهية النمو ال�سكاني من 

خالل تنفيذ )25( جل�سة حوارية.
•  عقد 65 ندوة لأولياء اأمور اأع�ساء المراكز ال�سبابية عن فر�ص العمل المتاحة لل�سباب.

للدخل  المدرة  المهنية والحرفية  الأعمال  العمل على  العاطلين عن  لل�سباب  )130( ور�سة تدريب  •  عقد 
وتدريبهم على اإدارة الم�ساريع ال�سغيرة.

•  تدريب 18000 �ساب/ة على الأعمال اليدوية والمهنية المدرة للدخل.

ن�صر الوعي لدى ال�صباب بالق�صايا ال�صكانية وعالقتها بال�صحة الإنجابية/ تنظيم الأ�صرة.

ل يوجد ما يوؤكد ا�صتخدام ال�صتراتيجية لالإ�صقاطات ال�صكانية في تخطيط م�صتوى ا�صتجاباتها 
للق�صايا التي عر�صتها.
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•  عقد حمالت توعية وطنية ل�سباب ال�سفين الأول والثاني الثانوي عن برامج التدريب المهني واأهميتها 
في محاربة البطالة.

•  اإقامة )130( ور�سة توعية حول ثقافة العمل التطوعي.
•  توعية 1950 من اأولياء الأمور بطرق واأ�ساليب التعامل الناجح مع اأبنائها.

عمل  ور�سات  �سمن  اآمنة  اأ�سرة  بناء  واأ�ساليب  بطرق  الزواج  على  المقبلين  من  �ساب   3250 توعية    •
متخ�س�سة في مراكز ال�سباب في جميع محافظات المملكة.

•  عقد )15( ور�سة تدريبية لمجموعة من المعاقين في برامج التدريب المهني تنا�سب قدراتهم.
•  عقد ور�ص تدريبية لالأعمال اليدوية المختلفة لل�سباب في المناطق الأقل حظا.

•  عقد ور�ص عمل لل�سباب على المهن المختلفة.
•  عقد ور�ص عمل للتوعية باأهمية الن�ساط البدني على ال�سحة مع التركيز على اأهمية الريا�سة ودورها في 

الوقاية من الأمرا�ص.
•  التوعية بكيفية المحافظة على ال�سحة البدنية مع مراعاة م�ساركة ن�سبة من المعاقين.

2.2.2 ال�صتراتيجية الوطنية للت�صغيل 352020-2011
تلقي بظاللها  التي  التحديات  لمعالجة حزمة من  الوطنية  الت�سغيل  ا�ستراتيجية  الحكومة على تطوير  عملت 
القت�سادية والجتماعية على المواطن الأردني، وقد تم تطوير ال�ستراتيجية عبر نهج ت�ساوري وت�ساركي 
على  ت�سغيل  و�سيا�سات  وطنية،  لمعالجة  ال�سبل  انجع  اإلى  للو�سول  الأردني  الن�سيج  مكونات  مختلف  بين 
الم�ستوى الوطني. بنيت ال�ستراتيجية على ا�ستراتيجيات قطاعات التعليم والتعليم العالي والتدريب المهني 
مع  بالمقارنة  الروؤية  للت�سغيل من ثالث محاور هي  الوطنية  ال�ستراتيجية  وتتكون  القت�سادية.  والتنمية 
واقع �سوق العمل الراهن، حيث يعر�ص هذا المحور لالأهداف ال�ستراتيجية والأو�ساع في �سوق العمل 
اإذ يحلل هذا المحور �سوق  اأما المحور الثاني فهو الت�سخي�ص ال�سامل والمنهجي ل�سوق العمل،  الأردني، 
العمل عن طريق درا�سة جانبي العر�ص والطلب والطار الموؤ�س�سي الذي يعمل �سمنه، ويتناول المحور 
والمعيقات  المحددة  الأهداف  يعر�ص  حيث  الأمام،  اإلى  الطريق  على  ويركز  الم�ستقبلية  النظرة  الثالث 

واأولويات العمل وترتيبات التطبيق.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية ؟ 

تحددت م�سكلة الحالة بم�ساكل العمل الحالية والمتمثلة في البطالة الهيكلية، وخا�سة بين ال�سباب وانخفا�ص 
الم�ساركة في القوى العاملة، وخا�سة بين الن�ساء وتنامي البطالة والف�سل في متابعة مبادرات العمل، والف�سل 

في خلق بيئة موؤ�س�سية مالئمة ل�سياغة ال�سيا�سات وتقييمها.

35 المملكة الأردنية الها�سمية، ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل 2020-2011
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2. هل هناك دليل على اأن م�صكلة الحالة ت�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 
نعم ...عر�ست ال�ستراتيجية لذلك في ف�سلين هما الروؤية مقابل واقع الحال تناولت فيه تحليال لخ�سائ�ص 
الن�سيطين وغير الن�سيطين اقت�ساديا، والأردنيين العاملين والمتعطلين والعمال الأجانب والعمالة الأردنية 
المهاجرة، بالإ�سافة اإلى ف�سل اأخر ت�سمن تحليال ل�سوق العمل واآثار ال�سيا�سات القت�سادية وال�ستثمارية 
ومخرجات التعليم والتدريب المهني على ال�سوق، وتحليال للفجوات في ال�سوق ممثله بالفجوة بين الذكور 
والإناث، والفجوة الجغرافية، والفجوة بين العمالة  الوطنية والأجنبية والفجوة بين القطاع العام والخا�ص، 

واآثار �سيا�سات وبرامج  الموارد الب�سرية والت�سغيل.
وبينت اأن ن�سف ال�سكان هم دون �سن الع�سرين، وان عدد الوافدين اإلى �سوق العمل يفوق عدد الخارجين 
منه كل عام، وانه على الرغم من اأن النمو القت�سادي يعتمد اإلى حد كبير على الموارد الب�سرية فان اأرقام 
�سوق العمل في الأردن ل تبعث بالطماأنينة، فالبطالة بين ال�سباب بقيت فوق 10% طوال العقد الما�سي، 
كما اأن ن�سبة م�ساهمة المراأة في �سوق العمل تعد من ادنى الم�ستويات في العالم، ويزيد من الو�سع تعقيدا 

اأن فترات النمو القت�سادي لم توؤدي اإلى زيادة موازية في فر�ص العمل لالأردنيين.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
•  بينت ال�ستراتيجية اإن الأردن يمر في مرحلة “نعمة  ديموغرافية” ولكنه ل ي�ستفيد منها. اإذ يتجه عدد 
�سكان الأردن في �سن العمل اإلى الرتفاع، وبالمقابل فان عدد ال�سكان الن�سيطين اقت�ساديا في الأردن 
الإناث  باأغلبيتها من  اقت�ساديا  الن�سطة  الفئة غير  والعالم منخف�ص جدا، وتتكون  المنطقة  بالمقارنة مع 
الأقل تعليما، وبين الن�سيطين اقت�ساديا، يدخل الذكور �سوق العمل بن�سب طبيعية ولكنهم يخرجون منه 
البطالة بين  باكرا، بينما تدخل الإناث بن�سب غير كافية ويخرجن منه ب�سرعة كبيرة، وقد بقيت ن�سبة 
12-14% على مدى العقد الما�سي، وكان العاطلون عن العمل من الذكور في الأغلب من غير ذوي 

المهارات، بينما غالبية العاطلين عن العمل من الإناث هن من حملة ال�سهادات الجامعية.
•  الهجرة الوافدة والمغتربة: اعتبرت الأردن بلد م�سدر وم�ستقبل للعمالة في نف�ص الوقت، ويت�سمن اإر�سال 
“الطبقة الخالقة” من العمال المهرة والمهنيين والمدراء، وا�ستقبال العمال الأجانب الأقل مهارة، جعل 

ذلك من ال�سعب على الأردن اأن يبني قاعدة موارد ب�سرية نحو اقت�ساد المعرفة.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
•  الهجرة: لخ�ست ال�ستراتيجية الم�سكلة بان الكفاءات الأردنية من العمال المهرة والمدراء تهاجر اإلى 
الخارج في حين ي�ستقبل الأردن العمال الأجانب الأقل مهارة. وينتج عن العر�ص الكبير من العمال 
الأجانب ذوي الرواتب المتدنية اأن تنخف�ص الرواتب في ا�سفل �سلم الرواتب، وان تعود اأي زيادة في 
الإنتاجية بالنفع على �ساحب العمل، والنتيجة الأعم هي اقت�ساد �سماته الرواتب والمهارات والإنتاجية 
المتدنية حيث ل يوجد تح�سن في الرواتب ول في الإنتاجية، واقترحت ال�ستراتيجية  مراجعة �سيا�سات 
الهجرة الوافدة والهجرة المغتربة، وجعل العمالة الأجنبية تتكامل مع العمالة الأردنية ل ان تحل محلها.
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•  �صرخ الذكور والإناث: المفارقة بين الم�ستوى العالي من تعليم الإناث مع الم�ساركة المنخف�سة لهن في 
�سوق العمل، كما بينت انه من بين العوامل التي �ست�ساعد على ت�سهيل م�ساركة الإناث في �سوق العمل 
�سهولة الح�سول على المعلومات عن فر�ص العمل وقوائم البرامج الفعالة في �سوق العمل في القطاع 

الخا�ص، تامين منافع االأمومة وخدمات ح�سانة االأطفال وتبني اأنماط العمل المرن.
ا�ستحداث  المحافظات واأماكن  ال�سكن ح�سب  اأماكن  بين  الجغرافي: ل يزال يوجد عدم توافق  ال�صرخ    •
فر�ص العمل، وقد عر�ست ال�ستراتيجية عدة بدائل لتقلي�ص البطالة في المحافظات من ابرزها: توفير 
المناطق  للتواجد خارج  الطبيعية  الأر�ص والموارد  با�ستعمال  العالية  الكثافة  لل�سناعات ذات  الحوافز 
الح�سرية، التركيز على تمويل ال�سركات الميكروية وال�سغيرة وم�ساعدتها في عملية الت�سوق وال�سحن، 

وتوفير و�سائل النقل الكفوؤة ومعتدلة الكلفة بين المناطق الريفية والمراكز الح�سرية.

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟ 
•  اعترفت ال�ستراتيجية بان الأردن يمر بمرحلة ديموغرافية م�سمونها الزيادة ال�سكانية لل�سكان في �سن 
العمل، وان ا�ستثمار هذا التحول من خالل اإيجاد فر�ص عمل �سي�ساهم في زيادة الدخار وال�ستثمار، 
اإلى  الأردن  �سيعر�ص  مما  البطالة،  معدلت  ارتفاع  عليه  يترتب  كافية  عمل  فر�ص  توفر  عدم  وان 

�سغوط اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية.
•  اعتبرت ال�ستراتيجية �سعف المواءمة بين العر�ص والطلب في �سوق العمل من الأ�سباب الرئي�سة للبطالة 

وقد اأبرزت مظاهر ذلك ب:
•  عدم تطابق عر�ص العمل والطلب عليه؛ )15 األف من خريجي الجامعات الجدد عاطلون(.

•  يحرز الطلبة الأردنيون درجات منخف�سة في الختبارات الموحدة بالمقارنة مع الم�ستويات الدولية.
•  يتاأثر العر�ص بالهجرات الذاهبة والواردة، فالعمال المهرة يتركون الأردن وغير المهرة ياأتون اإليه.

•  ينق�سم العر�ص من العمالة بح�سب العمل في القطاع العام والخا�ص، والجن�ص، والجغرافيا، والعمال 
الأجانب مقابل الوطنيين، والقت�ساد الر�سمي مقابل غير الر�سمي، حيث تتوقع ال�ستراتيجية اأن هذه 

التق�سيمات كانت ال�سبب في الحد من تاأثير النمو القت�سادي على ا�ستحداث فر�ص عمل.

6. هل اأدمجت الفئات المهم�صة في تحليل الحالة ؟
بينت ال�ستراتيجية اأن الغالبية العظمى من العاطلين عن العمل هم من ال�سباب )49% منهم تحت �سن 25، 
وان 72% منهم دون �سن 30(. كما بينت اأن اأغلبية ال�سريحة غير الن�سطة من الن�ساء، وان 70% منهن دون 
�سن 30، وان ن�سبة ال�سابات العاطالت عن العمل بلغت 46%، وب�سكل عام تتدنى ن�سبة الن�ساء الم�ساهمات 
بالن�ساط االقت�سادي، وان االإناث اللواتي ينخرطن في �سوق العمل ينخرطن بن�سب جيدة لكنهن يخرجن منه 
ب�سرعة متناهية. كما بينت اأن  ق�سما كبيرا من العاملين يمكن ت�سنيفهم بالعاملين الفقراء، فالحد الأدنى من 
الرواتب الذي بلع 190 دينار �سهريًا ي�سع عائلة مكونه من اربع اأ�سخا�ص دون خط الفقر، وتحتاج عائلة 
من �ستة اأ�سخا�ص اإلى �سعف الحد الأدنى من الرواتب لترقى فوق خط الفقر، وعلى الم�ستوى الوطني فان 

68% من الذكور العاملين يتقا�سون اقل من 200 دينار في ال�سهر.
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ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

نعم ... عر�ست ال�ستراتيجية اأهدافها من خالل محوري العر�ص والطلب، اإذ هدفت في محور العر�ص 
اأردنية موؤهلة متحفزة لالنخراط في �سوق العمل وتلبية متطلباته، في حين تمثلت  اإعداد قوى عاملة  اإلى 
اأهدافها في محور الطلب على تمكين القطاع الخا�ص من زيادة النمو في الإنتاجية وا�ستحداث فر�ص عمل 

اأف�سل لالأردنيين.

2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في ال�صتراتيجية ؟

جدول )3( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل اأهداف ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل
مدى الدمج اأهداف ال�صتراتيجية الوطنية للت�صغيل اأهداف �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية

و�سع خطة ذات اإطار زمني لزيادة م�ساهمة المراأة 
في �سوق العمل وتفعيل الخدمات الم�ساندة لتمكين 
وبين  الأ�سرية  التزاماتها  بين  الجمع  من  المراأة 

م�سوؤوليات العمل والم�ساركة في الحياة العامة.

العمل  �سوق  في  الإناث  م�ساركة  معدلت  زيادة 
مرنة  خيارات  وتقديم  العقبات  اإزالة  طريق  عن 
وبيئة عمل منا�سبة لهن، وتقليل الفجوة في الأجور 

لنف�ص الوظائف التي ي�سغلها الذكور.

الهدف ال�سابق

المعـوقيـن  لتـاأهيـل  الفعـالـة  الـتــدابـيـر  زيــادة 
)ال�ستراتيجية الوطنية لل�سكان ( .

النظامية  والتدريب  التعليم  وبرامج  نظم  توجيه 
وغير النظامية لزيادة م�ساهمة العمالة المحلية في 

قوة العمل.

النهو�ص بو�سائل الت�سغيل والإر�ساد المهني والتقني، 
بما في ذلك ا�ستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات 
ذات العالقة داخل نظم التدريب وخارجها لم�ساعدة 
المجالت  اختيار  على  المهني  بالتدريب  الملتحقين 
لمتطلبات  والمواءمة  لقدراتهم  المنا�سبة  المهنية 
�سوق العمل،وم�ساعدة خريجي المجالت التدريبية 

المهنية المختلفة على اللتحاق بالعمل. 
تر�سيد وتنظيم اللتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم 
والتعليم  الجامعي  التعليم  ذلك  في  بما  العالي، 
الجامعي المتو�سط، بهدف تاأمين عن�سر المواءمة 
العمل،  �سوق  وحاجات  التنموية  المتطلبات  مع 
العمل  م�ستويات  باحتياجات  يتعلق  فيما  وبخا�سة 
على  والت�سجيع  الماهرة.  العمالة  من  الأ�سا�سية 

االنخراط في التعليم الثانوي المهني.

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

الق�ساء على التمييز في العمل �سد المراأة من اأجل 
زيادة ح�ستها في قوى العمل المتوفرة.

في  الخا�سة  الحتياجات  ذوي  م�ساركة  زيادة 
المجتمع  في  الندماج  لهم  يحقق  مما  العمل  �سوق 

الذي يعي�سون فيه.
والتعليم  التعليم  منظومة  مخرجات  نوعية  تطوير 
موائمة  خالل:  من  والتقني  المهني  والتعليم  العالي 
العمل  �سوق  احتياجات  مع  المهني  التدريب  برامج 
المعرفية  بالمهارات  مزودين  طلبة  وتخريج 
وال�سلوكية، والتربية الوطنية والتوجيه المهني للقيام 

بدورهم كمواطنين ونا�سطين في �سوق العمل.
الالزمة....... والمعلومات  البيانات  توفير 
والباحثين عن عمل لم�ساعدتهم في اتخاذ قراراتهم.

اإعداد قوى عاملة اأردنية موؤهلة متحفزة لالنخراط 
تطوير  خالل  من  متطلباته  وتلبية  العمل  �سوق  في 
العالي  والتعليم  التعليم  منظومة  مخرجات  نوعية 
والتعليم المهني والتقني و بمواءمة برامج التدريب 
طلبة  وتخريج  العمل  �سوق  احتياجات  مع  المهني 
مزودين بالمهارات المعرفية وال�سلوكية، والتربية 
للقيام بدورهم كمواطنين  المهني  الوطنية والتوجيه 

ونا�سطين في �سوق العمل.
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مدى الدمج اأهداف ال�صتراتيجية الوطنية للت�صغيل اأهداف �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية
تعديل الت�سريعات �سعيًا لتدعيم دور القطاع الخا�ص 

الوطني الأردني في التنمية القت�سادية. 

م�ساهمة  لزيادة  زمني  اإطار  ذات  خطة  و�سع 
معايير  وتر�سيد  العمل،  قوة  في  المحلية  العمالة 

واإجراءات ا�ستقدام العمالة الوافدة. 
المتناهية ال�سغر)الميكروية(  الم�ساريع  دعم قطاع 
التمويلية  الت�سهيالت  توفير  خالل  من  وال�سغيرة 
والفنية، وت�سجيع الت�سغيل الذاتي والريادة في اإقامة 

الم�ساريع الفردية. 

ال�سمان  خالل  من  لالأمومة  تاأمين  ا�ستحداث 
التي  والم�ساكل  المعيقات  على  للتغلب  الجتماعي 
تعتر�ص تطبيقه حاليًا وعلى النحو الذي يعزز من 

م�ساركة الن�ساء .
تعزيز موقع المنتج الأردني في الأ�سواق العالمية 

من خالل التفاقيات الدولية.
تح�سين البيئة ال�ستثمارية وزيادة التناف�سية.

الأعمال  بيئة  وتهيئة  الوطنية  المدخرات  تحفيز 
المبادرات  تنويع  يكفل  بما  ال�ستثمارية  والبيئة 
ال�ستثمارية المبا�سرة وتعظيم الفائدة منها �سواء في 

التوظيف المجزي، والقيمة الم�سافة.

�ساأنها  التي من  القانونية  الت�سريعات والأطر  اإيجاد 
ال�سغيرة  الم�ساريع  تمويل  برامج  ن�ساط  تو�سيع 
وتحفيز  تناف�سيتها  لتعظيم  ودعمها  والمتو�سطة 
ال�سادرات ذات القيمة الم�سافة العالية في قطاعي 
اإلى  يهدف  اقت�ساد  ظل  في  والخدمات  ال�سناعات 

تنمية ال�سناعات الثقيلة. 
الأقل  المناطق  في  لال�ستثمار  الم�ستثمرين  توجيه 
كثافة �سكانية من خالل تفعيل الت�سريعات، وتاأمين 
الت�سهيالت وتوفير البنية التحتية الداعمة لال�ستثمار 
بهدف توطين ال�سكان والحد من الهجرة الداخلية. 

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج
مدمج

مدمج

مدمج

تمكين القطاع الخا�ص من زيادة النمو في الإنتاجية 
وا�ستحداث فر�ص عمل اف�سل لالأردنيين.

في  م�ستقبلي  نمو  اإلى  توؤدي  ا�ستثمار  اأنماط  خلق 
واأجور  الأعلى  الم�سافة  القيمة  ذات  القطاعات 
اعلى وزيادة ت�سغيل العمال الأردنيين من الذكور 

والإناث.

تبني خطط واآليات ل�ستحداث فر�ص عمل جديدة 
ح�سب الحاجة.

تنظيم العمالة الوافدة وال�ستفادة من العقول 
المهاجرة

تمكين القطاع الخا�ص من زيادة النمو في الإنتاجية 
برفع  لالأردنيين  اأف�سل  عمل  فر�ص  وا�ستحداث 
تناف�سية وكفاءة القت�ساد بتحفيز هيكل ال�سوق على 
والخروج،  الدخول  �سهولة  خالل  من  المناف�سة 
والحد  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  لل�سركات  بخا�سة 

من قوة الحتكار.
في  لالإناث  القت�سادية  الم�ساركة  معدلت  رفع 

�سوق العمل عن طريق .. واإزالة العقبات .

رفع تناف�سية وكفاءة القت�ساد.

رفع تناف�سية وكفاءة القت�ساد.
توجيه �سيا�سات ال�ستثمار وبرامج الت�سغيل نحو 
زيادة فر�ص العمل المتاحة لالأردنيين من خالل 
خلق اأنماط ا�ستثمار توؤدي اإلى نمو م�ستقبلي في 
القطاعات ذات القيمة الم�سافة الأعلى، واأجور 

اأعلى.
اأن ت�سهم ال�سيا�سة النقدية في ا�ستقرار القت�ساد 
الكلي ف�سال عن اإيجاد فر�ص العمل في القت�ساد.

نحو  الت�سغيل  وبرامج  ال�ستثمار  �سيا�سات  توجيه 
وزيادة  لالأردنيين  المتاحة  العمل  فر�ص  زيادة 

فر�ص العمل في المحافظات والمناطق النائية.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في ال�صتراتيجية ؟

4. ماهي المحددات التي ت�صعها ال�صتراتيجية لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
اأ�سارت ال�ستراتيجية اإلى مجموعة من المخاطر التي يمكن اأن تعيق تحقيق ال�ستراتيجية ومن ابرزها:

•  عدم ال�ستقرار الجيو�سيا�سي في المنطقة... وما يترتب على ذلك من ا�ستقبال الأردن لأفواج �سكانية ل 
ي�ستطيع اأن يتحمل كلفة توفير احتياجاتهم الأ�سا�سية اأو اأن ي�ستوعبهم في �سوق العمل.

وال�ستثمارات  النفط  اأ�سعار  في  للتقلبات  معر�ص  الأردن  اأن  حيث  الخارجية:  القت�سادية  ال�سدمات    •
الأجنبية والم�ساعدات الخارجية.

•  تزايد العجز المالي تحت �سغوط داخلية، مما له من اآثار �سلبية على المحاوالت الرامية اإلى تحقيق النمو 
القت�سادي.

ثالثًا: هل ت�صمنت ال�صتراتيجية دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية؟ 
•  الموؤ�سرات: عر�ست ال�ستراتيجية موؤ�سرات اأداء تمثل النتائج النهائية المرتبطة بالأهداف ال�ستراتيجية 
وموؤ�سرات العر�ص والطلب مثل:  ن�سبة العاملين اإلى ال�سكان في �سن العمل، ن�سبة الإناث العامالت اإلى 
الإناث في �سن العمل، ن�سبة الذكور العاملين اإلى الذكور في �سن العمل، معدل البطالة، ن�سبة العاملين 
األجتماعي  بال�سمان  الم�سمولين  الخا�ص  القطاع  في  العاملين  ن�سبة  الجتماعي،  بال�سمان  الم�سمولين 
اإلى مجموع العاملين في القطاع الخا�ص، ن�سبة ال�سركات الميكروية المقتر�سة اإلى مجموع ال�سركات 
اإلى  المدر�سة  من  يذهبون  الذين  الطالب  ن�سبة  ميكروية،  قرو�ص  غلى  الحا�سلين  عدد  الميكروية، 
الأطفال  ن�سبة  الثانوية،  الدرا�سة  من  النهائية  ال�سنة  في  الطالب  مجمل  اإلى  العمل  اإلى  النتقال  برامج 

الذين يذهبون اإلى برامج الح�سانة اإلى مجموع الأطفال في عمر 4-6 �سنوات.
•  اأ�سارت ال�ستراتيجية اإلى الفر�سة ال�سكانية وتبعاتها.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
1: التعليم: 

•  برامج النتقال من الدرا�سة اإلى العمل: تنفيذ برنامج النتقال من الدرا�سة اإلى العمل لتقليل الوقت الذي 
يق�سيه الخريجون الجدد وهم عاطلون عن العمل: وزارة التربية والتعليم، 2014.

غطت ال�صتراتيجية الوطنية للت�صغيل كافة �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية في الت�صغيل.

على  بناء  ال�صتجابات،  م�صتوى  تخطيط  في  ال�صكانية  الإ�صقاطات  على  ال�صتراتيجية  اعتمدت 
�صيناريوهات م�صتقبلية حول نمو الت�صغيل، من جهة العر�س، كما اعتمدت على اإح�صاءات النمو 
ال�صكاني ونمو ال�صكان في �صن العمل، اأما من جانب الطلب فقد اعتمدت على التقديرات الم�صتقبلية 

التي تن�صرها الحكومة الأردنية للناتج المحلي الإجمالي.
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•  تحفيز تطوير نظام التدريب الميداني للطالب والخريجين كجزء من متطلبات التخرج. وتحفيز القطاع 
الخا�ص ك�سريك فعال في نظام التدريب الميداني: وزارة التعليم العالي، 2013.

•   التو�سع في الإر�ساد المهني: تفعيل الإر�ساد المهني في المرحلة الأ�سا�سية، توجيه المزيد من الطالب نحو 
المجال المهني في المرحلة الثانوية: وزارة التربية والتعليم، 2014.

•  التو�سع في بناء المهارات التي ت�ساعد على التوظيف: وزارة التربية والتعليم، 2015.
التوجيهي  بتطبيق  الكتفاء  وعدم  العالي  للتعليم  الختبارات  ومقايي�ص  القبول  معايير  في  النظر  اإعادة    •

كو�سيلة لتقييم اختيار الطالب للتعليم العالي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2015.
•    اإن�ساء موؤ�س�سة خا�سة غير ريحيه لتوفير خدمات وتجهيزات المرافق لمواقع الح�سانات، الموؤ�س�سة العامة 

لل�سمان الجتماعي، 2018.
•  تو�سيع برنامج ريا�ص الأطفال من جانب وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم، 2017.

2: التعليم والتدريب المهني والت�صغيل:
•  مراجعة ت�سكيل مجل�ص الت�سغيل والتعليم.

•   اإعادة النظر في كفاءة وفعالية كلفة برامج التدريب المقدمة من خالل القطاعين العام والخا�ص والتدريب 
في مواقع العمل في القطاع الخا�ص: ت�سكيل لجنة خا�سة 2011.

الخا�ص  القطاع  مع  العمل  را�ص  على  المبا�سر  بالتدريب  ت�سمح  التي  الحالية  الرائدة  البرامج  تو�سيع    •
وتوظيف الذكور والإناث: وزارة العمل 2013

•  ت�سجيع وت�سبيك ا�ستخدام الو�سائل الحديثة في توفير المعلومات حول فر�ص العمل والربط بين الباحثين 
عن العمل والجهات الموفرة للعمل. وزارة العمل: 2015.

•   تفعيل وتو�سيع خدمات واأنظمة للتوظيف والإر�ساد المهني والم�سورة )ي�ستهدف البرنامج المتعطلين عن 
العمل 2012(.

3: برامج الم�صاركة في الن�صاط االقت�صادي
•  مراجعة القوانين والأنظمة التي توؤثر على توفر العمل المنا�سب لالإناث وظروف العمل، والعمل بدوام 
الإ�سافية  والمنافع  بالأجور  المرتبطة  والمنافع  الجتماعية،  والحماية  المنزل،  من  والعمل  جزئي، 

واإزالة العقبات التنظيمية المرتبطة بها: وزارة العمل 2012.
•  تقييم برامج البحث عن عمل وبرامج التوظيف الحالية في القطاعين العام والخا�ص ودرا�سة تجارب 

عالمية واإقليمية: وزارة العمل، 2012.
•  تنفيذ تاأمين الأمومة المن�سو�ص عليها في قانون ال�سمان الجتماعي للحد من التمييز في �سوق العمل 

وتمكين الإناث من العودة اإلى العمل بعد اإجازة الأمومة: الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي 2012.
•  التطبيق الكامل لقانون ال�سمان الجتماعي للحد من التقاعد المبكر وت�سجيع ا�ستخدام تامين التعطل عن 

العمل بدل من التقاعد المبكر لأولئك الذين فقدوا وظائفهم وموؤهلين للتقاعد 2013.
•   توعية اإعالمية حول م�ساركة اليد العاملة الن�سائية في قطاعات م�ستهدفة )الزراعة، التمري�ص، التجارة(: 

مجل�ص الت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، 2015.
الخا�سة، وو�سع  الحتياجات  بذوي  المتعلقة  والت�سريعات والإجراءات  ال�سيا�سات  •  مراجعة وتحديث 
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اطار عام لها يحقق برامج وخدمات نوعية تواكب التطورات: وزارة التنمية الجتماعية 2012.
•   اإعداد برامج محددة لرفع الكفاءة المهنية لذوي الحتياجات الخا�سة: وزارة التنمية الجتماعية 2015

4: ال�صتثمار
•   توحيد القوانين الناظمة لال�ستثمار من اجل اإيجاد حوافز لال�ستثمار في اقت�ساد المعرفة، وتو�سيع ال�ستثمار 
لالأردنيين:  العمل  فر�ص  باإيجاد  ال�ستثمار  حوافز  وربط  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  وكذلك  المحلي 

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين، 2012.
•   تطوير �سامل لحوافز ال�ستثمار الحالية مع التركيز في الفترة المقبلة على تحفيز ال�ستثمار في القطاعات 
الم�ستوعبة لالأيدي الأردنية وتو�سيع قطاع الخدمات وت�سدير الخدمات وو�سع الأ�س�ص الالزمة لبناء 

اقت�ساد المعرفة: وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين، 2013.
5: القدرة التناف�صية لالقت�صاد الأردني: 

بالأ�سواق  والمتو�سطة  ال�سغيرة  الأردنية  ال�سركات  لربط  حاليا  والموجودة  الرائدة  البرامج  تو�سيع    •
الخارجية.  وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين، 2020.   

•   تنفيذ ا�ستراتيجية ال�سيا�سة ال�سناعية التي اأعدتها وزارة ال�سناعة والتجارة مع زيادة التركيز على الحوافز 
المتاح  التمويل  وتو�سيع  الخدمات  ولت�سدير  المعرفة  اقت�ساد  في  المبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار  المقدمة 
الماهرة:  العاملة الأردنية  القوى  ت�ستخدم  التي  الم�سافة الأعلى  القيمة  لل�سادرات وال�ستثمارات ذات 

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين، 2014.
•   تو�سيع البرامج الممولة من الجهات المانحة التي توفر الدعم الفني لل�سركات النا�سئة وال�سركات ال�سغيرة 
ال�سناعة  وزارة  الت�سويق:  وخدمات  الم�سرفية  والخدمات  الب�سرية  والموارد  المحا�سبة  ذلك  في  بما 

والتجارة والتموين، 2019.
•   متابعة وتقييم وتنفيذ خارطة الطريق والتي ت�سم كافة الإجراءات المقترحة لتح�سين بيئة الأعمال في الأردن 

لرفع ترتيب الأردن �سمن الموؤ�سرات والتقارير الدولية: وزارة التخطيط والتعارون الدولي، 2011.
6: ال�صيا�صة النقدية والقطاع المالي

والتعاون  التخطيط  وتو�سيعه: وزارة  الميكروي  التمويل  قطاع  بتطوير  لل�سماح  تنظيمي  اطار  •  و�سع 
الدولي، 2011.

•  ت�سهيل تي�سير ح�سول الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة على التمويل وبخا�سية التمويل الت�سغيلي من القطاع 
الم�سرفي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2020.

•  اإن�ساء برنامج ت�سهيالت ائتمانية لتمكين البنوك والموؤ�س�سات التمويلية المتخ�س�سة من زيادة الإقرا�ص 
لل�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي،2021.

الجتماعية  )التنمية  مجال  في  الإنفاق  اأولويات  وتحديد  التنمية  منظور  من  المالية  ال�سيا�سية  مراجعة    •
والقت�سادية وال�ستثمار( واإيجاد م�سادر تمويل لها: وزارة المالية، 2013.

•   تفعيل تعليمات العطاءات التي تعطي الأف�سلية في اختيار الموردين والم�سغلين للعمالة الوطنية: وزارة 
المالية، 2011.

•   تطوير �سيا�سة الحوافز المالية من ناحية فعاليتها في اإيجاد فر�ص العمل. وزارة المالية: 2012.
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7: عوامل الطلب في المحافظات والمناطق النائية
•   تقييم تجارب المناطق التنموية والفروع الإنتاجية في المحافظات في مجال ربط ال�ستثمارات بت�سغيل 

�سكان المنطقة: المركز الوطني لتنمية الموارد الب�سرية، 2012.
مع  بال�سراكة  والت�سويق  الإنتاج  في  الفني  الدعم  مع  المحافظات  في  الميكروي  التمويل  ن�سب  زيادة     •

القطاع الخا�ص: �سندوق التنمية والت�سغيل، 2014.
8: الهجرة

•   تدريب العمالة الأردنية لتحل محل العمالة الوافدة بموجب خطة تدريبية لهذه الغاية.
•   تعزيز الروابط مع المغتربين الأردنيين بهدف ت�سجيع ال�ستفادة من العقول المهاجرة من خالل ت�سجيع 
ال�ستثمار في الأردن في القطاعات ذات المهارات العالية: وزارة الخارجية و�سوؤون المغتربين، 2013.
•   م�ساندة �سوق العمل الأردن على الحتفاظ بالمهارات العمالية من خالل تعزيز خدمات الريادة وتقنين 

الحوافز التي تدفع العمالة الأردنية الماهرة باتجاه الهجرة، ديوان الخدمة المدنية، 2014.
3.2.2 الخطة ال�صتراتيجية للت�صغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 362020-2014

�سكل مجل�ص الت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وفقا للقانون رقم )46( ل�سنة 2008، برئا�سة وزير 
العمل، ويعمل كمظلة لجميع مزودي خدمات التدريب والتعليم المهني والتقني في الأردن، ويتولى اقتراح 
ال�سيا�سة العامة والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها على الم�ستوى الوطني لهذا القطاع، وو�سع اأ�س�ص تطوير 
نظم وبرامج الت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، واعتماد الإطار العام للبرامج الدرا�سية والتدريبية 
بالت�سغيل والتدريب والتعليم  المعنية  الجهات  بين  المهني والتقني والتن�سيق  التدريب والتعليم  في موؤ�س�سات 
المهني والتقني، ودرا�سة النواتج وتقييمها بما يتالءم واحتياجات �سوق العمل.  ويرتبط بالمجل�ص �سندوق 
ا�ستقالل مالي واإداري،  يتمتع ب�سخ�سية اعتبارية ذات  الذي  المهني والتقني،  الت�سغيل والتدريب والتعليم 
ويهدف اإلى دعم اأن�سطة الت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في 
القطاعين العام والخا�ص، كما ي�سرف المجل�ص على مركز العتماد و�سبط الجودة والذي تم اإن�ساوؤه كجهة 

وطنية م�سوؤولة عن العتمادية والموؤهالت لمزودي خدمات التدريب والتعليم المهني والتقني. 

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية ؟

يمكن اإيجاز م�سكلة الحالة في ال�ستراتيجية بمواجهة م�سكلة البطالة، وال�ستجابة لحتياجات اأ�سواق العمل 
والباحثين عن العمل وال�سباب، بما يتيح تاأهيل القوى الب�سرية لدخول �سوق العمل والمناف�سة. 

2. هل هناك دليل على اأن م�صكلة الحالة ت�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 
للو�سول  ال�سكانية  الخ�سائ�ص  وتح�سين  الب�سرية،  الموارد  تاأهيل  على  يقوم  ال�ستراتيجية   جوهر  نعم.. 
تتوافق مع  المناف�سة وخلق فر�ص عمل  قادر على  اقت�ساد  قيادة  اإنتاجية قادرة على  اكثر  اإلى قوى عاملة 
متطلبات �سوق العمل، وقد ا�ستندت على بيانات ال�سكان في تحليل الم�سكلة، اذ اعتبرت معدلت الم�ساركة 

36 ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني2020-2014
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في �سوق العمل �سعيفة )الم�ستغلين الأردنيين عام 2013 بلغ 32.4%(، وتميزت هذه المعدلت بالنخفا�ص 
التدريجي، وي�ساحب ذلك وجود اإعداد كبيرة من العمالة الوافدة في الأردن )تم اإ�سدار 268197 ت�سريح 
عمل في عام 2013(، وذلك تبعا لعدم المواءمة بين عنا�سر العر�ص والطلب في �سوق العمل، اإ�سافة اإلى 
وجود اإعداد كبيرة من الأردنيين الموؤهلين اكاديميا في الوقت الذي يطلب فيه �سوق العمل الأردني عمالة 
بم�ستويات مهارية دنيا.. والحالة بالن�سبة لالإناث اأ�سواأ حيث تعد ن�سبة الم�ستغالت )10.3%(. وكذلك بين 
والإناث  الذكور)%16.1(  الم�ستغلين  ن�سبة  بلغت  �سنة(، حيث   24-15( العمرية  الفئة  في  هم  من  ال�سباب 
للمعوقين  �سعوبة  اكثر  والأمر  ال�سرائح،  لهذه  كبيرة  الم�سكلة  هذه  ال�ستراتيجية  اعتبرت  كما   ،)%3.6(

وذوي الحتياجات الخا�سة في اإيجاد فر�ص العمل.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
اعتبرت ال�ستراتيجية اأن تدفق الهجرات والعمالة الوافدة ومناف�ستها على فر�ص العمل الم�ستحدثة، زاد من 
حجم التحديات التي تواجه القت�ساد في مجال ا�ستحداث فر�ص العمل وت�سغيل الأردنيين، بالإ�سافة اإلى 

ارتفاع عدد ال�سكان في �سن العمل وارتفاع معدل البطالة بينهم.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
العمل،  �سن  في  ال�سكان  التغيير على خ�سائ�ص  في  الرئي�ص  المدخل  القطاع هو  اأن  ال�ستراتيجية  تعترف 

بهدف توفير قوى عاملة موؤهلة وماهرة، وذات مناف�سة وم�ساركة مرتفعة في �سوق العمل.

5. هل اأدمجت الفئات المهم�صة في تحليل الحالة ؟
بينت اأن اغلب ال�سباب ل يعتبرون التدريب المهني والتقني الخيار الأول وانهم واأ�سرهم يعطون الأولوية 
اإلى الح�سول على ال�سهادة الجامعية، بغ�ص النظر عما اإذا كان اأو لم يكن الطالب ي�ستطيع الح�سول على 
فر�سة التوظيف من خاللها، وان الن�ساء ي�سكلن ما ن�سبة 37% من مجموع الملتحقين في برامج التدريب 
المهني/التقني، ويتم توفير عدد محدود من الدورات للمراأة في المناطق المحيطة بها، كما اأن ذوي الإعاقة 
من  بد  ل  انه  وبينت   ،524700 و   196100 قدر ب   2005 عام  العالمية  ال�سحة  منظمة  تقديرات  ح�سب 
اإزالة الحواجز المادية والمواقف لل�سماح لل�سخ�ص من ذوي الإعاقة في الم�ساركة الكاملة وال�ستفادة من 

التدريب، كما ينبغي توفير ترتيبات تي�سيرية معقولة لتلبية احتياجاتهم.

ثانيًا: الأهداف والغايات 
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

ت�ستجيب ال�ستراتيجية لم�سكلة الحالة من خالل الأهداف التالية: 
•   تح�سين حاكمية قطاع الت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

•   تح�سين ارتباطية التدريب والتعليم مع الت�سغيل.
•   تح�سين دمج الن�ساء وال�سباب وذوي الحتياجات الخا�سة.
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2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في ال�صتراتيجية ؟

جدول )4( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل اأهداف ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل والتدريب 
والتعليم المهني والتقني

مدى
 الدمج

اأهداف ال�صتراتيجية الوطنية للت�صغيل 
والتدريب والتعليم المهني

اأهداف �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية

التدريب  وموؤ�س�سات  ببرامج  الملتحقين  اأعداد  رفع 
والتعليم المهني والتقني، وم�ساعفة ن�سبتهم اإلى مجمل 

الملتحقين بكل من مرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
الق�ساء على التمييز في العمل �سد المراأة من اأجل 

زيادة ح�ستها في قوى العمل المتوفرة.

توجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب النظامية وغير 
النظامية لزيادة م�ساهمة العمالة المحلية في قوة العمل
توجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب نحو الم�ساريع 

الميكروية وال�سغيرة والم�ساريع الذاتية.
النهو�ص بو�سائل الت�سغيل والإر�ساد المهني والتقني، 
بما في ذلك ا�ستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات 
ذات العالقة داخل نظم التدريب وخارجها لم�ساعدة 
المجالت  اختيار  على  المهني  بالتدريب  الملتحقين 
المهنية المنا�سبة لقدراتهم والموائمة لمتطلبات �سوق 

العمل، وم�ساعدة الخريجين على اللتحاق بالعمل

العمل على الرتقاء بنظرة المجتمع اإلى العمل المهني 
فيه،  والعاملين  موؤ�س�ساته  وتقدير  مكانته  وتعزيز 

وبيان اأهميته في اأداء المنظومة القت�سادية

تطوير نظام لل�سراكة مع القطاع الخا�ص يحقق دورًا 
اإيجابيًا له في ر�سم ال�سيا�سات واإعداد البرامج وتنفيذها 
التدريبية  الت�سهيالت  تطوير  في  ُي�ساهم  كما  وتقييمها 

كمًا ونوعًا، لأغرا�ص التدريب من اأجل الت�سغيل.
الت�سريعات �سعيًا لتدعيم دور القطاع الخا�ص  تعديل 

الوطني الأردني في التنمية القت�سادية.
تبني خطط واآليات ل�ستحداث فر�ص عمل جديدة ح�سب الحاجة.
دعم قطاع الم�ساريع المتناهية ال�سغر وال�سغيرة من 
وت�سجيع  والفنية،  التمويلية  الت�سهيالت  توفير  خالل 
الت�سغيل الذاتي والريادة في اإقامة الم�ساريع الفردية.

•  تنفيذ حمالت اإعالمية ت�ستهدف اأ�سحاب العمل لتغيير 
ال�سور النمطية لدور الن�ساء 

•   تعزيز الفر�ص  للن�ساء  لاللتحاق في برامج التلمذة ال�سناعية.
•  ت�سويق برامج للن�ساء في المهن غير التقليدية.

 •  تنفيذ برامج ومناهج تراعي الفوارق بين الجن�سين.
 •  ت�سميم برامج للن�ساء في مجال الأعمال التجارية ال�سغيرة.
 ت�سميم برامج لتلبية احتياجات ال�سوق ت�ستند على معلومات 

�سوق العمل
 عقد دورات لتحفيز وتمكين ال�سباب العاطلين عن العمل 

لبدء الأعمال ال�سغيرة في المنزل.
 •  ترقية النظام الوطني الإلكتروني للتوظيف لتت�سمن 

اأنظمة معلومات �سوق العمل.
الحالية،  المهنية  الم�سورة  تقديم  لمبادرات   •  تحديث 
المهني،  التوجيه  خدمات  تنفيذ  لتعزيز  خطة  و�سع 

وتنفيذ خدمات الإر�ساد الوظيفي. 

والتعليم  التدريب  نظام  انغالق  اإ�سكالية  على  الق�ساء   • 
اطار عام  المهني وتعزيز جاذبيته عبر تطوير وتطبيق 
للموؤهالت الوطنية بحيث يحتوي على ثالث اطر فرعية) 
والتقني(  المهني  والتعليم  و)التدريب  العام(  للتعليم 

و)التعليم العالي( .  
 • فتح الم�سارات المهنية في قطاع التعليم التدريب والتعليم المهني 

والتقني ت�سمح لإمكانية الو�سول لأعلى م�ستوى مهني
 • م�ساركة ال�سركاء الجتماعيين والمجتمع المدني على جميع 

م�ستويات النظام في و�سع خطط و�سيا�سات القطاع.
 • و�سع وتنفيذ عمليات واآليات ت�سمن وتعزز م�ساركة 

ال�سركاء في القطاع.
مراجعة الت�سريعات الحالية للمجل�ص و�سمان الم�ساركة 

الفعالة من قبل القطاع الخا�ص في قيادة القطاع.

تطوير  على  المجتمع  لكليات  المقترحة  الهيكلة  تن�سيط 
الفني  الم�ستوى  لموؤهالت  الحالية  الريادية  الم�ساريع 

بالتعاون الوثيق مع ال�سناعات الرائدة .

غير 
مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

مدمج

غير 
مدمج

غير مدمج
دمج 
جزئي

1

2

3

4
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟

4. ماهي المحددات التي ت�صعها ال�صتراتيجية لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟ 
•   العجز الحاد في مجال التمويل وعدم ا�ستقرار المخ�س�سات في القطاع. 

•   الجهات العاملة في القطاع تعمل بدون تن�سيق على م�ستوى و�سع ال�سيا�سات.
•   تمثيل �سعيف للقطاع الخا�ص وال�سركاء نتيجة لعدم وجود اآليات لل�سراكة الحقيقية. 

•   الت�ستت في تزويد خدمات التدريب والتعليم يوؤدي اإلى الت�سارب والتعار�ص.
•   �سعف البرامج وعدم تنا�سقها مع بع�سها البع�ص في المجال المهني.

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟
•   تفتقر ال�ستراتيجية اإلى دمج كاف لمتغيرات ال�سكانية مثل توزيع الأعمار.

التي تتهياأ الأردن دخولها وانعكا�ساتها ومتطلباتها في  ال�سكانية  للفر�سة  •   لم ت�سر ال�ستراتيجية الوطنية 
�سوق العمل. 

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية :
فيما يلي ابرز الإجراءات والبرامج التي و�سعتها ال�ستراتيجية لتحقيق اأهدافها:

الب�سرية  للموارد  الأعلى  المجل�ص  اإن�ساء  فكرة  دعم  ال�ستراتيجية  تبنت  القطاع   حاكمية  تح�سين  �سمن   :1
والت�سجيع والعتراف بجميع اأ�سكال التعلم وتطوير المهارات تمهيدا لإن�ساء الإطار الوطني للموؤهالت، 
اإطار  واإعداد  الر�سمي،  النظامي وغير  غير  التعلم  اأ�سكال  والم�سادقة على جميع  العتراف  وت�سريع 

ت�سريعي لموؤ�س�سات القطاع بحيث تعك�ص قوانينها واأنظمتها الواقع الحالي.
2. �سمن تح�سين مدى اأهمية التعليم والتدريب للتوظيف في الأردن، تعمل ال�ستراتيجية على �سمان اأن 
الأفراد قد تم اإعدادهم بقدر من الكفايات والمهارات الحياتية التي تمكنهم من التنقل عبر اطار وا�سع من 
المهن والتركيز على المجالت ذات الأولوية المحتملة للنمو القت�سادي الم�ستدام وال�ستفادة من اأمثلة 
تطبيقية تحاكي اف�سل الممار�سات الدولية، والق�ساء على اإ�سكالية انغالق نظام التدريب والتعليم المهني 
الوطنية،  للموؤهالت  المهني والتقني عبر تطوير وتطبيق اطار عام  التعليم والتدريب  وتعزيز جاذبية 
وتطوير المعايير المهنية لمهن ذات اأولوية واعتبارها اأ�سا�سا لتطوير المناهج الدرا�سية، وتح�سين مالءمة 

وجاذبية المرافق والمعدات.

لم يالحظ على ال�صتراتيجية تبني اأهداف وا�صحة ل:
• رفع اإعداد الملتحقين ببرامج وموؤ�ص�صات التدريب المهني والتقني.

• تبني خطط واآليات ل�صتحداث فر�س عمل جديدة ح�صب الحاجة.
• دعم قطاع الم�صاريع المتناهية ال�صغر وال�صغيرة من خالل توفير الت�صهيالت التمويلية والفنية.

لم تعتمد ال�صتراتيجية على الإ�صقاطات ال�صكانية اأو اإ�صقاطات قوة العمل في تحديد ا�صتجاباتها.
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ت�ستهدف  اإعالمية  حمالت  وتنفيذ  ت�سميم  اإلى  ال�ستراتيجية  تدعو  بالن�ساء  يتعلق  فيما  ال�سمولية  لتح�سين   :3
الحالية  للنماذج  الأداء والمناهج  الن�ساء. ومراجعة  النمطية لدور  ال�سورة  العمل بهدف تغيير  اأ�سحاب 
بتنفيذ برامج مع تح�سين معدلت  المهني في الأردن، والتوجيه  التدريب  ال�سناعية، وبرامج  للبرامج 
التخرج وتعزيز فر�ص العمل، وخا�سة للن�ساء. والتعاون مع القطاعات واأ�سحاب العمل بت�سميم وتنفيذ 
حملة لت�سويق وظائف في مجالت محددة من الطلب الذي عادة ما يهيمن عليها الرجال وتكون منا�سبة 
للمراأة. وتكتمل هذه مع ت�سميم وتنفيذ الدورات الخا�سة للن�ساء ل�ستك�ساف وتحفيز اهتمامهم في التدريب 
في مجالت الطلب في �سوق العمل وتنفيذ حمالت ت�سغيل وبرامج تراعي الفوارق بين الجن�سين لدعم عمل 
الن�ساء. ومن حيث ال�سباب دعت ال�ستراتيجية اإلى الت�سرف ا�ستنادًا اإلى معلومات NEES، والدرا�سات 
من حيث العر�ص والطلب وما يترتب على ذلك من خف�ص )اأو التوقف( في البرامج التدريبية، اإن كان 
هناك وفرة  في المعرو�ص، وتطوير البرامج اإن كان هناك اأدلة قوية على الطلب في ال�سوق، بالإ�سافة 
اإلى اإر�ساد الطالب من خالل الأدلة القائمة على المعلومات والعر�ص والطلب في �سوق العمل مما يزيد 
اال�ستراط  الوافدة،  العمالة  حيث  ومن  الوظيفي.  االإر�ساد  نظام  خالل  من  المهني  التدريب  اأهمية  من 
معلمين  وتعيين  تحديد  لالأردنيين،  مفيدا  يكون  ب�سكل  الخا�سة  التجارية  باأعمالهم  للقيام  الوافدين  على 
بمهاراتهم وخبرتهم في  التدقيق  اإلى  ا�ستنادا  الجدد وذلك  الالجئين والوافدين  TVET من  ومدربين ل 
مجال ال�سناعة، ومن حيث القطاع غير المنظم، اأ�سارت اإلى ت�سميم وتنفيذ حملة دورات لتحفيز وتمكين 

ال�سباب العاطلين عن العمل لبدء الأعمال التجارية ال�سغيرة في المنزل.

4.2.2  ا�صتراتيجية المياه، 2022-2008 37
اأعدت وزارة المياه والري ا�ستراتيجية المياه تحت عنوان “المياه من اجل الحياة”، من خالل لجنة ملكية  
يراأ�سها �سمو الأمير في�سل بن الح�سين، وقد بنيت ال�ستراتيجية على جهود التغيير بناء على الروؤى، فقد 
عر�ست للو�سع الحالي والتحديات والروؤية ونهج تحقيق الروؤية لكل من موا�سيع التزويد بالمياه، الطلب 
على المياه، مياه الري، مياه ال�سرف ال�سحي، م�سادر المياه البديلة بالإ�سافة اإلى الإ�سالح الموؤ�س�سي، 

وقد اأفردت ف�سال خا�ص للروؤى والإجراءات. 

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية ؟ 

تنطلق ال�ستراتيجية من م�سكلة رئي�سة اأن الموارد المائية في الأردن محدودة جدا، وان الأردن هو احد الدول 
659 مليون م3 /�سنة،  الموارد ب  المياه  الطلب على  2007 تجاوز  العالم، ففي عام  الأكثر جفافا في  الأربعة 
وتجاوز ال�ستهالك الموارد ب 73 مليون م3/�سنة ، وكذلك فان ح�سة الفرد المتاحة من الماء هي 145 متر3 /

�سنة، وهي اقل بكثير من م�ستوى خط الفقر المائي العالمي المحدد ب 500 م3 /�سنة.

37 المملكة الأردنية الها�سمية، المياه من اجل الحياة، ا�ستراتيجية المياه 2022-2008، 1999
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2. هل هناك دليل على اأن م�صكلة الحالة ت�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 
التغيرات  ب�سبب  المائية  الموارد  ال�سغط على  من  مزيدا  هناك  �سيكون  بانه  ال�ستراتيجية  نعم...تعترف 
من  الكثير  من  تعاني  التي  المناطق  ت�سهد  وان  الحياه،  واأ�سلوب  والتنمية،  الأ�سرية  والتكوينات  ال�سكانية 
ال�سغط على الموارد المائية المزيد من الطلب على المياه. كما توقعت ال�ستراتيجية ان ي�ستمر عدد ال�سكان 
ن�سمة بحلول  7.80 مليون  يتجاوز  اإلى ما   2007 ن�سمة عام  5.87 مليون  النمو والرتفاع من حوالي  في 
المتوقع  الطلب  يت�ساعف  وقد  اآنذاك،  ال�ستراتيجية  اعتمدتها  التي  الإ�سقاطات  2022، وذلك ح�سب  عام 
على المياه لي�سل اإلى 1673م3/�سنة بحلول عام 2022، كما اعترفت بتراجع ن�سيب الفرد من المياه من 
3600م3/�سنة عام 1946 اإلى 145م3/�سنة عام 2008. كما ا�ست�سعرت ان التحديات الم�ستقبلية �سخمة في 
الطلب على المياه، واعتبرت ان اأي نمو غير متوقع في عدد ال�سكان ب�سبب غياب ال�ستقرار الذي ت�سهده 
المنطقة �سوف يوؤدى حتما اإلى زيادة الطلب على المياه ويوؤثر على الخطط المو�سوعة لتحقيق التعادل بين 

الطلب والعر�ص.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
اعتبرت ال�ستراتيجية اأن النمو ال�سكاني، والهجرات الق�سرية من ابرز التحديات الم�ستقبلية في مجال الطلب 

على المياه. 

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل؟
لم تحدد ال�ستراتيجية اأي من العوامل الديموغرافية كمحور للتدخل المبا�سر، في حين ا�ستندت على مجموعة 

روؤى من بينها التكيف مع النمو ال�سكاني المتزايد. 

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟ 
ت�ساهم المياه الجوفية بن�سبة تزويد 54% من مجمل المياه المتاحة للتزويد في الأردن، وتعترف ال�ستراتيجية 

بان عملية ال�سحب الجائر للمياه الجوفية ترتبط بالنمو المطرد لل�سكان والتو�سع في الزراعة.

6. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل؟
ال�سكان بكافة �سرائحهم بالإ�سافة اإلى القطاع العام والخا�ص، وي�سمل القطاع الخا�ص المزارعين ورواد 

ال�سناعة وموؤ�س�سات العمل ال�سغيرة ومتو�سطة الحجم والجمعيات وغيرها.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟
نعم ... حددت روؤية الأردن ل�ستراتيجية المياه بتحقيق الأهداف التالية بحلول عام 2022:

•   تزويد مياه بكميات كافية وبنوعية عالية واأمنة.
•   فهم اعظم واإدارة اكثر فاعلية للمياه الجوفية والمياه ال�سطحية.

•   نظم بيئية مائية �سحية.
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•   ا�ستخدام م�ستدام للموارد المائية واأثمان مياه عادلة، ويمكن تحمل تكاليفها وتعك�ص الكلفة.
•   التكيف مع النمو ال�سكاني المتزايد والتنمية القت�سادية عبر قطاع المياه.

2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها ؟

جدول )5( اأهداف ال�ستراتيجية الوطنية لل�سكان مقابل الأهداف ال�ستراتيجية الوطنية للمياه

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في ال�صتراتيجية ؟
 

4. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
ح�سول بع�ص التعقيدات الجتماعية والبيئية والقت�سادية نتيجة تحقيق اأهداف ال�ستراتيجية للمياه.

كا�صتراتيجية قطاعية تهدف اإلى ال�صيطرة على كل الجوانب التي تتعلق بالقطاع، ولما ما يعانيه 
اأن  اإلى  ي�صير  ما  نرى  لم  المياه،  والتنموية من  ال�صكانية  الحتياجات  تلبية  في  اأزمة  القطاع من 
بالتكيف  واكتفت  ال�صكاني،  النمو  تر�صيد  وهو  رئي�صا  هدفا  اأهدافها  �صمن  دمجت  ال�صتراتيجية 

والتعامل مع النمو ال�صكاني المتزايد في تلبية احتياجاته من الماء.
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ثالثًا: هل ت�صمنت ال�صتراتيجية دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟ 
•  دمجت ال�ستراتيجية موؤ�سر النمو ال�سكاني.

•  اعتمدت ال�ستراتيجية على اإ�سقاطات �سكانية للفترة 2007-2022 في تحديد ا�ستجاباتها.
•  لم تتعر�ص ال�ستراتيجية اإلى مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن ومتطلباتها وتبعاتها.

•  لم ت�سر ال�ستراتيجية كا�ستراتيجية وطنية لمو�سوع تنظيم الأ�سرة كمنطقة لتدخل.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
�سمن  وبرامجها  ن�ساطاتها  تحددت  ال�ستراتيجية؛  في  زمني   تنفيذي  برنامج  توفر  عدم  من  الرغم  على 

المحاور التالية:
الإ�صالح الموؤ�ص�صي 

•  اإيجاد هيئة لتنظيم قطاع المياه، وتفعيل مجل�ص المياه.
•  ت�سريع قانون للمياه وو�سعه حيز التطبيق.

•  ماأ�س�سة خطة ال�ستراتيجية الوطنية للمياه.
•  جعل البعد القت�سادي هو الأداة المحركة مع مراعاة م�ستويات الدخول المتدنية.

•  تعظيم اإ�ستخدام تكنولوجيا المعلومات في اإدارة قطاع المياه.
الطلب على المياه

•  و�سع �سقف وتنظيم الزراعة المروية في المرتفعات بالإ�سافة اإلى تعزيز الأنظمة ذات ال�سلة.
•  اإدخال التعرفات المنا�سبة للمياه والحوافز لتعزيز كفاءة ا�ستخدام المياه في الري وعوائد اقت�سادية عالية 

للمنتجات الزراعية المروية.
•  توفير البدائل العملية التي تقلل الطلب على المياه لدى كل القطاعات.

•  توعية المواطنين بندرة المياه المتوفرة وباأهمية المحافظة عليها وحماية م�سادرنا المحدودة.
اإمدادات المياه

•  �سمان عدم انقطاع المياه وتحقيق توفر اإمدادات اآمنة و�سحية من مياه ال�سرب بما في ذلك تدفق م�ستمر 
في عمان والزرقاء واربد والعقبة.

•  �سمان تخزين المياه ال�سطحية بكفاءة والإ�ستفادة منها، وحماية مياه ال�سرب من اأي تلوث.
•  �سمان ا�ستخدام المياه العادمة المعالجة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

مياه الري
•  خف�ص المياه المخ�س�سة �سنويا للري في وادي الأردن والمرتفعات.

المياه العادمة
•   توفير مرافق كافية لجمع ومعالجة المياه العادمة لجميع المدن الكبرى والبلدات ال�سغيرة و�سمان وجود 
المياه  جودة  تطابق  و�سمان  والمناجم،  الكبرى  ال�سناعات  جميع  في  العادمة  للمياه  معالجة  محطات 

المعالجة مع المعايير الوطنية.
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5.2.2 ال�صيا�صة وال�صتراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع لل�صنوات 2017-2013 38
م�ستقلة  كموؤ�س�سة عامة   )30( قانون رقم  تحت   1987 عام  في  والتكنولوجيا  للعلوم  الأعلى  المجل�ص  اأن�سئ 
تعمل كمظلة وطنية لكافة اأن�سطة العلوم والتكنولوجيا في الأردن لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية ت�سهم 
في تحقيق الأهداف التنموية من خالل زيادة الوعي باأهمية البحث العلمي والتطوير، وتقديم الدعم المالي 
المنا�سب له، وتوجيه الن�ساط العلمي والبحثي �سمن اأولويات وطنية تن�سجم مع التوجهات التنموية، واإن�ساء 
لالإ�سهام  والريادة  الإبداع  ودعم  ذلك،  اإلى  الحاجة  دعت  كلما  والتطوير  البحث  في  متخ�س�سة  مراكز 
التكنولوجيا  تجارية، والعمل على توطين  واأعمال  اإلى منتجات  العلمية والتكنولوجية  الأفكار  في ترجمة 
وتوظيفها في نواحي الحياة المختلفة بما ي�سهم في تحقيق الأهداف الوطنية في هذه المجالت، بالإ�سافة اإلى 
ذلك اإقرار ال�سيا�سة العامة للعلوم والتكنولوجيا، وتحديد اأولوياتها وو�سع البرامج والخطط المنبثقة عنها، 
وتهيئة  والتكنولوجية  العلمية  الإمكانات  لتنمية  المنا�سبة  ال�ستراتيجيات  وتنفيذها، وو�سع  تقييمها  ومتابعة 
 )14( في  دمجها  تم  عامة  ا�ستراتيجية   )18( على  الحالية  ال�ستراتيجية  بنيت  لذلك  المنا�سب  العلمي  المناخ 

ا�ستراتيجية بديلة وا�ستخال�ص خم�سة اأهداف ا�ستراتيجية تمت ترجمتها اإلى خم�ص برامج رئي�سة.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية ؟

اإلى �سركات و�سعف م�ساهمة العلوم والتكنولوجيا ب�سكل عام في  قلة الم�سروعات الإبداعية التي تحولت 
القطاعات  بع�ص  في  اإل  المعرفة  اقت�ساد  اإلى  والتحول  الوطني  القت�ساد  في  المطلوبة  التغيرات  اإحداث 
القت�سادية والجتماعية، حيث  التنمية  م�سيرة  بعيدا عن  الإبداع ظل  ان  اإلى  بالإ�سافة  القليلة.  الإنتاجية 
تظهر الحاجة لدور فاعل لالأبداع خا�سة وان الأردن يعاني من م�سكالت مزمنة ومقلقة بما يتعلق بالمياه 

والغذاء والطاقة.

2. هل هناك دليل على اأن م�صكلة الحالة ت�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟
بينها  من  التوجهات،  من  مجموعة  اإلى  ا�ستندت  كما  واقت�سادية،  �سكانية  بيانات  على  اعتمدت  نعم... 
�سياغة ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بما ين�سجم مع متطلبات القطاعات التنموية الواردة في خطة 
التنمية القت�سادية والجتماعية الوطنية، واإ�سافة الإبداع اإلى ال�سيا�سة وال�ستراتيجية لما لالإبداع من اأهمية 
بما يتعلق بالم�ساهمة في دفع عجلة التنمية القت�سادية والجتماعية وتحفيز النمو القت�سادي وخلق فر�ص 

عمل، بالإ�سافة اإلى اأنها اعتبرت الموارد الب�سرية احد عنا�سر منظومة العلوم والتكنولوجيا والإيداع.

3.ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
لم تتناول ال�ستراتيجية بالتحليل عالقة العوامل الديموغرافية كالنمو ال�سكاني اأو الخ�سوبة اأو الهجرة على 
في عملية  اأ�سا�سية  والمدربة ركيزة  الموؤهلة  الب�سرية  الموارد  اعتبرت  اأنها  اإليه  الإ�سارة  تم  وما  الإبداع، 

38 المجل�ص الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ال�سيا�سية وال�ستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبداع لل�سنوات )2017-2013(، 2013
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التنمية، والحاجة اإلى تطويرها الم�ستمر بهدف تلبية احتياجات القطاعات التنموية المختلفة من التخ�س�سات 
ال�سبل  واإيجاد  المتخ�س�سة  والتقنيات  العلمية  المهارات  وتوفير  المعارف،  ومتداخلة  والم�ساندة  الرئي�سة 

الالزمة لتنمية الموارد الب�سرية العاملة في البحث والتطوير.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل؟
المغتربين  من  ال�ستفادة  تعظيم  �سوى  للتدخل،  كمناطق  مبا�سر  ب�سكل  ال�سكانية  العوامل  من  اأي  تحدد  لم 
بمثابة  هم  الخارج  في  الأردنيين  المهنيين  ان  اعتبار  على  الأردن  في  القت�سادية  التنمية  في  الأردنيين 
“موارد وطنية” ينبغي تنظيمها والتوا�سل معها، كما اعتبرت الموارد الب�سرية ب�سكل عام احد المدخالت 

العلمية والتكنولوجية الالزمة لرفد عمليات التنمية في القطاعات التنموية المختلفة.

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟ 
لم تحدد العالقة بين النمو ال�سكاني وتدني م�ستوى الإبداع وقلة الم�ساريع الإبداعية، لكنها تعترف بالترابط 
يوؤثران  الثنان  اأن  واعتبرت  الوطني،  والقت�ساد  والإبداع  والتكنولوجيا  العلوم  ن�ساطات  بين  الوثيق 
ويتاأثران ببع�سهما البع�ص، اإذ تترجم الن�ساطات العلمية والتكنولوجية اإلى ن�ساطات اقت�سادية، كما ينعك�ص 

تح�سن الو�سع القت�سادي اإيجابا على الإنفاق على الن�ساطات العلمية.
 وتدرك ال�ستراتيجية بان هناك تحد يتمثل في الحاجة اإلى قوى عاملة منتجة وعالية المهارات للمحافظة على 
التناف�سية محليا واإقليميا، وان التنمية القت�سادية في الأردن تتوقف اإلى حد كبير على المعرفة والإبداع، 
ويلعب كل من التعليم والبحث العلمي دورا حيويا في تطورهم. ويفتر�ص تحليلنا اأن التوازن بين ال�سكان 
والموارد يعك�ص مخ�س�سات وطنية اعلى للبحث والتطوير، وان حجم الأ�سرة الأقل ي�ساهم في دعم نوعية 

اف�سل من اأفراد الأ�سرة من حيث الإبداع والتميز.

6. هل اأدمجت الفئات المهم�صة في تحليل الحالة ؟
دعت ال�ستراتيجية اإلى تعميق مفهوم البحث العلمي والإبداع والبتكار لدى المجتمع منذ بواكير العمر.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

نعم... تعك�ص الأهداف ال�ستراتيجية الم�سكلة اأو الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان بما يعزز الإبداع وطنيا 
وفيما يلي ابرز الأهداف لل�سيا�سة وال�ستراتيجية:

المنظومة  موؤ�س�سات  بين  الم�سترك  والعمل  للتعاون  قنوات  واإيجاد  الموؤ�س�سي  الطار  ا�ستكمال   P

وتن�سيق ال�سيا�سات والت�سريعات وتفعيله )النماذج الدولية(.
العلمية  المجالت  في  الب�سرية  القوى  وتدريب  التجهيزات  �سوية  ورفع  التحتية  البنية  ا�ستكمال   P

والتكنولوجية المتقدمة.
الكفاءات  وا�ستقطاب  الطاقات  وح�سد  العلمية،  والموؤ�س�سات  العالي  التعليم  موؤ�س�سات  ا�ستدامة   P

الوطنية والمحافظة عليها.
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P زيادة الإنتاجية والتناف�سية ودعم القطاع الخا�ص للبحث والتطوير )اإدخال التكنولوجيا المتقدمة 

والدخول في تطوير التكنولوجيا التي ما زالت في مراحل تطورها الأولى(.
P تحفيز الإبداع ودعمه ماديا ومعنويا.

2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )6( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل اأهداف ال�سيا�سة وال�ستراتيجية للعلوم

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في ال�صتراتيجية ؟
لم تت�سمن ال�سيا�سة وال�ستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع اأهداف تتعلق ب

•  تر�سيد النمو ال�سكاني ليتنا�سب معدله ال�سنوي مع مقت�سيات التنمية الم�ستدامة.
•  تمكين المراأة تحقيق كامل اإمكاناتها وكفالة تعزيز م�ساهمتها في التنمية الم�ستدامة.
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4. ماهي المحددات التي ت�صعها ال�صتراتيجية لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
•  تراجع الدعم العام و�سعف الوعي المجتمعي.
•  ت�سارع التطور التكنولوجي والمناف�سة الدولية.

•  تزايد المناف�سة والطلب الخارجي على الكفاءات الب�سرية.
•  القيود المفرو�سة على العلوم والتكنولوجيا.

•  مقاومة التغيير والتنوع الثقافي للعلوم والتكنولوجيا.

ثالثًا: هل ت�صمنت ال�صتراتيجية دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟ 
•  ت�سمنت ال�سيا�سة وال�ستراتيجية موؤ�سرات اقت�سادية تعتمد على عدد ال�سكان وقد تمثلت هذه الموؤ�سرات 
ون�سبة  القومي  الدخل  اإلى  الب�سائع  من  ال�ستيراد  ون�سبة  المحلي،  الإجمالي  الناتج  من  الفرد  بن�سيب 
والتكنولوجية،  العلمية  الن�ساطات  في  العاملين  ون�سبة  والتكنولوجية  العلمية  الن�ساطات  على  الإنفاق 

والمغتربين الأردنيين.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية: 
فيما يلي ابرز البرامج والم�ساريع الواردة في ال�سيا�سة وال�ستراتيجية المحققة لالأهداف ال�سكانية المدمجة:

1. برنامج الطار الموؤ�س�سي وال�سيا�سات والت�سريعات، ويهدف اإلى العمل على تبني روؤية �سمولية لتطوير 
منظومة العلوم والتكنولوجيا والإبداع توؤدي اإلى تاآزر مكونات هذه المنظومة وتنا�سق خططها وتوثيق 

روابطها وتفاعلها مع الأن�سطة القت�سادية والجتماعية والثقافية، ومن م�ساريع هذا البرنامج:
•  م�سروع تطوير قانون براءات الختراع والملكية الفكرية الأردني لي�سمل ت�سجيل نماذج المنفعة، 
ويهدف اإلى تحفيز براءات الختراع والملكية الفكرية ذات الطابع الب�سيط وت�سجيلها، والتوعية بهذا 
المتو�سطة وال�سغيرة  ال�سركات  القانون واأهميته واثره على تحفيز الإبداع خ�سو�سا على م�ستوى 

وعلى الم�ستوى الطالبي.
•  م�سروع ماأ�س�سة منظومة الإبداع والتميز في الأردن.

وتن�سيقها،  القطاعية  وال�سيا�سات  والإبداع  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطنية  ال�سيا�سة  مراجعة  م�سروع    •
بهدف توحيد الجهود الوطنية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا والإبداع وتعظيمها.

2. برنامج البنية التحتية والموارد الب�سرية. ويهدف اإلى تمكين الموارد الب�سرية وتطوير البنية التحتية في 
مجالت البحث والعلوم والتكنولوجيا والإبداع بما يتوافق والأولويات الوطنية، ومن م�سروعاته بناء 
القدرات والتوعية باأهمية العلوم والتكنولوجيا والإبداع من خالل موا�سلة العمل على تعظيم ال�ستفادة 

•   غاب عن ال�صتراتيجية اأي اعتبار للتحولت الديموغرافية التي ي�صهدها التركيب العمري لل�صكان، 
وتبعاتها ومتطلبات ال�صتفادة منها في دفع عملية النمو القت�صادي اإلى الأمام.

•   غاب عن ال�صيا�صة وال�صتراتيجية العتماد على الإ�صقاطات ال�صكانية في تحديد بع�س ا�صتجاباتها.
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اإنتاجيتها عبر التركيز على بناء القدرات والتدريب المتخ�س�ص وبرامج  من الموارد الب�سرية وزيادة 
في  والإبداع  والتكنولوجيا  العلوم  لأهمية  الخا�ص  القطاع  ادراك  زيادة  هو  العام  والهدف  التوعية. 
البيئة والموارد، وتوعية  الوطني والمحافظة على  تناف�سية القت�ساد  الإنتاجية وتعزيز  الكفاءة  تح�سين 

الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة باأهمية ا�ستغالل العلوم والتكنولوجيا والإبداع لتح�سين التناف�سية.
3. برنامج التمويل الحكومي لموؤ�س�سات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وبيئة العلوم والتكنولوجيا.

البحث  ن�ساطات  في  الخا�ص  القطاع  وم�ساهمة  وتناف�سيته  الوطني  القت�ساد  اإنتاجية  زيادة  برنامج   .4
والتطوير، ويهدف اإلى تعزيز التنمية المبنية على الإبداع للو�سول اإلى الزدهار القت�سادي، ومن 

م�سروعاته:
•  دعم بحوث تطبيقية في مجالت المياه والطاقة والغذاء و�سحة الأن�سان.

البحث والتطوير والإبداع  اأن�سطة  الوطنية على  للموؤ�س�سات  الطلب القت�سادي والجتماعي  •  تحفيز 
وربط القطاع الخا�ص مع الجهات البحثية.

•  دعم الريادة والتوعية باأهمية حماية الملكية الفكرية.
5.  برنامج الإبداع الوطني، ويهدف اإلى تح�سين بيئة الإبداع وتفعيل عنا�سر منظومة العلوم والتكنولوجيا 

والإبداع ومن م�ساريعه:
•  اإن�ساء وحدة للعلماء والباحثين الأردنيين العاملين في الخارج بهدف تعظيم ال�ستفادة من المغتربين 

الأردنيين في التنمية القت�سادية في الأردن.
•  درا�سة اأ�سباب �سعف الإبداع في الأردن، بهدف درا�سة الأ�سباب الكامنة وراء �سعف الإبداع في 
نظرا  الأردن  في  الإبداع  منظومة  تح�سين  �سانها  التي من  الالزمة  بالتو�سيات  والخروج  الأردن 

لأهمية الإبداع في التنمية القت�سادية والعلمية والتكنولوجية. 
المدار�ص  في  الإبداع  نحو  وتوجيههم  الطالب  لتعليم  وتطبيقها  واإر�سادية  اإثرائية  برامج  ا�ستحداث    •
والجامعات، بهدف تطوير مواد وبرامج تعليمية واإر�سادية لتعزيز الإبداع على الم�ستوى الوطني.

6.2.2  ال�صتراتيجية ال�صاملة لقطاع الطاقة في الأردن المحدثة للفترة 392020-2007
ن�ساأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في اأواخر عام 1984، وعهد اإليها اإدارة وتنظيم قطاع الطاقة ب�سكل 
يحقق الأهداف الوطنية، وفي �سوء اإعادة هيكلة قطاع الطاقة تم تعديل م�سوؤوليات الوزارة لت�سمل عملية 
لقطاع  العامة  الأهداف  يحقق  بما  تنفيذها  من  والتاأكد  العامة  ال�سيا�سات  وو�سع  للقطاع  ال�سامل  التخطيط 
الطاقة والتي اأهمها توفير الطاقة باأ�سكالها للتنمية ال�ساملة وتنظيم �سوؤونها وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول 
المجاورة وا�ستقطاب راأ�ص المال العالمي لال�ستثمار في هذا المجال وخا�سة في مجال توليد الطاقة الكهربائية 
واإنتاج الم�ستقات النفطية ونقل النفط والغاز وا�ستغالل الم�سادر المحلية للطاقة. اأقرت ا�ستراتيجية القطاع 
الملكي  ال�سمو  2004، واأعيد تحديثها من خالل لجنة ملكية يراأ�سها �ساحب  الوزراء عام  من قبل مجل�ص 

39 المملكة الأردنية الها�سمية، ملخ�ص ال�ستراتيجية ال�ساملة لقطاع الطاقة في الأردن المحدثة للفترة 2020-2007
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الأمير حمزة بن الح�سين المعظم بهدف مواجهة التحديات التي تحول دون تنفيذ العديد من الم�ساريع التي 
تح�سين م�ستوى جاهزية وانفتاح  ي�سهم في  المقبلة وبما  المرحلة  الطاقة خالل  المملكة من  احتياجات  تلبي 

�سوق الطاقة اأمام ال�ستثمارات وتحقيق امن التزود بالطاقة.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية ؟ 
تلبية احتياجات المملكة من الطاقة وتحقيق امن التزود بالطاقة.

2. هل هناك دليل على اأن م�صكلة الحالة ت�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 
ل يوجد ما ي�سير اإلى اأن ال�ستراتيجية ا�ستندت في تحديدها لم�سكلة الحالة اإلى بيانات ال�سكان.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
ل يوجد اأي اإ�سارة اإلى اثر العوامل الديموغرافية في م�سكلة الحالة.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
لم تحدد اأي من العوامل الديموغرافية التي ت�سبب الم�سكلة كمناطق للتدخل.

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟
نظريا ي�سكل النمو ال�سكاني اأحد العوامل الرئي�سة في زيادة الطلب على الطاقة.

6. هل اأدمجت الفئات المهم�صة في تحليل الحالة ؟
ل يوجد ما ي�سير اأن ال�ستراتيجية قد حددت الفئات المهم�سة.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

يعتبر تلبية احتياجات المملكة من الطاقة وتحقيق امن التزود بالطاقة من الأهداف الرئي�سة في ال�ستراتيجية 
التي توؤثر على ال�سكان.

2. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
•  مواجهة النمو المت�سارع في الطلب على الطاقة الكهربائية والذي فاق التوقعات، والتحدي الكبير في 

تاأمين ال�ستثمارات الالزمة لتلبية الطلب.
الحالية  الكهرباء  توليد  محطات  احتياجات  لتلبية  المملكة  في  الطبيعي  الغاز  على  مرتفع  طلب  وجود    •

والجديدة وال�سناعات القائمة والجديدة التي �سيتم اإن�سائها وم�ساريع توزيع الغاز الطبيعي.
•  الرتفاع في الكلفة ال�ستثمارية لأنظمة الطاقة المتجددة مقارنة مع كلفة اأنظمة التوليد التقليدية، وبالتالي 

ارتفاع تعرفة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )7( الأهداف ال�سكانية مقابل الأهداف ال�ستراتيجية ال�ساملة لقطاع الطاقة

4. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في ال�صتراتيجية؟

ثالثًا: هل ت�صمنت ال�صتراتيجية دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟ 
اأي  ال�سكانية، والى عر�ص  للفر�سة  الطاقة  ا�ستعدادات قطاع  اإلى  ي�سير  لم يتوفر في ال�ستراتيجية ما   .1

من الموؤ�سرات ال�سكانية في ال�ستراتيجية.
2. بنيت على ثالث �سيناريوهات لتوقعات الطلب على الطاقة الكهربائية.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
-   تطوير حقل الري�سة الغازي لتعزيز الم�سادر المحلية من الغاز الطبيعي.

-   ا�ستكمال اإعداد درا�سات الجدوى القت�سادية ل�ستغالل ال�سخر الزيتي ال�سطحي.
-    ال�سير في تنفيذ م�ساريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء على اأ�س�ص تجارية.

-   ا�ستكمال درا�سة الجدوى القت�سادية لم�سروع تجريبي ل�ستغالل الطاقة ال�سم�سية الحرارية في منطقة 
القويرة من خالل ال�سركات المهتمة بهذه التكنولوجيا.

على الرغم مما يعانيه قطاع الطاقة من اأزمة؛ اإل انه ل يوجد ما ي�صير في ال�صتراتيجية اإلى تبني 
هدفا �صكانيا في تر�صيد النمو ال�صكاني.
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المنزلية  ال�ستخدامات  وفي  النائية  المناطق  اإنارة  في  ال�سم�سية  الخاليا  اأنظمة  ا�ستخدام  في  التو�سع    -
وال�سناعية والتجارية وتوليد الطاقة.

-   تنفيذ م�سروع لتوليد الكهرباء من النفايات المنزلية.
-   اإعفاء الآليات والمعدات الموفرة للطاقة من ال�سريبة العامة للمبيعات والر�سوم الجامعية.

-   و�سع اآلية وا�سحة  وبرامج واإجراءات تر�سيد ا�ستخدام الطاقة.
-   تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتر�سيد ا�ستخدام الطاقة الواردة في ا�ستراتيجية النقل.

-   و�سع اآلية فاعلة لتطبيق كودات البناء الوطنية المتعلقة بالعزل الحراري.
-   و�سع اآلية منا�سبة  لت�سويق منطقة الجفر لل�سركات المهتمة في عملية التنقيب عن النفط والغاز.

-   تاأ�سي�ص جهة عليا للطاقة لتن�سيق �سيا�سات الدولة المتعلقة بالطاقة في كافة القطاعات التنموية وتنفيذ 
برامج وم�ساريع المحاور المختلفة لال�ستراتيجية.

-   اإن�ساء هيئة موحدة لتنظيم قطاع الطاقة ) تم اإن�ساء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن(.

7.2.2 ال�صتراتيجية الوطنية للقطاع ال�صحي في الأردن لالأعوام 2019-2015 40
جاء اإن�ساء المجل�ص ال�سحي العالي كاأخر الحلقات لجهود �سابقة تمثلت باإن�ساء المجل�ص ال�ست�ساري ال�سحي 
1986 والمجل�ص  29 ل�سنة  1965، وتالها المجل�ص ال�سحي العالي بنظام رقم  21 ل�سنة  العالي بنظام رقم 
ال�سحي العالي بنظام رقم 59 ل�سنة 1989، اإلى اأن و�سلت الجهود اإلى المجل�ص ال�سحي العالي بقانونه رقم 
9 ل�سنة 1999 والمعمول به حاليا، ويتمتع المجل�ص ب�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي واإداري، ووفق 
المادة الرابعة من هذا القانون يهدف المجل�ص اإلى ر�سم ال�سيا�سة العامة للقطاع ال�سحي في المملكة وو�سع 
ال�ستراتيجية لتحقيقها وتنظيم العمل ال�سحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق تو�سيع الخدمات ال�سحية 

لجميع المواطنين تحقيقا لذلك يتولى المجل�ص المهام والم�سوؤوليات التالية:
تقييم ال�سيا�سات ال�سحية ب�سكل دوري واإدخال التعديالت الالزمة عليها في �سوء نتائج تطبيقها.

•  تحديد متطلبات القطاع ال�سحي واتخاذ القرارات الالزمة بتوزيع الخدمات ال�سحية بجميع اأنواعها على 
مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهو�ص النوعي بالخدمات.

•  الم�ساهمة في ر�سم ال�سيا�سة التعليمية لدرا�سة العلوم ال�سحية والطبية داخل المملكة وتنظيم التحاق الطلبة 
بها في الخارج.

ال�سيا�سة  اأهداف  يحقق  بما  والخدمات  والن�ساطات  البرامج  ودعم  العلمية  والبحوث  الدرا�سات  ت�سجيع    •
ال�سحية العامة.

•  تن�سيق العمل بين الموؤ�س�سات والهيئات ال�سحية في القطاعين العام والخا�ص بما ي�سمن تكامل اأعمالها.
•   تعزيز التعاون بين الموؤ�س�سات والهيئات ال�سحية المحلية ونظيراتها العربية والإقليمية والدولية ال�سحية. 

•  ال�ستمرار في تو�سيع مظلة التاأمين ال�سحي.
اإعادة  ذلك  في  بما  ب�ساأنها  المنا�سبة  الإجراءات  واتخاذ  ال�سحي  القطاع  تواجه  التي  الق�سايا  درا�سة   •

هيكلة القطاع ال�سحي.

40 المملكة الأردنية الها�سمية،  المجل�ص ال�سحي العالي، ال�ستراتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي في الأردن لالأعوام 2015 - 2019
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•  درا�سة م�ساريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمجل�ص وبالقطاع ال�سحي ورفع التو�سيات.
•  النهو�ص بالقطاع الطبي ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتوفير الحوافز المنا�سبة لهم.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية ؟ 

والتحول  ال�سكاني  للنمو  نتيجة  ال�سحية  الخدمات  على  الطلب  بازدياد  الحالة  م�سكلة  ال�ستراتيجية  حددت 
وارتفاع  ال�سارية،  الأمرا�ص  انت�سار  معدلت  انخفا�ص  يعني  )والذي  الأردن  في  لالأمرا�ص  النمطي 
معدلت انت�سار الأمرا�ص غير ال�سارية(، ووجود الالجئين بالإ�سافة اإلى األرتفاع المتوقع لن�سبة ال�سكان 
خا�سة من فئتي ال�سباب وكبار ال�سن، وارتفاع تكاليف الرعاية ال�سحية في ظل الو�سع القت�سادي الذي 

يواجه العديد من الأزمات المالية والقت�سادية.

2. هل هناك دليل على اأن م�صكلة الحالة ت�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 
نعم... ا�ستندت ال�ستراتيجية على تحليل للو�سع ال�سكاني والو�سع الجتماعي والقت�سادي وال�سحي، 

واأفردت للحديث عن هذه الأو�ساع حيزا منا�سبا في ال�ستراتيجية.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في ال�صتراتيجية وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
•  ارتفاع معدل النمو ال�سكاني الطبيعي الناتج عن ارتفاع معدلت النمو.

•  تباطوؤ النخفا�ص في معدل الإنجاب الكلي خالل الفترة 2012-2002.  
•  ارتفاع معدلت الهجرات الق�سرية وخا�سة هجرة الأ�سقاء ال�سوريين.

•  ارتفاع ن�سبة �سغار ال�سن.
•  تغير التركيب العمري لل�سكان والرتفاع المتزايد في ن�سبة فئة كبار ال�سن.

•  الزيادة ال�سكانية الكبيرة وغير المخطط لها في المناطق الح�سرية وخا�سة في محافظة العا�سمة والمدن 
الكبرى.

•  الخلل في التوزيع ال�سكاني بين محافظات المملكة.
•  التحديات ال�سكانية التي قد تنتج اذا لم يتمكن الأردن من ال�ستفادة من نافذة الفر�سة ال�سكانية.

4.هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
نعم... تعمل على تعزيز برامج ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة بما ي�سمن توفير خدمات ومعلومات ال�سحة 
العتبار  بعين  الأخذ  ب�سرورة  ال�ستراتيجية  اعترفت  كما  العالية،  الجودة  ذات  الأ�سرة  تنظيم  الإنجابية/ 
التحول الديموغرافي في التركيب العمري لل�سكان في عملية التخطيط للخدمات ال�سحية خا�سة تلك المتعلقة 
بالأمرا�ص غير ال�سارية والتاأمين ال�سحي وتوفير الخدمات العالجية والوقائية والتاأهيلية خا�سة لفئة كبار 
ال�سن، كما ترعى تطوير نظام ر�سد ال�سحة العامة في الأردن )المتعلق بالأمرا�ص ال�سارية وغير ال�سارية 
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و�سحة الأم والطفل وال�سحة النف�سية لالأردنيين وغير الأردنيين( ، تطوير اأنظمة ر�سد اأ�سباب المرا�سة 
والوفيات.

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟ 
تدرك ال�ستراتيجية للعالقة بين ال�سبب والنتيجة، ومن ابرز معالم ذلك:

يوؤّدي  اأن  لل�سكان، وتوقعت  العمري  التركيب  الهجرة على  والوفيات وعوامل  المواليد  ر معدلت  اأثَّ   •
ارتفاع عدد ال�سّكان من فئة كبار ال�سن في الأردن اإلى زيادة ال�سغط على الموازنة الحكومّية في العقد 

القادم والى ت�سخم في حجم الإنفاق ال�سحي.
 15 العمرية من  الفئة  ال�سكان في  ن�سبة  فاأكثر وانخفا�ص  65 �سنة  العمرية  الفئة  ن�سبة من هم في  •  ازدياد 
�سنة فما دون، يتطلب اخذ ذلك في العتبار في عملية التخطيط  للخدمات ال�سحية خا�سة تلك المتعلقة 
لفئة  العالجية والوقائية والتاأهيلية خا�سة  الخدمات  ال�سحي وتوفير  ال�سارية والتاأمين  بالأمرا�ص غير 

كبار ال�سن.
•   الرتفاع المتزايد في اأعداد الإناث في �سن الإنجاب )15– 49 �سنة( في ال�سنوات القادمة واذا  انخف�ست 
معدلت الإنجاب وفقًا لأهداف وثيقة �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية، ف�سوف يح�سل تناق�ص تدريجي في 
معدلت الإنجاب وتنخف�ص ن�سبة الإعالة وتدخل المملكة في نافذة الفر�سة ال�سكانية مما �سيحقق ت�سارعًا 

في عجلة القت�ساد الأردني في حال توفر التخطيط وال�ستعداد الالزمين لهذه المرحلة.
على  كبيرًا  �سغطًا  وَلد  مما  ال�سكاني  النمو  معدلت  في  ارتفاع  في  �سببت  لالجئين  الأردن  ا�ست�سافة    •
على  �سلبًا  انعك�ص  الذي  الأمر  الطبيعية،  الموارد  محدودية  ظل  في  التحتية  والبنية  ال�سحية  الخدمات 

التنمية الجتماعية والقت�سادية وال�سحية.

6. هل اأدمجت الفئات المهم�صة في تحليل الحالة ؟
• الفقراء

معدلت  الريفية  المناطق  ت�سهد  حيث   ،2010 عام   14.4% بلغ  الأردن  في  للفقر  العام  المعدل  اأن  بينت 
اأعلى مقارنة بالمناطق الح�سرية ويعفي �سندوق التاأمين ال�سحي المدني ال�سكان الذين تم ت�سنيفهم من فئة 
الفقراء من قبل وزارة التنمية الجتماعية من ر�سوم الرعاية ال�سحية و�سكان المناطق الم�سنفة بالأ�سد فقرًا 

والمناطق النائية.
• المراأة

القادمة يعتبر  ال�سنوات  اأعداد الإناث في �سن الإنجاب )15– 49 �سنة( في  اأن الرتفاع المتزايد في  بينت 
تحديًا وطنيًا كبيرًا، حيث ما زال معدل الإنجاب في الأردن مرتفعًا )3.5 طفل/امراأة(، مما ي�ستلزم تعزيز 
وتن�سيق كافة الجهود الوطنية ل�سمان �سهولة الو�سول اإلى خدمات تنظيم الأ�سرة. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن 
وزارة ال�سحة تقدم خدمات الأمومة والطفولة في كافة مراكزها ال�سحية، وت�سمل خدمات ما قبل الولدة 

وخدمات ما بعد الولدة وتنظيم الأ�سرة وفحو�سات ما قبل الزواج. 
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• كبار ال�صن 

بينت اأن ن�سبة من هم في الفئة العمرية 65 �سنة فما فوق �ستزداد من 4.6% عام 2012 اإلى 4.9% في عام 
2020، واأن حوالي ن�سف كبار ال�سن قد تمت تغطيتهم بنوع من اأنواع التاأمينات، وان ن�سبة الإعاقة بين 

كبار ال�سن عالية )2.8%( مقارنة بن�سبتها بين مجموع ال�سكان الكلي )1.2%(، ويعاني حوالي )86%( من 
فئة كبار ال�سن من اأمرا�ص مزمنة مثل ارتفاع �سغط الدم )53%(، ارتفاع ن�سبة الكولي�سترول )%30(، 
مر�ص ال�سكري )25%(، اأمرا�ص القلب )13%(، والربو )10%(، وهنا تبرز اأهمية دور الوقاية والتعامل 
ال�سليم مع هذه الأمرا�ص خا�سة واأن م�ساعفاتها كانت �سببًا في حدوث اإعاقات عند حوالي )7.4%( من فئة 
كبار ال�سن، ومن المتوّقع اأن يوؤّدي ارتفاع عدد ال�سّكان من فئة كبار ال�سن في الأردن اإلى زيادة ال�سغط 

على الموازنة الحكومّية في العقد القادم والى ت�سخم في حجم الإنفاق ال�سحي.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

نعم ...جاءت الأهداف ت�ستجيب للم�سكلة اأو الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان وهي:
•  دعم بيئة ال�سيا�سات والحوكمة الر�سيدة في النظام ال�سحي. 

•  توفير خدمات �سحية متكاملة محورها المواطن و ت�ستجيب لالحتياجات المتزايدة.
•  توفير حماية �سحية ومالية واجتماعية لكافة المواطنين مبنية على اأ�س�ص عادلة.

•  تعزيز القت�ساد الوطني في القطاع ال�سحي. 

2. ماهي المحددات التي ت�صعها ال�صتراتيجية لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟

الم�سطرد، تزايد  ال�سكاني  النمو  الق�سرية،  الهجرات  الديموغرافية )ثبات معدل الخ�سوبة،  التحديات    •
ن�سبة كبار ال�سن(.

•   التحول النمطي لالأمرا�ص وازدياد معدلت الأمرا�ص المزمنة و�سعوبة ال�سيطرة على م�سبباتها وعوامل 
اإختطارها.

•   تزايد مخاطر الأمرا�ص الوبائية العابرة للحدود والم�ستجدة والتغير المناخي واأثره على ال�سحة.
الخدمات  كلفة  الفقر والبطالة وارتفاع  البطيء وارتفاع معدلت  القت�سادي  العالية والنمو  المديونية    •

ال�سحية.
•  هجرة الكفاءات ال�سحية وبطء عملية �سدور الت�سريعات.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )8( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل اأهداف ال�ستراتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي

4. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟

ثالثًا: هل ت�صمنت ال�صتراتيجية دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟ 
ال�سكانية.  الفر�سة  الأردن  دخول  في  الت�سريع  على  الخ�سوبة  انخفا�ص  باآثار  ال�ستراتيجية  اعترفت    •
الداخلية  بيئتها  تحليل  في  فر�سة  ال�سكانية  الفر�سة  اإلى  للو�سول  ا�ستراتيجية  خطة  وجود  اعتبرت  كما 
ال�سكاني المطرد وتزايد ن�سبة  النمو  الق�سرية،  والخارجية واعتبرت ثبات معدل الخ�سوبة، الهجرات 

كبار ال�سن؛ تهديدات في بيئتها الخارجية.
•  و�سعت خطة للمتابعة والتقييم قائمة على موؤ�سرات محددة، وقد ادمج في هذه الخطة مجموعة كافية من 
الموؤ�سرات ال�سكانية ومن ابرزها معدل الإنجاب الكلي، معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة الحديثة 
معدل وفيات الأطفال الر�سع، معدل وفيات الأطفال دون الخام�سة، معدل وفيات الأمهات، معدل 
عدد  موؤ�سرات  اأدرجت  مواطن   )10,000( ولكل  )الإيدز(،  الب�سرية  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  انت�سار 

ل يوجد في ال�صتراتيجية ما ي�صير اإلى اللتزام بتحقيق معدل الإنجاب الم�صتهدف والبالغ 2.1 مولود 
للمراأة الواحدة في عام 2030.
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الأ�سَرة، عدد الأطباء، عدد اأطباء الأ�سنان، عدد ال�سيادلة، اأعداد الكوادر التمري�سية، ون�سبة تغطية 
المواطنين بالتاأمين ال�سحي.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
حددت ال�ستراتيجية التدخالت التالية لتحقيق الأهداف ال�سكانية:

الإنجابية  ال�سحة  ومعلومات  خدمات  توفير  ي�سمن  بما  الأ�سرة  الإنجابية/تنظيم  ال�سحة  برامج  تعزيز    •
تنظيم الأ�سرة ذات الجودة العالية.

•  تطوير نظام ر�سد ال�سحة العامة في الأردن )المتعلق بالأمرا�ص ال�سارية وغير ال�سارية و�سحة الأم 
والطفل وال�سحة النف�سية لالأردنيين وغير الأردنيين(. 

•  تطوير اأنظمة ر�سد اأ�سباب المرا�سة والوفيات والزام كافة الموؤ�س�سات ال�سحية باعتماد الت�سنيف الدولي 
لالأمرا�ص في كافة الم�ست�سفيات.

•  تح�سين م�ستوى خدمات الرعاية ال�سحية الأولية والثانوية والثالثية. 
•  دعم تطبيق ال�ستراتيجيات الوطنية للفئات الأكثر اإختطارًا مثل كبار ال�سن والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

•  توفير الأدوية الأ�سا�سية لكافة المواطنين وبدون انقطاع. 
•  دعم تنفيذ ال�ستراتيجية الوطنية للوقاية من ال�سكري والأمرا�ص غير ال�سارية.
•  تعزيز اأنماط الحياة ال�سحية ال�سليمة مع التركيز على فئات االأطفال وال�سباب.

•  تعزيز برامج ال�سحة النف�سية على الم�ستويين الأولي والثانوي.
•  تطوير ودعم الرعاية ال�سحية المنزلية وخا�سة لكبار ال�سن وذوي الإعاقات وذوي الأمرا�ص المزمنة.

•  تطبيق اإلزامية التاأمين ال�سحي، والن�سو�ص الخا�سة بالتاأمين ال�سحي في قانون ال�سمان الجتماعي.
•  توحيد التاأمينات ال�سحية الحكومية تحت مظلة واحدة للحد من ازدواجية التاأمين وتوحيد ال�ستراكات.

اعتمدت ال�صتراتيجية على الإ�صقاطات ال�صكانية وتحديدا ال�صناريو المتو�صط، وا�صت�صرفت التغيرات 
على التركيب العمري لل�صكان واثره على زيادة ال�صغط على الموازنة الحكومية العقد القادم والى 
التركيب  ي�صهده  الذي  الديموغرافي  التحول  اآثار  اأبرزت  كما  ال�صحي،  الإنفاق  في حجم  الت�صخم 

العمري و�صرورة اأخذه بعين العتبار في تحديد ال�صتجابات في الخطط ال�صتراتيجية للقطاع.
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3.2  الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات

1.3.2 الخطة ال�ستراتيجية لوزارة ال�سحة 412017-2013
ُتعتبر وزارة ال�سحة م�سوؤولة عن جميع ال�سوؤون ال�سحية في المملكة وذلك ا�ستناد لقانون ال�سحة العامة رقم 
٢١ لعام ١٩٧١ والقانون المعدل رقم ٤٩ ل�سنة ٢٠٠٨، وتتولى الحفاظ على ال�سحة العامة بتقديم الخدمات 
المتاحة،  الإمكانات  وفق  للمواطنين  ال�سحي  التاأمين  وتوفير  والرقابية،  والعالجية  الوقائية  ال�سحية 
والمعاهد  الموؤ�س�سات  واإن�ساء  والخا�ص،  العام  القطاعين  من  المقدمة  ال�سحية  الخدمات  على  والأ�سراف 

ال�سحية التعليمية والتدريبية والإ�سراف على اإداراتها.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في الخطة ؟

عر�ست الخطة لمجموعة من الق�سايا التي تواجه وزارة ال�سحة لتطوير خدمات الرعاية ال�سحية ومنها 
ال�سكاني  النمو  معدلت  لرتفاع  نتيجة  عليها  المتزايد  والنفاق  ال�سحية،  الخدمات  على  الطلب  تزايد 
والهجرات المتتالية، و�سمولية المواطنين بالتاأمين ال�سحي، التحول النمطي لالأمرا�ص والتزايد المطرد  
اإلى  الو�سول  فر�سة  ي�سعف  والذي  الكلي  الخ�سوبة  معدل  وارتفاع  المكلفة،  ال�سارية  غير  لالأمرا�ص 
الفر�سة ال�سكانية، اإلى جانب ا�ست�سافة األف من الالجئين في موجات متتالية مما وَلد �سغطًا على الخدمات 
المقدمة للمواطنين وخا�سة على الخدمات ال�سحية والبنية التحتية والموارد الطبيعية المحدودة الأمر الذي 

يتطلب المزيد من الجهد والموارد لمواجهة ذلك.

2. هل هناك دليل على اأن الم�صكلة التي تم تحديدها في الخطة ت�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟
اأن  من  انطالقا  لل�سكان،  المدعومة  ال�سحية  الخدمات  تقديم  على  يقوم  الوزارة  عمل  جوهر  اأن  نعم.. 
التنمية ال�سحية هي اأحد ركائز التنمية ال�ساملة والم�ستدامة، وقد خ�س�ست جزء من ال�ستراتيجية للحديث 
عن الو�سع الحالي م�ستندة اإلى مجموعة من موؤ�سرات ال�سكان والتنمية، وحللت البيئة الداخلية والخارجية 

وح�سرت الق�سايا ال�ستراتيجية التي تمت بلورتها من خالل تحليل الو�سع الحالي لمعالجتها.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟ 
النمو ال�سكاني، الخ�سوبة والهجرات الق�سرية المتتالية.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
ال�سحة الإنجابية ورفع  بالتو�سع في خدمات  للتدخل وذلك  نعم، حددت ارتفاع معدل الخ�سوبة كمنطقة 
معدلت ا�ستخدام هذه الخدمات، ومن المتوقع اأن يوؤدي ذلك اإلى خف�ص معدل الخ�سوبة والو�سول اإلى 

الفر�سة ال�سكانية.

41 وزارة ال�سحة، الخطة ال�ستراتيجية 2017-2013
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5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟ 
م�سمون العالقة هو التوازن ما بين ال�سكان والموارد والطلب العالي على الخدمات ال�سحية.

6. هل اأدمجت الفئات المهم�صة في التحليل ؟ 
• ال�صباب

 ت�سمنت ال�ستراتيجية مجموعة من البرامج الموجهة لل�سباب منها برنامج مكافحة التدخين والذي يهدف 
اإلى تقليل انت�سار التدخين بين فئات المجتمع وخا�سة بين ال�سباب ويتم ذلك من خالل  تنفيذ برامج لتوعية 
الإدمان،  حالت  ومتابعة  معالجة  اإلى  اإ�سافة  به،  المتعلقة  الت�سريعات  وتفعيل  الم�ستهدفة  الفئات  وتثقيف 

وبرنامج �سحة ال�سباب الذي يقوم على تعزيز اأنماط الحياة ال�سحية لليافعين من خالل التوعية ال�سحية.
• المراأة

اأثناء  الأم   تت�سمن خدمات رعاية  والتي  ال�سحية  المراكز  المراأة والطفل في معظم  تقديم خدمات �سحة 
اإلى تقديم المطاعيم   اإ�سافة  الحمل وما بعد الولدة، وتنظيم الأ�سرة،  وتقديم الم�سورة والتثقيف ال�سحي 
لالأمهات والحوامل والك�سف المبكر عن �سرطان الثدي، كما تم اإدخال �سحة المراأة الإنجابية المتكاملة في 

مراكزها.
• كبار ال�صن

تتزايد ن�سبة كبار ال�سن في المجتمع بعد ارتفاع معدل العمر المتوقع عند الولدة مما يتطلب تقديم الرعاية 
لهذه الفئة،  لذا يتم تقديم التدريب الالزم لمقدمي الخدمات للم�سنين والأ�سر لتمكينهم من رعاية الم�سنين 

اإ�سافة لتاأهيل مراكز لتكون �سديقة للم�سنين.
• الفقراء

وتنفذ مجموعة برامج ل�سالح الفقراء منها، برنامج القرى ال�سحية، بالإ�سافة اإلى التامين ال�سحي للفقراء 
بتو�سية من وزارة التنمية الجتماعية و فئات اأخرى مثل �سبكة الأمان الجتماعي والمناطق الأ�سد فقرا 

والمناطق النائية.
• ذوي الإعاقات: 

تقديم خدمات �سحية لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من خالل تقديم خدمات الت�سخي�ص المبكر والتقييم والعالج 
لهوؤلء الأ�سخا�ص في مراكز الت�سخي�ص المبكر لالإعاقات و�سمول ذوي الإعاقات في التامين ال�سحي.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�ص الم�سكلة اأو الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان، كما هو محدد في تحليل الحالة؟

بينها محور  ت�سع محاور من  ال�ستراتيجية �سمن  الق�سايا  ت�ساهم في معالجة  التي  الأهداف  الخطة  حددت 
الرعاية ال�سحية الأولية، ومن ابرز الأهداف التي و�سعت لمعالجة م�سكلة الحالة �سمن هذا المحور:

•  تح�سين جودة و�سالمة خدمات الرعاية ال�سحية و�سمان ا�ستمراريتها.
•  تعزيز خدمات ال�سحة الإنجابية وتنظيم الأ�سرة و�سحة الطفل.

•  الم�ساهمة في الحد من انت�سار الأمرا�ص غير ال�سارية.
•  الم�ساهمة في تحقيق تاأمين �سحي �سامل لكافة المواطنين.
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2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )9( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل اأهداف الخطة ال�ستراتيجية لوزارة ال�سحة

3. ماهي الأهداف غير المدمجة ؟

4. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
P ارتفاع معدل الخ�سوبة.

P تزايد الطلب على الخدمات ال�سحية. 
P ارتفاع توقعات متلقي الخدمة في ظل محدودية الموارد. 

P الهجرات الق�سرية اإلى الأردن في ظل نق�ص الموارد.

على الرغم من الهتمام بخف�س معدل الخ�صوبة اإل اأنها لم تدرج هدف ال�صيا�صة ال�صكانية في تحقيق 
معدل الإنجاب الم�صتهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة الواحدة في عام 2030.
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ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟
•  اعتمدت الخطة على مجموعة من الموؤ�سرات ابرزها معدلت الخ�سوبة الكلية، معدل الوفيات الر�سع، 

معدل وفيات الأطفال دون �سن الخام�سة، والعمر المتوقع عند الميالد.
ال�سكاني  النمو  ومعدلت  الخ�سوبة  معدل  خف�ص  في  �سي�ساهم  الأ�سرة  تنظيم  في  جهودها  اأن  اعتبرت    •

والو�سول اإلى الفر�سة ال�سكانية.
•  ل يوجد ما ي�سير اإلى ا�ستخدام الإ�سقاطات ال�سكانية في الخطة.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية: 
•   طورت وزارة ال�سحة ا�ستراتيجية لتنظيم الأ�سرة 2013-2017 والتي تهدف اإلى:

-   تح�سين جودة خدمات وم�سورة تنظيم الأ�سرة و�سهولة الح�سول عليها وزيادة توفر و�سهولة الو�سول 
لخدمات تنظيم الأ�سرة عالية الجودة.

-   تقوية فعالية وا�ستخدام اأنظمة المعلومات والأنظمة الأخرى الداعمة لتنظيم الأ�سرة.
-   تعزيز بيئة ال�سيا�سات الداعمة لتنظيم الأ�سرة.

-   تح�سين فعالية وكفاءة اإدارة الموارد الب�سرية الخا�سة بتنظيم الأ�سرة.
-   زيادة الوعي المجتمعي والطلب على تنظيم الأ�سرة.

•   تنفيذ برامج تعزيز خدمات ال�سحة الإنجابية وتنظيم الأ�سرة و�سحة الطفل ومن ابرزها: 
-   برنامج التدبير المتكامل لأمرا�ص الطفولة، برنامج ال�سحة الإنجابية وتنظيم الأ�سرة، م�سروع دعم 

النظم ال�سحية الثاني، م�سروع التو�سع في خدمات تنظيم الأ�سرة في المناطق الأعلى. 
-   برامج تعزيز ممار�سة ال�سلوكيات ال�سحية لأفراد المجتمع.

-   برنامج مكافحة التدخين، م�سروع ال�سحة الوقائية والتثقيف ال�سحي، اأنماط الحياة ال�سحية، برنامج 
تنمية المجتمعات المحلية، التوعية الوالدية، برنامج �سحة الم�سنين، والتو�سع في �سحة الم�سنين.

2.3.2 الخطة ال�صتراتيجية لوزارة العمل 422016-2013
تم اإن�ساء وزارة العمل كوزارة م�ستقلة في عام 1976، وتعمل حاليا وفق نظام تنظيم اإداري للوزارة رقم 
)38( ل�سنة 1994 وتعديالته، ويحكم اأعمالها قانون العمل رقم )8( ل�سنة 1996، وتتولى الوزارة الإ�سراف 
على �سوؤون العمل والعمال، والم�ساهمة في تنظيم �سوق العمل الأردني، وتوفير فر�ص العمل وت�سغيل 
الأردنيين في الداخل والخارج ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتنمية عالقات العمل مع الدول 

الم�ستقبلة لهم وتنظيم ال�سوؤون المتعلقة بالعاملين االأجانب داخل المملكة وتحديد �سروط عملهم.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي الم�صكلة التي تم تحديدها في الخطة ؟

تظهر الم�سكلة التي ت�سعى الوزارة لمعالجتها في ر�سالتها والتي تن�ص على “الم�ساهمة في رفع ن�سبة الم�ساركة 

42 وزارة العمل، الخطة ال�ستراتيجية 2016-2013،
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القت�سادية من خالل تهيئة القوى العاملة وت�سغيلها وتوفير الحماية الجتماعية لها وتنظيم �سوق العمل الأردني”.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد الم�صكلة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟
�سمن تحليل للو�سع الحالي وتحديدا تحليل البيئة الداخلية والخارجية في الخطة اأ�سارت الخطة اإلى اأن زيادة 
عمل  فر�ص  ا�ستحداث  على  القدرة  وعدم  العمل  �سوق  اإلى  الجدد  الداخلين  ارتفاع  نتيجة  البطالة  معدلت 
جديدة تالئمهم ي�سكل تهديدا يجب معالجته، وذلك دون ال�ستناد اإلى بيانات واقع قوة العمل و�سوق العمل.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في الم�صكلة ؟
اعتبرت ارتفاع الداخلين الجدد اإلى �سوق العمل عامل �ساهم في الق�سية الرئي�سة للخطة.

4. هل حددت مثل هذه العوامل الديموغرافية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
اعتبرت ال�سباب الداخلين �سوق العمل محورا للتدخل.

5. هل ادمجت الفئات المهم�صة في التحليل ؟ 
• ال�صباب:

واإقليمه  وطنية  موؤ�س�سات  مع  وتتعاون  ال�سكانية،  التركيبة  من  الأعلى  الن�سبة  هم  ال�سباب  ن�سبة  اأن  بينت   
وعالمية لإعداد ال�سباب وزياده فعاليتهم واإنتاجيتهم.

• المراأة:
اعتبرت اأن الثقافة المجتمعية نحو م�ساركة الن�ساء القت�سادية في بع�ص المناطق في المملكة وتف�سيل اأ�سحاب 
وتعد  المراأة،  اإدماج  في  الوزارة  خطط  اأمام  تهديدا  متعددة؛  لأ�سباب  الإناث  على  الذكور  ت�سغيل  العمل 
مذكرات تفاهم مع موؤ�س�سات عالمية حول اإك�ساب الن�ساء مهارات النجاح وتنفيذ م�ساريع ريادة الأعمال، 

كما �سكلت لجنة من الحكومة واأ�سحاب العمل لتحقيق مبدا الأن�ساف في الأجور.
• الفقر:

تعمل على تعزيز التن�سيق مع المنظمات وموؤ�س�سات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات وبرامج لزيادة فر�ص العمل 
للمراأة في مناطق جيوب الفقر و ال�ستمرار بتنفيذ ومتابعة م�سروع ت�سغيل الفتيات من المناطق الأقل حظا.

• ذوي الإعاقات: 
تعمل على تفعيل خدمات الت�سغيل المبا�سر للباحثين عن العمل من ذوي الإعاقات.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما هو محدد في تحليل الحالة ؟ 

نعم و�سعت الخطة اربع اأهداف ا�ستراتيجية ذات عالقة بزيادة الم�ساركة القت�سادية لقوة العمل الأردنية وهي: 
-   توفير خدمات الت�سغيل لالأردنيين داخل المملكة وخارجها.

-   زيادة م�ساركة المراأة في �سوق العمل.
-   الإ�سراف على �سوؤون العمل والعمال ودعم العمل النقابي.

-   تنظيم �سوق العمل الأردني و�سوؤون العمالة الوافدة.
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2. هل اأهداف الخطة تحدد الفئات الم�صتهدفة ؟ 
لم تقترن الأهداف بتحديد الفئات الم�ستهدفة من حيث العمر، اأو الجن�ص اأو التوزيع المكاني با�ستثناء هدف 

زيادة م�ساركة المراأة في �سوق العمل.

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )10( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل اأهداف الخطة ال�ستراتيجية لوزارة العمل

4. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
P عدم ال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي في الدول المجاورة.

P �سيا�سة ال�ستثمار المتبعة في المملكة ومناف�سة الدول المجاورة لها في جذب ال�ستثمارات.
P عزوف الأردنيين عن العمل في بع�ص المهن وتف�سيل اأ�سحاب العمل ت�سغيل العمالة الوافدة.

P الثقافة المجتمعية نحو م�ساركة الن�ساء القت�سادية في بع�ص المناطق في المملكة، وتف�سيل اأ�سحاب 
العمل ت�سغيل الذكور على الإناث لأ�سباب متعددة.
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P زيادة معدلت البطالة نتيجة ارتفاع الداخلين الجدد اإلى �سوق العمل وعدم القدرة على ا�ستحداث 

فر�ص عمل جديدة تالئم الداخلين الجدد.

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟
•  ت�سمنت الخطة موؤ�سرات للم�ساركة القت�سادية، البطالة والت�سغيل، فجوة النوع الجتماعي بالم�ساركة 

القت�سادية للمراأة. 

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
1: اأدرجت الخطة مجموعة من الم�ساريع والبرامج التي ت�ساهم في خدمة الأهداف ال�سكانية ومن ابرزها:

-   م�سروع تطوير مهارات العمال من منظور اأ�سحاب العمل.
-   م�سروع ت�سغيل الفتيات في المناطق النائية.

-   معر�ص الوظائف، وم�سروع تطوير نظام �سامل لبيانات �سوق العمل.
-   م�سروع ربط البلديات وموؤ�س�سات المجتمع المدني وال�سركاء بنظام الت�سغيل الإلكتروني.

-   تطوير نظام الت�سغيل الإلكتروني للربط ما بين الباحثين عن العمل وفر�ص العمل المتوفرة.
-   تفعيل وتطوير خدمات الت�سغيل والتوجيه والإر�ساد المهني.

-   التو�سع في برامج التعليم والتدريب اأو الت�سغيل في مواقع العمل.
-   نقل ال�ستثمارات اإلى المناطق الفقيرة) ال�ستاليت(.

-    مراجعة وتطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي توفر العمل المنا�سب لالإناث وظروف العمل وزيادة 
م�ساركة المراأة في �سوق العمل )م�ساريع ال�ستراتيجية(.

العمـل    �سوق  في  الم�ساركة  على  المراأة  لتحفيز  الخا�ص  القطاع  في  الح�سانات  اإن�ساء  وتفعيل  دعم    -
)م�ساريع ال�ستراتيجية(.

-   توعية اإعالمية حول م�ساركة اليد العاملة الن�سائية ) م�ساريع ال�ستراتيجية(.
ومن  ال�سكانية  الأهداف  تحقيق  ت�سهيل  �ساأنها  من  التي  التفاقيات  من  مجموعة  العمل  وزارة  عقدت   :2
الم�ساعدة،  الخدمات  وقطاع  الإن�ساءات  قطاع  في  الوافدة  العمالة  ن�سب  تحديد  اتفاقيات  ابرزها 
تفاهم  مذكرات  اإلى  بالإ�سافة  والإ�سكان،  العامة  والأ�سغال  البلديات  وزارات  مع  تفاهم  ومذكرات 
في مجال ت�سغيل الأردنيين مع نقابة اأ�سحاب المحطات والمحروقات، والجمعية الأردنية لم�سدري 

الألب�سة والمن�سوجات وذلك بهدف توفير فر�ص. 

لم ت�صتخدم الخطة الإ�صقاطات ال�صكانية في تقدير حجم ال�صتجابات.
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3.3.2 الخطة ال�صتراتيجية لوزارة البيئة 2016-2014 43
اأن�سئت وزارة البيئة عام 2003 بموجب قانون حماية البيئة الموؤقت رقم )1( لعام 2003، وتتولى الوزارة 
و�سع ال�سيا�سة العامة لحماية البيئة واإعداد الخطط والبرامج والم�ساريع الالزمة لتحقيق التنمية الم�ستدامة، 
اإعداد الموا�سفات والمعايير القيا�سية لعنا�سر البيئة، اإ�سدار التعليمات البيئية الالزمة لحماية البيئة، ومراقبة 

وقيا�ص عنا�سر البيئة ومكوناتها ومتابعتها.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في الخطة ؟

تعك�ص ر�سالة الوزارة الق�سايا الرئي�سة التي تعمل على معالجتها، اذ ن�ست ر�سالتها على “تح�سين و�سون 
نوعية البيئة الأردنية والمحافظة على الموارد الطبيعية والم�ساهمة في تحقيق التنمية الم�ستدامة”.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟
ل يوجد دليل في الخطة يعك�ص تحديد الوزارة للق�سايا الرئي�سة بال�ستناد اإلى بيانات ال�سكان والتنمية.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
�سمن اطار تحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة اأظهرت الخطة اأن:

•  الأعداد المتنامية من المهاجرين من الدول المجاورة، والمخاطر المتزايدة على ديمومة التزويد من 
الم�سادر الطبيعية؛ �سكلت �سغوطا متزايدة على الموجودات البيئية المحدودة واله�سة.

•  ارتفاع كلف المواد وال�سلع الأ�سا�سية والطاقة وان�سحاب الحكومة من دعم المواد الأ�سا�سية؛ �ساهم في 
زيادة التجاوزات غير القانونية على الموارد الطبيعية كم�سدر للدخل وال�ستهالك الذاتي.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل؟
لم يحدد اأي من العوامل ال�سكانية التي ت�سبب الم�ساكل البيئية كمناطق يمكن التاأثير بها من خالل ال�سيا�سات 

اأو البرامج.

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟  
على الرغم من اأن ارتفاع معدل النمو ال�سكاني، وارتفاع ن�سبة التح�سر واختالل التوزيع ال�سكاني جميعها 
عوامل ت�ساهم في الم�سكلة البيئية  في الأردن اإل اأن المخططين اقت�سروا على ذكر اآثار الهجرات الق�سرية 

من الدول المجاورة.

6. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟
لم تحدد ال�ستراتيجية اأي من ال�سرائح المهم�سة التي تتاأثر بم�ساكل الحالة.

43 وزارة البيئة، الخطة ال�ستراتيجية 2016-2014
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ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�ص الم�سكلة اأو الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان، كما هو محدد في تحليل الحالة؟ حددت 

الخطة الأهداف ال�ستراتيجية الموؤ�س�سية التالية للوزارة:
•  تقلي�ص الآثار ال�سلبية على البيئة والحد من التلوث.

•  تح�سين م�ستويات ونوعية النظم البيئية والحيوية.
•  رفع الوعي العام في مجال حماية البيئة ون�سر الثقافة البيئية.

2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم دمجها في الخطة ؟

جدول )11( الأهداف ال�سكانية مقابل اأهداف الخطة ال�ستراتيجية لوزارة البيئة

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟

التنمية  مقت�صيات  مع  ال�صنوي  معدله  ليتنا�صب  ال�صكاني  النمو  تر�صيد  اأهــداف:  الخطة  تدمـج  لم 
الم�صتدامة، وا�صتخدام البيانات الديموغرافية في الإدارة البيئية وفي تقييم اآثارها، بالإ�صافة اإلى 

تر�صيد ال�صتهالك المائي والغذائي وتح�صين نوعية ا�صتخدام الطاقة.



71 70

4. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟

•  افتقار الأردن لنظام متكامل لإدارة النفايات بدًء من التخل�ص منها وانتهاًء بمعالجتها وت�سريفها.
•  زيادة ن�سب التلوث نتيجة النمو المتزايد في قطاعي النقل والطاقة، ونتيجة لعدم تقيد المن�ساآت التنموية 

بال�سروط البيئية.
الزراعية  الأرا�سي  ح�ساب  على  العمراني  التو�سع  نتيجة  الت�سحر  وزيادة  الحيوية  النظم  تدهور   •

والعتداءات على اأرا�سي الغابات والمحميات.
•    الفقر المائي في الأردن والذي يتمثل ب�سعف ح�سة الفرد من المياه وا�ستنزاف الموارد المائية وبالأخ�ص 

الجوفية منها، وافتقار الأردن لأنظمة معالجة المياه العادمة واإعادة ا�ستخدامها.

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
ذات  برامج  وهي  لل�سكان،  الوطنية  ال�ستراتيجية  اأهداف  تخدم  التي  البرامج  من  العديد  الخطة  ت�سمنت 

اأهداف وموؤ�سرات اأداء ومخ�س�سات مالية �سمن الموازنة العامة لفترة الخطة ومن ابرزها:
1. برنامج التنظيم البيئي للن�ساطات التنموية: يهدف اإلى تنظيم الن�ساطات التنموية من خالل منح الموافقات 

البيئية للمن�ساآت ال�سناعية وال�ستثمارية وتقييم الأثر البيئي وتعزيز عمليات التفتي�ص والتدقيق البيئي.
البيئية ودعم عمليات  القوانين وال�سيا�سات  اإلى  تطبيق  البيئة وحمايتها: يهدف  2. برنامج مراقبة عنا�سر 

البيئي في المناطق ال�سناعية ومحطات تنقية المياه  الرقابة والتفتي�ص من خالل تعزيز الر�سد والتقييم 
العادمة ال�سناعية، ومراقبة م�سادر المياه، ودرا�سة نوعية الهواء، واإعداد تقرير حالة البيئة.

3. برنامج اإدارة الموارد الطبيعية: يهدف اإلى و�سع وتفعيل اأطر الإدارة البيئة المتكاملة للموارد الطبيعة 

وذلك للمحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة الت�سحر واإعادة تاأهيل المواقع.
هذه  تطبيق  وتن�سيق  النفايات  اإدارة  اأطر  اإلى و�سع  يهدف  والنفايات:  الكيماوية  المواد  اإدارة  4. برنامج 

الأطر ف�ساًل عن دعم م�ساريع ريادية للتخل�ص الآمن من النفايات الخطرة وال�سلبة.
5. برنامج التحول التدريجي نحو القت�ساد الأخ�سر: يهدف اإلى توجيه القت�ساد والتنمية نحو تبني مبادئ 

تحقيق  في  ت�ساهم  �سيا�سة وخطة عمل وطنية  م�ستهدفة من خالل و�سع  قطاعات  في  الخ�سراء  التنمية 
التنمية ال�ساملة والم�ستدامة وتر�سيد ا�ستهالك الموارد الطبيعية.

• لم يذكر في الخطة اأية موؤ�صرات �صكانية، ولم تاأخذ بعين العتبار المرحلة الديموغرافية التي 
يتهياأ الأردن لدخولها.

• لم تعتمد الخطة على الإ�صقاطات ال�صكانية في ت�صميم ا�صتجاباتها.
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4.3.2 الخطة ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صة العامة لالإ�صكان والتطوير الح�صري )2016-2013(44

ت�سكلت الموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير الح�سري بموجب القانون رقم 29  ل�سنة 1992، وتتولى وفق 
هذا القانون الم�ساهمة في حل اأزمة ال�سكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة، وتعمل �سمن 
م�سارين الإنتاج وال�سيا�سات، حيث ت�ساهم �سمن م�سار الإنتاج في تلبية الحاجة ال�سكنية للمواطنين وتطوير 
المناطق المتدنية الخدمات، اأما م�سار ال�سيا�سات فتقوم من خالله على رعاية قطاع الإ�سكان في المملكة، 

وتمكين كافة الجهات العاملة في القطاع من الإنتاج، واقتراح ال�سيا�سات الإ�سكانية.

اأول: تحليل الو�صع الراهن: 
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في الخطة ؟

“تمكين المواطنين من  تظهر الم�سكلة التي ت�سعى الموؤ�س�سة لمعالجتها في �سيا�ستها العامة والتي تن�ص على 
ذوي الدخل المحدود والمتدني من الح�سول على ال�سكن المالئم”.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان ؟

لم يتوفر اأدلة في الخطة ال�ستراتيجية على اأن تحديد م�سكلة الحالة اأ�ستند اإلى بيانات ال�سكان.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في الم�صكلة ؟

لم تت�سمن الخطة ال�ستراتيجية تحليال للم�سكلة والعوامل التي توؤثر بها.

4. هل اأدمجت الفئات المهم�صة في التحليل ؟ 

لم تت�سمن ال�ستراتيجية تحليال وافيا للم�سكلة اأو تحديدا لل�سرائح المهم�سة التي تتاأثر بم�سكلة الحالة با�ستثناء ما 
ورد في ال�سيا�سة العامة للموؤ�س�سة والتي حددت �سريحتها بذوي الدخل المحدود والمتدني.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما هو محدد في تحليل الحالة ؟ 

تعك�ص الأهداف ال�ستراتيجية للموؤ�س�سة النتائج المراد تحقيقها في مجال معالجة م�سكلة الحاجة ال�سكنية لذوي 
الدخل المتدني والمحدود من خالل الم�ساهمة في توفير ال�سكن المالئم لهذه ال�سريحة.

2. هل اأهداف الخطة تحدد الفئات الم�صتهدفة ؟ 

نعم، حددت ب�سريحة ذوي الدخل المتدني والمحدود.

44 الموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير الح�سري، الخطة ال�ستراتيجية  والبرنامج التنفيذي 2013-2017، اأيلول 2013
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم دمجها في الخطة ؟

جدول )12( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل اأهداف الخطة ال�ستراتيجية للموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان 
والتطوير الح�سري

4. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
P ارتفاع اأ�سعار الأرا�سي ومواد البناء وم�ستلزماتها واأجور الأيدي العاملة.

P عدم توفر م�سادر تمويل كافية وم�ستمرة لتمويل الم�ساريع والم�ستفيدين.

P عدم تعاون الجهات الخدمية في اإي�سال بع�ص الخدمات لمواقع الموؤ�س�سة.

P عدم توفر اأرا�سي بم�ساحات منا�سبة لغايات م�ساريع الموؤ�س�سة.

P تراجع القدرة ال�سرائية للفئة الم�ستهدفة.
P �سعف المواءمة بين العر�ص والطلب في �سوق الإ�سكان للفئات الم�ستهدفة.

P تداخل الت�سريعات الخا�سة بقطاع الإ�سكان.

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية؟

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
•  برنامج تطوير المناطق المتدنية الخدمات من خالل م�سروعين في محافظتي العا�سمة وجر�ص، وت�سويق 

�سقق المبادرة الملكية ال�سامية �سكن كريم لعي�ص كريم.

لم  تعتمد الخطة ال�صتراتيجية على موؤ�صرات �صكانية، اأو اإ�صارة لمرحلة التحول الديموغرافي التي 
يمر بها المجتمع الأردني ومتطلباتها في توفير ال�صكن لل�صباب، كما لم ت�صتخدم الخطة الإ�صقاطات 

ال�صكانية في تقدير حجم ال�صتجابات.
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•   برنامج تاأمين قطــع اأرا�سي مخــدومة منا�سبة ل�سكن الأ�ســر الم�ستهدفة من خالل اإن�ساء ثالث تجمعات 
�سكنية )مدينة المجد ومدينة اأهل العزم(، وتنفيذ )11( م�سروع اإ�سكان من الق�سائم ال�سغيرة، وت�سويق 

ثالثة اآلف ق�سيمة ار�ص مخدومة من م�سروع �سكن كريم لعي�ص كريم.
ال�سراكة مع  م�ساريع  الأردن من خالل  في  ال�سكنية  الحتياجات  لتلبية  القطاع  اإنتاجية  تعزيز  برنامج    •

القطاع الخا�ص.
•   برنامج تعزيز اإنتاجية القطاع لتلبية الحتياجات ال�سكنية في الأردن.

5.3.2 الخطة ال�صتراتيجية لوزارة التنمية الجتماعية لالأعوام 2016-2014 45
 1948 الداخلية عام  لل�سوؤون الجتماعية في وزارة  التنمية الجتماعية كدائرة  بدايات عمل وزارة  تعود 
المدن، كما يعود  اإلى  الريف  الهجرة من  الناتجة عن  للمهاجرين الأردنيين  الم�ساكل الجتماعية  لمعالجة 

اأول ت�سكيل لوزارة تنمية اجتماعية في الأردن اإلى نهاية عقد ال�سبعينات.
 وتعمل الوزارة حاليا وفق مجموعة من القوانين والأنظمة ابرزها قانون وزارة التنمية الجتماعية والعمل 
1997، وغاية عمل  ل�ســنة  التنمية الجتماعية  تنظيم وزارة  نظام  اإلى  بالإ�سافة  1956 وتعديالته،  ل�سنة 
م�ستوى  وتح�سين  قدراتهم  ل�ستثمار  وتوعيتهم  المواطنين،  جهود  تنظيم  هي  النظام  هذا  ح�سب  الوزارة 
ومعالجتها،  الجتماعية  الم�سكالت  من  المجتمع  وحماية  لهم،  الجتماعية  الخدمات  وتوفير  معي�ستهم، 

والتن�سيق مع الجهات العاملة في الميدان الجتماعي.
فراد الم�ست�سعفين والفئات المهم�سة مثل الأيتام والأحداث،   فهي تلعب  دورين رئي�سين هما حماية ورعاية الأ
وذوي الإعاقة وكبار ال�سن، بالإ�سافة اإلى دور تنموي يتمثل في الم�ساهمة في تمويل الم�ساريع ال�سغيرة، 

والم�ساهمة بتنظيم م�ساعي المتطوعين وبناء الم�ساكن للفقراء.

اأول: تحليل الو�صع الراهن: 
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في الخطة ؟ 

تكمن م�سكلة الحالة التي تركز عليها الخطة في حدوث الم�ساكل الجتماعية، كالفقر والتفكك والنحراف، 
والمطالبة ال�سعبية على م�ساريع الرعاية اكثر من م�ساريع التنمية.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان؟ 
ل يوجد ما ي�سير اإلى اأن خطة الوزارة اإ�ستندت اإلى بيانات ال�سكان في تحليلها للو�سع الحالي.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
اعتراف  على  ينطوي  الحالي  الو�سع  تحليل  مرحلة  في  ال�سكانية  العوامل  اإدماج  اأن  من  الرغم  على 
المخططين باأنه من المحتمل اأن تكون م�سكلة الحالة نتيجة لتفاعل العديد من العوامل القت�سادية والجتماعية 

والديموغرافية؛ اإل اأن المخططين لم يتطرقوا اإلى هذه العوامل.

45 وزارة التنمية الجتماعية، الخطة ال�ستراتيجية لوزارة التنمية الجتماعية لالأعوام 2015-2014



75 74

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
لم تحدد الخطة ب�سكل مبا�سر اأي من العوامل ال�سكانية كمحور للتدخل.

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟
لم تعر�ص الخطة للعالقة ما بين العوامل ال�سكانية والم�ساكل الجتماعية، على الرغم من اأن اإقامة مثل هذه 

العالقة ي�سهم في ت�سخي�ص الو�سع ومعالجته.

6. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟
ال�سباب الأقل حظا، وتفعيل دورهم في تنمية مجتمعاتهم، وتعزيز مهارات  اإلى دمج  ال�صباب: ت�سعى   •

الحياة والمهارات الريادية للعمل بما يتالءم مع متطلبات �سوق العمل.
القرو�ص  م�ساريع  بع�ص  وتمويل  لهم،  اإ�سكان  م�ساريع  وتنفيذ  للفقراء  الإنتاجية  القدرة  رفع  الفقراء:   •

ال�سغيرة.
•  ذوي الإعاقات: تعمل على توفير خدمات الرعاية والحماية الجتماعية لالأ�سخا�ص المعوقين. 

•  كبار ال�صن: تعمل على توفير خدمات الرعاية اليوائية.
ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة

1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟
نعم، تعك�ص الأهداف ال�ستراتيجية للوزارة الم�سكلة اأو الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان، كما هو في تحليل 

الحالة، ويمكن ا�ستعرا�سها على النحو التالي:
•  الم�ساهمة بتطوير ال�سيا�سة الجتماعية المتكاملة وتنفيذها.

المحلي في مجال  المجتمع  العام والخا�ص والتطوعي وبين  القطاعات  ال�سراكة بين  الم�ساهمة بتعزيز    •
العمل الجتماعي.

•  تنظيم العمل الأهلي والتطوعي وتفعيله بالتعاون مع �سجل الجمعيات.
•  توفير خدمات الرعاية والحماية الجتماعية والرتقاء بها.

•  الم�ساهمة بتمكين المجتمعات المحلية ل�ستثمار الموارد الذاتية، بما ي�ساهم بالحد من م�سكلتي الفقر والبطالة 
وتحقيق الحياة الف�سلى.

2. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
•  �سعف التمويل و�سعف ا�ستجابة الموازنة العامة لم�ساريع الوزارة.

•  قلة الكادر المتخ�س�ص والفني في دور الرعاية الجتماعية لمختلف القطاعات.
•  غياب نظم مراقبة وتقييم ال�ستراتيجيات والخطط الوطنية واعتالل القائم منها.

•  المطالبة ال�سعبية بم�ساريع الرعاية اكثر من م�ساريع التنمية.
•  غياب الإنذار المبكر على م�ستوى الق�سايا الجتماعية.

•  ارتفاع كلف الم�سكن المالئم ب�سورة تفوق اإمكانات الأ�سرة الفقيرة.
•  �سعف مبادرات القطاع الخا�ص في مجال الم�سوؤولية المجتمعية.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )13( اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية مقابل اأهداف الخطة ال�ستراتيجية لوزارة التنمية

4. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟ 

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية؟ 

 á«YÉ``ªàL’G ájÉ`ª◊Gh ájÉ`Yô`dG äÉ`eó`N Ò`aƒ`J
É¡H AÉ≤JQ’Gh

 á«YÉ``ªàL’G ájÉ`ª◊Gh ájÉ`Yô`dG äÉ`eó`N Ò`aƒ`J
É¡H AÉ≤JQ’Gh

 á«YÉ``ªàL’G ájÉ`ª◊Gh ájÉ`Yô`dG äÉ`eó`N Ò`aƒ`J
É¡H AÉ≤JQ’Gh

 á`«FÉ`bƒ`dG  á`ë°üdG  äÉ`eó``N  ô`jƒ``£J
.Úæ°ùª∏d á«°ùØædGh á«LÓ©dGh

الوزارة  اخت�صا�س  و�صمن  الجتماعية  بالحماية  يتعلق  بما  ال�صكانية  الفر�صة  �صيا�صات  اأهداف 
مدمجة في اأهدافها ال�صتراتيجية.

• لم يظهر في الخطة اعتمادها على بيانات ال�صكان اأو على الموؤ�صرات ال�صكانية. 
• لم تعتمد الخطة على الإ�صقاطات ال�صكانية في ت�صميم ا�صتجاباتها. 

• لم ت�صر الخطة اإلى حالة الأردن من حيث تهيئها لدخول الفر�صة ال�صكانية، والدور الذي يتطلب 
من الوزارة ال�صتعداد اإليه.
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رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
•  برنامج الدفاع الجتماعي: ي�سم عدة م�ساريع منها م�سروع اإدارة برنامج الدفاع الجتماعي، ا�ستكمال 
اإن�ساء دار للوفاق الأ�سري والخدمات الجتماعية والنف�سية، واإن�ساء وحدة  اإن�ساء دار رعاية الفتيات، 

ت�سول.
•  برنامج الأ�سرة والطفولة: ي�سم م�سروع اإدارة برنامج الأ�سرة والطفولة، زواج المنتفعين المقبلين على 

الزواج من الموؤ�س�سات الإيوائية، واإ�سالح قطاع الرعاية الجتماعية.
•  برنامج �سوؤون الأ�سخا�ص المعاقين: ي�سم عدة م�ساريع مدرجة على موازنة الوزارة، وهي م�سروع 

اإدارة برنامج �سوؤون الأ�سخا�ص المعاقين، اإن�ساء مراكز لذوي الحتياجات الخا�سة.
اإن�ساء م�ساكن الأ�سر  •  برنامج تنمية المجتمع ومكافحة الفقر: ي�سم م�سروع المنح ال�سغيرة، وم�سروع 
الفقيرة، وم�سروع �سيانة م�ساكن الأ�سر العفيفة، ودعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي، 

ونظام الإنذار الجتماعي المبكر، واإن�ساء المجل�ص التن�سيقي للتنمية ومكافحة الفقر.
الجمعيات  ودعم  وتفعيله،  والتطوعي  الجتماعي  العمل  تنظيم  اإلى  ويهدف  الجمعيات  �سجل  برنامج   •

لتحقيق اأهدافها وم�ساريعها ورفع قدراتها الموؤ�س�سية.

6.3.2 الخطة ال�صتراتيجية لموؤ�ص�صة التدريب المهني46
اأن�سئت موؤ�س�سة التدريب المهني بموجب القانون الموؤقت رقم )35( لعام )1976(، بهدف التو�سع في اإعداد 
القوى العاملة المدربة، وتنظيم العمل المهني. با�سرت اأعمالها في عام 1977 وتعمل حاليًا بموجب القانون 
رقم )50( ل�سنة 1985 وتعديالته، وقانون تنظيم العمل المهني رقم )27( ل�سنة 1999. وتعمل على تقديم 
القطاع الخا�ص  بال�سراكة مع  العمل والمجتمع  المهني وفقًا لحتياجات �سوق  التدريب والتطوير  خدمات 
وموؤ�س�سات المجتمع المدني من خالل اإعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني المختلفة، وتنظيم ممار�سة المهن 

في �سوق العمل، والدعم الفني لإن�ساء وتطوير الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية ؟

تركزت م�سكلة الحالة التي تناولتها الخطة ال�ستراتيجية للموؤ�س�سة في توفير فر�ص التدريب المهني لإعداد 
القوى العاملة المتنامية وفقًا لمتطلبات �سوق العمل. 

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان؟ 
اإعترفت الخطة بعدم توفر معلومات كافية حول احتياجات �سوق العمل الفعلية من الأيدي العاملة المدربة 

الحالية والم�ستقبلية.

46 موؤ�س�سة التدريب المهنـي ، الخطة ال�ستراتيجية والبرنامج التنفيذي،)2014-2012(
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3. ماهي العوامل ال�صكانية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟ 
اعتبرت الخطة ارتفاع ن�سبة العاطلين عن العمل وخ�سو�سًا من حملة الثانوية العامة فاقل من اهم الأ�سباب 

لم�سكلة الحالة. 

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟

نعم... تاأهيل ال�سباب في �سن العمل واإك�سابهم المهارات الالزمة من خالل التغيير في خ�سائ�سهم يعتبر 
العمل من  المتعطلين عن  لل�سكان، ورفع م�ستوى مهارات  الرئي�سة  العمليات  منطقة تدخل في مخرجات 

خالل التدريب الموجهة لمتطلبات �سوق العمل.

5. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟ 

في  المهني  التدريب  برامج  العمل على  والعاطلين عن  ال�سباب  اإقبال  الخطة �سعف  اأبرزت  ال�صباب:    •
الموؤ�س�سة، واعدت خطة واإجراءات لمعالجة الم�سكلة. 

• المراأة: اأبرزت الخطة �سعف م�ساركة الإناث في التدريب المهني، وتنفذ م�سروع لزيادة اإقبال الإناث 
على برامج التدريب لرفد �سوق العمل.

• ذوي الإعاقات: تعمل الخطة على توفير الت�سهيالت والبنية التحتية بما يتالءم مع متطلبات ذوي الإعاقات، 
وعقد الدورات التدريبية التي تنا�سب قدراتهم. 

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

تعك�ص اأهداف الخطة ال�ستراتيجية معالجة توفير فر�ص التدريب المهني لإعداد القوى العاملة المتنامية وفقًا 
لمتطلبات �سوق العمل.

2. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟

•  النظرة ال�سلبية للتدريب المهني و�سعف اإقبال ال�سباب والعاطلين عن العمل على برامج التدريب المهني 
في الموؤ�س�سة و�سعف مدخالت العملية التدريبية.

•  عدم وجود تكاملية معلوماتية عن �سوق العمل بين الجهات المعنية.
•  �سعف التن�سيق بين الجهات العاملة في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني.

•  �سعف ال�سيا�سات الوطنية للتوجيه والإر�ساد المهني.

•  هجرة الكفاءات الأردنية في مجال التدريب المهني.
•  الت�سريعات )القوانين والأنظمة( الناظمة.  
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )14( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل اأهداف خطة موؤ�س�سة التدريب المهني



79 78

4.ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟
 

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية؟ 

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
اأهداف �سكانية ويمكن عر�ص ابرزها على  التي تخدم  البرامج والم�ساريع  عر�ست الخطة لمجموعة من 

النحو التالي:
الت�سريعية  الأطر  لتعديل  م�سروع  الموؤ�س�سة  تنفذ  المهني  التدريب  موؤ�س�سة  هيكلة  اإعادة  برنامج  �سمن   .1
المهني فقط وتعزيز  التدريب  الموؤ�س�سة على تقديم خدمات  الموؤ�س�سة بهدف تركيز عمل  الناظمة لعمل 
التدريب  معهد  وتفعيل  لتطوير  م�سروع  تنفذ  كما  المهني،  التدريب  في  الخا�ص  القطاع  م�ساركة 
والتطوير، ومن ابرز اأهدافه تطوير كفايات الكوادر التدريبية في ا�ستخدام التجهيزات والمعدات الفنية 

الحديثة والتعلم الإلكتروني وتح�سين جودة التدريب.
المــوؤ�س�سة  احتياجــات  تلبية  م�ســروع  المــوؤ�س�سة  تنفذ  والتجهيزات  المعدات  تحديث  برنامـج  �سمن   .2
تجهيزات مالئمة  توفير  اإلى  ويهدف  والإقليمي،  المحلي  العمل  �سوق  لمتطلبات  المالئمة  بالتجهيزات 
لخدمة  نقل  توفير و�سائل  الموؤ�س�سة م�سروع   تنفذ  المحدثة، كما  للبرامج  التكنولوجي ومنا�سبة  للتطور 
العملية التدريبية وتحفيز اأبناء المناطق النائية على اللتحاق في البرامج التدريبية واأعداد الملتحقين من 

اأبناء المناطق الم�ستفيدة.
3. �سمن برنامج تطوير البرامج والمناهج التدريبية وفق احتياجات �سوق العمل، تنفذ الموؤ�س�سة م�سروع 
توفير البرامج والمناهج الإلكترونية ويهدف اإلى اإدخال الو�سائل التعليمية الم�ساعدة الحديثة في العملية 
التدريبية. وكما تنفذ �سمن هذا البرنامج م�سروع اإجراء درا�سات لتحديد الحتياجات الكمية والنوعية 
من القوى العاملة المدربة �سمن م�ستويات العمل الأ�سا�سية، ويهدف اإلى تحديد احتياجات �سوق العمل 

من القوى العاملة المدربة والبرامج التدريبية.
4. �سمن برنامج تو�سعة �سريحة المنتفعين من خدمات التدريب تنفذ الموؤ�س�سة الم�ساريع التالية:

•  م�سروع تدريب ذوي الحتياجات الخا�سة. 

ال�صتراتيجية  الخطة  اأهداف  �صمن  مدمجة  العالقة  ذات  ال�صكانية  الفر�صة  �صيا�صات  اأهداف  كافة 
للموؤ�ص�صة.

• لم ت�صر الخطة ال�صتراتيجية اإلى الفر�صة ال�صكانية التي يتهياأ الأردن دخولها، وما تت�صمنه من 
الموؤ�صرات  على  الخطة  تعتمد  لم  كما  العمري،  وتركيبهم  ال�صكان  حجم  في  ديموغرافي  تغير 

ال�صكانية في تقييم الو�صع الحالي.
• لم تعتمد الخطة على الإ�صقاطات ال�صكانية في التخطيط لم�صتوى ا�صتجابات الموؤ�ص�صة.
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•  م�سروع زيادة م�ساركة الإناث في التدريب المهني.
•  م�سروع تدريب الباحثين والمتعطلين لفر�ص العمل المتوفرة واإعادة تاأهيل حملة الدبلوم والبكالوريو�ص 

ويهدف اإلى التدريب لغاية الت�سغيل. 
•  م�سروع التدريب الإلكتروني.

•  م�سروع الرتقاء بجودة خدمات الإر�ساد والتوجيه المهني.
5. �سمن برنامج  ال�سراكة والت�سبيك مع الموؤ�س�سات والمنظمات المحلية والدولية تنفذ الموؤ�س�سة م�سروع  
اإن�ساء اأكاديمية اإقليمية لإعداد قوى عاملة موؤهلة في مهن الطباعة لل�سوق المحلي والعربي، واأكاديمية 
اأي�سا  وتنفذ  والعربي.  المحلي  لل�سوق  الغذائية  ال�سناعات  مهن  في  موؤهلة  عاملة  قوى  لإعداد  اإقليمية 

م�سروع لت�سويق خدمات الموؤ�س�سة والإعالم. ويهدف اإلى:
•  ن�سر الوعي بين الفئة الم�ستهدفة عن دور الموؤ�س�سة في تح�سير القوى العاملة. 

•  بناء وعي مميز بين ال�سريحة الم�ستهدفة بحيث ي�سبح التدريب المهني �سمن اأولوياتها.
•  ت�سجيع ال�سباب على اللتحاق في موؤ�س�سة التدريب المهني وتقبل العمل اليدوي.

•  تغيير المفهوم الحالي للتدريب المهني ومحاربة ثقافة العيب.
•  ترويج اأنواع التدريب والفر�ص المتوفرة في الموؤ�س�سة وعر�ص ق�س�ص النجاح.

•  بناء الثقة لدى الفئة الم�ستهدفة وتعزيز م�سداقية موؤ�س�سة التدريب المهني.
7.3.2 الخطة ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي47

على  تقوم  لكي  واإداري،  مالي  با�ستقالل   1978 عام  في  الجتماعي  لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  تاأ�س�ست 
تنفيذ اأحكام قانون ال�سمان الجتماعي الموؤقت الذي يحمل الرقم 30 ل�سنة 1978، وبداأت التطبيق الفعلي 
لن�ساطاتها مع مطلع عام 1980. ويحكم اأعمال الموؤ�س�سة حاليا قانون ال�سمان الجتماعي رقم 1 لعام 2014. 
وت�سعى الموؤ�س�سة اإلى تحقيق عدة اأهداف من بينها توفير دخل منتظم وم�ستمر للموؤمن عليه ولأفراد اأ�سرته، 
والإ�سهام في تحقيق ال�ستقرار الوظيفي لالإن�سان العامل كحافز للعمل، وتعميق قيم التكافل الجتماعي بين 

اأبناء المجتمع وتوزيع الدخل بين الأجيال، والإ�سهام في تقلي�ص جيوب الفقر في المجتمع 

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية ؟

للمملكة،  الموؤ�س�سة في تحقيق الأمن الجتماعي والتنمية القت�سادية   الحالة بم�ساهمة  اإيجاز م�سكلة   يمكن 
وزيادة اأعداد متقاعدي ال�سيخوخة الجدد عن المتوقع.

47 الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي، الخطة ال�ستراتيجية 2016-2014
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2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟

 لم تت�سمن الخطة تحليال للبيئة الداخلية، وعلى الرغم من الإ�سارة اإلى الدرا�سة الكتوارية ال�ساد�سة، ل 
يوجد ما ي�سير اإلى اعتمادها على موؤ�سرات �سكانية مثل التوزيع العمري لل�سكان اأو توقعات الحياة.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟

ارتفاع ن�سبة متقاعدي ال�سيخوخة.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل؟ 

اجتماعيًا  الأ�سخا�ص  لحماية  يهدف  تكافلي  تاأميني  نظام  اإدارة  على  تقوم  الموؤ�س�سة  عمل  فل�سفة   .. نعم 
مثل  الأ�سخا�ص،  لها  يتعر�ص  التي  الجتماعية  الأخطار  اأحد  تحقق  حال  في  مزايا  وتقديم  واقت�ساديًا، 
ال�سيخوخة، والعجز، والوفاة، واإ�سابات العمل، والتعطل عن العمل، وغيرها، وتمّول هذه المزايا من 

ا�ستراكات يتحملها الموؤمن عليهم واأ�سحاب العمل. 

5. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟

•  المراأة: تنفذ ا�ستراتيجية النوع الجتماعي في الموؤ�س�سة.
•  الفقراء: الم�ساهمة في تقلي�ص جيوب الفقر من خالل تامين دخل ثابت للموؤمن عليه واأفراد اأ�سرته.
•  كبار ال�صن: تعمل على توفير دخل ثابت للعامل واأ�سرته عند تعر�سه لمخاطر العجز وال�سيخوخة. 

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

تعك�ص الأهداف ال�ستراتيجية للموؤ�س�سة الق�سايا التي توؤثر على مو�سوع الحماية الجتماعية لل�سكان وتعمل 
لذلك على ديمومة النظام التاأميني ورفع كفاءته، وتقديم خدمات تاأمينية متميزة، وتطويرها ودعم تكامل 

�سيا�سات الحماية الجتماعية على الم�ستوى الوطني.
 

2. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟

التو�سع في ال�سمول وعالقته بالمالءة المالية للموؤ�س�سة على المديين المتو�سط والطويل يتطلب نموذج مبتكر 
للتعامل مع التو�سع وتنفيذ درا�سات اكتوارية للتحقق من اآثار ذلك.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟
جدول )15( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل اأهداف الخطة ال�ستراتيجية للموؤ�س�سة ال�سمان 

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟

لم تت�صمن الخطة اأي اأهداف لإعادة �صياغة لالأنظمة التقاعدية بما يكفل التخل�س من التقاعد المبكر، 
ا�صتجابة لنخفا�س معدل الم�صاركة القت�صادية وخ�صو�صا لدى الإناث.
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ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
�سمان ديمومة النظام التاأميني ورفع كفاءته من خالل مبادرات مثل اطالق م�سروع اإعالمي ل�ستهداف 
وا�ستهداف  التاأمينية،  للتوعية  الن�سائية  الهيئات  وا�ستهداف  الختياري،  لال�ستراك  قبول  الأكثر  الفئات 
المواطنين المغتربين الراغبين بال�ستراك الختياري، بالإ�سافة اإلى تحقيق نمو في الإيرادات التاأمينية من 

خالل درا�سة خ�سائ�ص المن�ساآت الميكروية، واإجراء الدرا�سة الكتوارية الثامنة.
•  تقديم خدمات تاأمينية متميزة، لتلبي توقعات الم�ستركين والمتقاعدين والمجتمع.

•  تنفيذ ا�ستراتيجية دمج وماأ�س�سة النوع الجتماعي في الموؤ�س�سة.
والتاأمينات  ال�سمان  ثقافة  اإدخال  خالل  من  الم�ستهدفة  المجتمعية  الفئات  بين  التاأميني  الوعي  ن�سر   •
حمالت  اإطالق  المهني،  التدريب  وموؤ�س�سات  والجامعات،  والتعليم،  التربية  مناهج  في  الجتماعية 
اإعالمية وتوعوية للحد من التهرب التاأميني، تنفيذ م�سروع التوعية الوطنية بمعايير ال�سحة وال�سالمة 

المهنية في مواقع العمل.
•  دعم تكامل �سيا�سات الحماية الجتماعية على الم�ستوى الوطني من خالل درا�سة ا�ستحداث اأر�سية الحماية 
الجتماعية، بالإ�سافة اإلى الم�ساهمة في بناء وت�سميم قاعدة البيانات وفقًا للمعايير والت�سنيفات العالمية، 

وبما ي�سمن التكامل مع قواعد بيانات ال�سركاء والجهات ذات العالقة.

8.3.2 الخطة ال�صتراتيجية لوزارة المياه والري 2014-2012 48
الأردنية  المملكة  ال�سحي في  المياه وال�سرف  الكاملــــة عن  الم�سوؤولية  المياه والـــــــري  تتولى وزاره 
المياه  م�سادر  ا�ستخدامات  تخطيط  وكذلك  بها،  المتعلقة  والم�ساريع  المائية  ال�سيا�سات  وو�سع  الها�سمية 
اإدارة  م�سوؤولية  الوزارة  تتولى  كما  المياه،  على  الطلب  واإدارة  المائية  والتوعية  المختلفة،  لالأغرا�ص 
اأعمالها نـظام التنظيــم  اإلى مجل�ص الوزراء لإقرارها. وينظم  ال�سيا�سات المائية وال�ستراتيجيات ورفعها 
الإداري للوزارة رقم )54( ل�سنة )1992( ليحدد م�سوؤوليات الوزارة والمهام وال�سالحيات المنوطة بها، 

وقد نظم الم�سرع الأردني قطاع الميــاه بمقت�سى نظام التنظيــم الإداري لوزارة الميـــاه والري اأعاله.

ل يوجد ما ي�صير في الخطة اإلى العتماد على موؤ�صرات ديموغرافية، اأو الإ�صقاطات ال�صكانية في 
تخطيط م�صتوى ا�صتجاباتها اأو الإ�صارة اإلى التغير الديموغرافي في حجم والتركيب العمري لل�صكان 

واآثاره على خطط الموؤ�ص�صة في ال�صتجابة لهذه التغيرات.

48 ،وزارة المياه والري، الخطة ال�ستراتيجية لالأعوام 2014-2012
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اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية؟ 

الم�ستدامة  والتنمية  التقدم  مرتكزات  اأهم  واأحد  الحياة  ل�ستمرار  اأ�سا�سي  عن�سر  المياه  اإن  الخطة  تعترف 
وتزداد اأهميتها في الأردن ك�سلعة ا�ستراتيجية بازدياد الطلب عليها في ظل اختالل معادلة التوازن ما بين 

الطلب والمتاح من المياه.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 
ل يوجد دليل على ا�ستناد الخطة على بيانات ال�سكان في عنونة م�سكلة الحالة التي تتناولها الخطة.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
لم ت�سر الخطة اإلى اأي من العوامل ال�سكانية التي ت�سبب الزيادة في الطلب على المياه.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل؟
لم نرى في الخطة اأي من العوامل ال�سكانية كمحاور للتدخل في التوجهات المحورية التي اعتمدت عليها 

الوزارة في خطتها ال�ستراتيجية.

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟  
على الرغم من اأن العوامل ال�سكانية هي عوامل رئي�سة في معادلة المياه، اإل انه لم نرى اأي اإ�سارة لها.

6. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟ 
ل يوجد ما ي�سير اإلى اأن ال�ستراتيجية حددت اأي من الفئات المهم�سة �سمن فئاتها الم�ستهدفة.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان؟

ت�سعى الوزارة اإلى التاأثير على م�سكلة اختالل معادلة التوازن ما بين الطلب والمتاح من المياه من خالل 
تحقيق الأهداف ال�ستراتيجية التالية:)ا�ستدامة الم�سادر المائية، و�سع ا�ستراتيجيات و�سيا�سات وت�سريعات 

مائية، اإدارة الطلب على المياه و تن�سيق وتمويل م�ساريع قطاع المياه(.

2. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟

•  التغيرات المناخية ممثلة بالجفاف وانخفا�ص معدل �سقوط االأمطار.
•  نق�ص التمويل الداخلي والخارجي.

•  ا�ستنزاف الموارد المائية المتاحة في مختلف مناطق المملكة.
•  نق�ص ومحدودية الموارد المائية.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟
جدول )16( اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية مقابل اأهداف الخطة ال�ستراتيجية لوزارة المياه

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟ 

•  على الرغم اأن م�صكلة الحالة الرئي�صة في الخطة هي التوازن ما بين الطلب والمتاح من المياه، 
فان خطة الوزارة لم تبني ا�صتجاباتها على حجم ال�صكان والنمو ال�صكاني والإ�صقاطات ال�صكانية.

•  لم ت�صر الخطة اإلى الفر�صة ال�صكانية ومتطلباتها في المرحلة القادمة. 
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رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
•  برنامج دعم م�صاريع �صلطة المياه: 

يهدف البرنامج اإلى تقديم الدعم المالي لتمويل الم�ساريع التنموية وذات الأولوية ل�سلطة المياه .وترتبط 
بالهدف ال�ستراتيجي “ تخفي�ص الفجوة بين الطلب والمتاح من المياه”، ويقدم البرنامج خدمات تنفيذ 
حزمة من الم�ساريع التنموية ل�سلطة المياه والمتعلقة بال�سرف ال�سحي و�سبكات المياه )تاأهيل �سبكات،  

تح�سين �سبكات المياه في المحافظات، م�ساريع المياه في مناطق جيوب الفقر(.
•  برنامج الإدارة والخدمات الم�صاندة

برامج  وت�سميم  اإعداد  خالل  من  المياه  قطاع  عن  والمعرفة  الوعي  -ن�سر  البرنامج  اأهداف  بين  من 
التوعية والتثقيف والإعالم الهادفة اإلى تر�سيد كافة ا�ستخدامات المياه بما يحقق ال�ستخدام الأمثل.

•  برنامج تطوير وتح�صين �صبكة الر�صد المائي:
الهدف  ويتبع  المائي،  الر�سد  �سبكة  وجاهزية  وفاعلية  ديمومة  على  المحافظة  اإلى  البرنامج  يهدف 

ال�ستراتيجي “تخفي�ص الفجوة بين الطلب والمتاح من المياه”، ومن ابرز الم�ساريع في هذا البرنامج:
P م�سروع اإدارة برنامج تطوير وتح�سين �سبكة الر�سد المائي، وحفر اأبار لمراقبة الأحوا�ص الجوفية.
P �سيانة وتنظيف اآبار الر�سد المائي والمراقبة، واإعادة تاأهيل محطات القيا�ص والجريان ال�سطحي.

•  برنامج م�صادر المياه
يهدف البرنامج اإلى تاأمين م�سادر مائية جديدة وتطوير ال�ستغالل الأمثل لم�سادر المياه المتاحة كما 
ونوعا من خالل اإجراء الدرا�سات المختلفة، ومن ابرز م�ساريع هذا البرنامج: م�سروع اإدارة برنامج 
م�سادر المياه، درا�سة ا�ستك�ساف الطبقات العميقة، درا�سة الح�ساد المائي، قناه البحرين، درا�سة اأتمتة 

�سبكة الر�سد المائي، اإدارة م�سادر المياه الجوفية، ال�ست�سعار عن بعد لإدارة م�سادر المياه.

9.3.2 الخطة ال�صتراتيجية لوزارة ال�صناعة والتجارة والتموين 2016-2015 49
اأن�سئت وزارة ال�سناعة والتجارة عام 1952، وتعمل حاليا وفق قانون ال�سناعة والتجارة رقم )18( ل�سنة 
الم�ستهلك  حماية  وتعزيز  والعالمية،  المحلية  الأ�سعار  في  الم�ستجدات  مواجهة  الوزارة  وتتولى   ،1998
والم�ساركة في ر�سم ال�سيا�سة ال�سناعية الهادفة اإلى تنمية القطاع ال�سناعي وزيادة تناف�سيته لزيادة م�ساهمته 
في عملية التنمية القت�سادية وتمكينه من زيادة �سادراته اإلى الأ�سواق التقليدية وغير التقليدية، وتر�سيخ 
التجارية  ال�سيا�سة  الأعمال، ور�سم  قطاع  الإبداع والبتكار وحقوق  الحر وحماية  ال�سوق  قواعد  مبادئ 
الهادفة اإلى تنمية التجارة وتعزيز العالقات القت�سادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية وتطويرها بما 
يواكب المتغيرات، وحماية م�سالح المملكة على ال�سعيد التجاري، وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية، 
وتنظيم المناف�سة العادلة وحماية الإنتاج الوطني، والم�ساهمة في تنمية ال�سادرات الوطنية لتح�سين الميزان 
التجاري للمملكة، والعمل على فتح اأ�سواق للمنتجات الوطنية في الخارج، وتعزيز �سيا�سات الأمن الغذائي 
وحماية الم�ستهلك، بالإ�سافة اإلى الم�ساهمة في تعزيز البيئة ال�ستثمارية وبيئة الأعمال في المملكة بما يوؤدي 

اإلى تن�سيط الحركة القت�سادية والتجارية.

49 وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين، الخطة ال�ستراتيجية 2016-2015
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اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية ؟ 

تحددت م�سكلة الحالة بر�سالة الوزارة والتي ت�سعى من خاللها اإلى تعزيز البيئة ال�ستثمارية وبيئة الأعمال 
لتكون اكثر تناف�سية من خالل تطوير ال�سيا�سات والت�سريعات القت�سادية بما ي�سمن حماية حقوق كل من 

الم�ستهلكين وقطاع الأعمال.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟
 ل يوجد ما ي�سير اإلى ا�ستناد الخطة ال�ستراتيجية في تحديد م�سكلة الحالة اإلى بيانات ال�سكان.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
ل يوجد تحليل ي�سير اأو يحدد لعالقة العوامل الديموغرافية بم�سكلة الحالة.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
لم تحدد ال�ستراتيجية اأي من العوامل ال�سكانية كمناطق للتدخل المبا�سر.

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟ 
نظريا اأن عمل الوزارة ي�سب في تهيئة بيئة ال�ستثمار والأعمال، والذي يخدم مرحلة التحول الديموغرافي 

التي يمر بها الأردن.

6. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟
ل يوجد ما ي�سير اإلى اأن ال�ستراتيجية حددت اأي من الفئات المهم�سة �سمن فئاتها الم�ستهدفة.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

نعم... تخدم االأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في تهيئة بيئة االأعمال المحفزة للن�ساط االقت�سادي.

2. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية؟

•  الأو�ساع ال�سيا�سية الم�سطربة في الدول المجاورة.
•  المناف�سة ال�سديدة بين الدول والأقاليم المجاورة في جذب ال�ستثمارات.

•  �سعف روح المبادرة لدى القطاع الخا�ص ومحدودية ال�ستغالل الأمثل لالتفاقيات الدولية .
•  القرارات الحكومية بتخفي�ص الإنفاق لعدم توفر المخ�س�سات المالية في الموازنة العامة وذلك لوجود 

عجز فيها، وطول الفترة الإلزامية الالزمة لإقرار الت�سريعات القانونية.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )17( اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية مقابل الأهداف ال�ستراتيجية لوزارة ال�سناعة والتجارة
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4. ماهي الأهداف ال�صكانية في �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟ 
•  تخلو من اعتماد الإ�سقاطات ال�سكانية في تخطيط م�ستوى ال�ستجابات.

•  لم يذكر كلمة ال�سكان في الخطة ولم ي�سر اإلى الفر�سة ال�سكانية وتبعاتها ومتطلباتها.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
اإلى العمل على تطوير  1. برنامج التنظيم والترويج للتطوير ال�سناعي والتجاري:  يهدف هذا البرنامج 
ال�سناعة والتجارة وزيادة كفاءة ال�سناعة المحلية بحيث يكون لها القدرة على مناف�سة المنتجات العالمية، 
ويقدم خدمات الم�ساهمة في تح�سين م�ستوى معي�سة المواطن، والم�ساهمة في تح�سين جودة ال�سناعة الوطنية 
اأ�سواق جديدة من خالل  فتح  الم�ساهمة في  اإلى  بالإ�سافة  الم�سانع،  العامة في  ال�سالمة  وتح�سين م�ستوى 

التفاقيات والبروتوكولت التجارية الموقعة، ومن م�ساريعه:
•  م�سروع اإدارة برنامج التنظيم والترويج للتطوير ال�سناعي والتجاري.

•  دعم م�ساريع موؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار، وم�ساريع الموؤ�س�سة الأردنية لتطوير الم�ساريع القت�سادية.
•  ال�ستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.

•  تنفيذ وثيقة ال�سيا�سة ال�سناعية، تنفيذ ا�ستراتيجية التجارة الخارجية.
•  حماية الإنتاج الوطني ومكافحة الإغراق.

•  تنظيم وتنفيذ برامج الترويج ال�ستثماري، ودعم موؤ�س�سات ال�سوؤون ال�ستثمارية.
2. برنامج تناف�سية القطاع ال�سناعي والتجاري: ي�سم الم�ساريع التالية:

•  تعزيز القدرة التناف�سية للقطاع ال�سناعي والتجاري، ن�سر ثقافة المناف�سة.
•  الترويج والتوعية باأهمية حقوق الملكية ال�سناعية.

10.3.2 الخطة ال�صتراتيجية لوزارة الداخلية 50 
تاأ�س�ست وزارة الداخلية مع ت�سكيل اأول حكومة مركزية في عام 1921، وفي عام 1931 اكت�سبت وزارة 
الداخلية ت�سميتها وبا�سرت مهامها المت�سعبة والوا�سعة والتي كان من ابرزها الحفاظ على الأمن والنظام العام 
وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخا�سة وتوفير الخدمات. ويحكم اأعمالها نظام التنظيم الإداري رقم 

•   دعم قطاع الم�صاريع المتناهية ال�صغر )الميكروية( وال�صغيرة من خالل توفير الت�صهيالت التمويلية 
والفنية.

•   توطين التكنولوجيا الحديثة.
•   تمكين المراأة من تحقيق كامل اإمكانياتها، وكفالة تعزيز م�صاهمتها في التنمية الم�صتدامة.

50 وزارة الداخلية، الخطــــة ال�ستراتيجية والبرنامج التنفيذي )2014-2012(.
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22 ل�سنة 1996.  وقد جاءت اإحدى مبادرات �ساحب الجاللة الها�سمية الملك عبد الله الثاني بن الح�سين 
بال�سادة  المحافظات  في  التنموية  الم�ساريع  على  والمتابعة  والإ�سراف  مهام  باإيالء  متمثلة  ال�سامية  المعظم 

المحافظين لتطوير وتح�سين الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف الرتقاء بالم�ستوى المعي�سي للفرد.
التعاون بين  المنا�سبة لال�ستثمار على كافة م�ستوياته وتعزيز  البيئة  المجال تهيئة  الوزارة في هذا  وتتولى 
القطاعين العام والخا�ص، ومتابعة �سير تنفيذ الم�ساريع التنموية ومدى تقيدها بالمراحل الزمنية المحددة 
والإدارية  القانونية  الو�سائل  بكافة  المحافظين  خالل  من  التنموية  الم�ساريع  تعثر  اأ�سباب  ومعالجة  لها، 
والم�سائلة بعك�ص ذلك، بالإ�سافة اإلى اإعداد الموازنات الراأ�سمالية للمحافظات بم�ساركة المجال�ص التنفيذية 

وال�ستثمارية لتلبية احتياجات المواطنين على اختالف مواقع �سكانهم واإقامتهم.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية ؟

في  الم�ساهمة  خالل  من  والتنموي،  الأمني  الدور  تعزيز  وهي  رئي�سة  ق�سية  ال�ستراتيجية  الخطة  تعالج 
موؤ�س�سات  مع  الم�ستمر  والتفاعل  المواطنين  وممتلكات  واأرواح  الداخلي  وال�ستقرار  الأمن  على  الحفاظ 

المجتمع المدني، ومتابعة توزيع مكت�سبات التنمية المحلية.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 
ل يوجد ما ي�سير اإلى اعتماد الخطة على بيانات ال�سكان.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
خلت الخطة من تحليل للعوامل الديموغرافية التي ت�ساهم اأو ذات عالقة بتعزيز الو�سع الأمني والتنموي.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
لم يت�سمن تو�سيات تحليل البيئة الداخلية والخارجية التدخل في العوامل الديموغرافية.

5. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟
خ�ست �سريحة الفقراء بم�سروع تعزيز التنمية القت�سادية المحلية.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

والثاني  للوزارة،  التنموي  الدور  تعزيز  يقوم على  الأول  ا�ستراتيجيين  هدفين  ال�ستراتيجية على  �سملت 
تعزيز القدرات الموؤ�س�سية للوزارة، وكال الهدفين يخدمان الق�سايا ال�سكانية.

2. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
•  الأزمات المحلية والإقليمية والدولية.

•  �سوء توزيع الموارد الب�سرية والمادية، وعدم وجود خطة على الم�ستوى الوطني لل�سالمة العامة.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )18( الأهداف ال�سكانية مقابل الأهداف ال�ستراتيجية لوزارة الداخلية

4. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟
كافة اأهداف ال�سيا�سة ال�سكنية المتعلقة بمهام وزارة الداخلية مدمجة في اأهدافها ال�ستراتيجية.

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟

اإل اأن ال�صتراتيجية غاب عنها العتماد على  على الرغم من اأن الفئة الم�صتهدفة هم ال�صكان   • 
الموؤ�صرات ال�صكانية، اأو توزيع ال�صكان اأو اآثار الهجرة.

 •  لم تعتمد ال�صتراتيجية على الإ�صقاطات ال�صكانية في تخطيط م�صتوى ال�صتجابات.
•  لم ت�صر ال�صتراتيجية اإلى مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن ومتطلباتها.
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رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
تنفذ وزارة الداخلية الم�ساريع التالية والتي تخدم الأهداف ال�سكانية:

•  م�سروع تعزيز التنمية القت�سادية المحلية والهادف اإلى تخفيف البطالة والفروقات الإقليمية في الأردن، 
ورفع  القت�سادي  والتقدم  المحلية  التناف�سية  ورفع  التحتية  البنى  تطوير  باتجاه  ال�ستثمارات  وزيادة 

المهارات الب�سرية وتح�سين المناخ ال�ستثماري في المحافظات.
•  م�سروع الحوكمة الر�سيدة/ للوزارة والهادف اإلى تبني الطار التنظيمي المتعلق بالالمركزية وتعزيز 

هياكل المحافظات في التخطيط ال�ستراتيجي وتحليل ومراقبة الموازنات.
•  تعزيز القدرات الموؤ�س�سية للوزارة من خالل تنفيذ م�سروع فرق المتطوعين من المجتمع المدني في 
محافظة العا�سمة والذي يهدف اإلى تعميق الوعي والتعليم للحد من مخاطر الكوارث لدى اأبناء المجتمع 

المحلي.
•  تعزيز الدور التنموي من خالل م�سروع تدريب الإعالم والت�سال التنموي.

�سبيل  فعلى  وتعزيزها،  انت�سارها،  حيث  من  دعم  اإلى  بحاجة  اأنها  الوزارة  م�ساريع  على  المالحظ  ومن 
المثال الإعالم والت�سال التنموي ل بد من النتقال من مرحلة التدريب اإلى تنفيذ برامج ات�سال وتوعية 
التو�سع في  يتطلب  للوزارة  التنموي  الدور  ببرامج تعزيز  يتعلق  ال�سكان والتنمية، وفيما  ت�ستهدف ق�سايا 

برامج الالمركزية.

11.3.2 ا�صتراتيجية الغذاء والدواء )2015-2013(51 
تاأ�س�ست الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء في عام 2003، كموؤ�س�سة تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل مالي 
الب�سري  لال�ستهالك  الغذاء و�سالحيته  �سالمة وجودة  ل�سمان  واإداري، ولتكون مرجعية وطنية وحيدة 
وا�ستعمال  تداول  تنظيم  اإلى  بالإ�سافة  الدواء  وفعالية  �سالمة وجودة  تداوله، و�سمان  في جميع مراحل 
الم�ستلزمات والأجهزة الطبية والمواد ذات العالقة، وتعمل بموجب قانون الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء 

رقم )41( ل�سنة 2008. 

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية ؟ 

يمكن تحديد م�سكلة الحالة من واقع الخطة  ال�ستراتيجية بمنع و�سول المر�ص لالإن�سان والحد من انت�ساره، 
ومنع الآثار ال�سلبية التي قد توؤثر على �سحة المواطن.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية؟ 
ل يوجد دليل في الخطة على ا�ستنادها لبيانات ال�سكان.

51 http://www.jfda.jo/Default.aspx
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3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
ل يوجد ما ي�سير اإلى اآثار الزيادة ال�سكانية والعوامل الديموغرافية الأخرى على الم�سكلة.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
عمل الموؤ�س�سة عمل وقائي ورقابي يتعامل مع الطلب على الغذاء والدواء الناتج عن الحاجة ال�سكانية المتزايدة.

5. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟
ل يوجد ا�ستهداف للفئات المهم�سة.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

نعم ...تعك�ص الأهداف ق�سايا رئي�سة تتعلق ب�سحة ال�سكان.

2. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
لم نرى في الخطة تحليال للبيئة الداخلية والخارجية اأو تحديدا لمحددات تنفيذ الخطة.

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )19( الأهداف ال�سكانية مقابل اأهداف الخطة ال�ستراتيجية لموؤ�س�سة الغذاء والدواء

4.ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟
الهدف ال�سكاني التاأكد من جودة الغذاء مدموج ب�سكل وا�سح في الخطة.
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ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟ 

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
 تتوزع الأن�سطة على مهام دائرتين رئي�سيتين هما مديرية مراقبة الغذاء والأخرى للدواء.

12.3.2 الخطة الإ�صتراتيجية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 522016-2013
اأن�سئت وزارة التخطيط  والتعاون الدولي في عام 1984، وتعمل بموجب قانون التخطيط رقم )68( ل�سنة 
1971، وتندرج مهامها �سمن محوري التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي، حيث ت�سعى الوازرة اإلى 
توفير التمويل الالزم من منح وقرو�ص مي�سرة وم�ساعدات فنية لتنفيذ البرامج والم�ساريع التنموية ذات 
الأولوية، والبحث الم�ستمر ل يجاد م�سادر ونوافذ تمويلية جديدة، وتن�سيق عملية توزيع التمويل المتاح 

على البرامج والم�ساريع التنموية المختلفة جغرافيًا وقطاعيا.
 وتتولى من خالل محور التخطيط و�سع الخطط على المدى المتو�سط والطويل، وبرامج التنمية ال�ساملة 
في  العامة  وال�ستراتيجيات  ال�سيا�سات  من  بعدد  المرتبطة  العنا�سر  اإدماج  مراعاة  مع  التنمية  وم�ساريع 
اإلى  بالإ�سافة  القت�سادية،  ال�سيا�سات  و�سع  في  الم�ساركة  وكذلك  المختلفة،  والبرامج  الخطط   جوانب 
و�سع الخطط على الم�ستوى المحلي لمعالجة العديد من الختاللت في مجال التنمية ال�ساملة والم�ستدامة 
في مختلف مناطق المملكة، وتوجيه برامجها لتنمية احتياجات واأولويات التنمية في المحافظات، والعمل 
وتطوير  المعنية،  الجهات  كافة  مع  بالتن�سيق  وذلك  للمحافظات  الإنتاجية  القدرة  لتعزيز  متوازي  ب�سكل 
القت�ساديات المحلية وتعزيز اإنتاجيتها بالإ�سافة اإلى تطوير قطاع التمويل الميكروي والم�ساريع ال�سغيرة 

والمتو�سطة.
 كما تعمل على المتابعة والتقييم في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية على الم�ستويين المحلي والدولي، والتاأكد 

من انعكا�ص اآثارها المبا�سرة وغير المبا�سرة على المواطنين.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة الوزارة ؟

الق�سية الرئي�سة التي تركز عليها ال�ستراتيجية تنمية المجتمع الأردني وتطويره اقت�ساديًا واجتماعيًا وب�سريًا 
وثقافيًا في �سوء حاجاته القائمة والمتوقعة لتح�سين م�ستوى معي�سة المواطن.

اإلى مرحلة التحول الديموغرافي التي  اإ�صارة  اأو  لم تت�صمن الخطة دمجا للمتغيرات ال�صكانية،   •
ي�صهدها الأردن وانعكا�صاتها على الغذاء والدواء.

•  لم تعتمد الخطة على الإ�صقاطات ال�صكانية في تخطيط م�صتوى ال�صتجابات للخطة.

52 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخطط ال�ستراتيجية والبرنامج 2014-2016 مراجعة )1(.
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2. هل هناك دليل على اأن م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في الخطة ت�صتند اإلى بيانات ال�صكان ؟ 
ل يوجد في الخطة دليل على ا�ستنادها اإلى البيانات ال�سكانية، لكنها اعتمدت في تحديد اأولوياتها وخياراتها 
في التعامل مع الق�سية الرئي�سة على التحليل الرباعي، وقد اعتمدت في تحليل البيئة الخارجية على نموذج 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية  العوامل والمتغيرات  )PESTEL Analysis(، والذي يعني بدرا�سة 
والتكنولوجية والبيئية والقانونية. وعلى الرغم من اأهمية البعد ال�سكاني اإل انه ادرج في هذا النموذج �سمن 

البعد البيئي.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
تم ر�سد العوامل التالية في الخطة ذات العالقة بق�سية الحالة:
•  ا�ستثمار ور�سد �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية ب�سكل م�ستدام.

•  تدفق الالجئون على مختلف مناطق المملكة والآثار المترتبة على ذلك.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل؟
على الرغم مما بيناه �سابقا بان ال�ستراتيجية اعتبرت الفر�سة ال�سكانية فر�سة وان الهجرات الق�سرية تهديد، 
لم نرى في خياراتها ال�ستراتيجية �سوى التدخل باآثار عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي في المنطقة الذي يحد من 
ارتفاع عجز  اإلى  يوؤدي  مما  الخارجي،  الدعم  ا�ستقطاب  الأحيان على  بع�ص  في  التخطيط  قدرة وزارة 
الموازنة والدين العام، بالإ�سافة اإلى اإحداث التفاوت التنموي بين محافظات المملكة، وبناًء عليه �ستقوم 
الوزارة بتحديد اأولوياتها وخياراتها ال�ستراتيجية من خالل تعظيم الفائدة من المنح والم�ساعدات التنموية.

5. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟
اأ�سارت اإلى ارتفاع معدلت الفقر والبطالة في المملكة، وانها ت�سارك في تح�سين م�ستوى معي�سة المواطن 

ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الطبقة الو�سطى.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟ 

نعم.. تعك�ص الأهداف ال�ستراتيجية الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان.

2. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟
•  عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي في المنطقة.

•  ارتفاع عجز الموازنة والميزان التجاري والدين العام للدولة.
•  الأزمات القت�سادية الدولية.

•  التفاوت التنموي بين مناطق المملكة في ظل غياب مظلة موحدة لجهود التنمية.
•  ارتفاع معدلت الفقر ولبطالة في المملكة.

•  تدفق الالجئين اإلى مختلف مناطق المملكة والآثار المترتبة على ذلك.
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3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟

جدول )20( الأهداف ال�سكانية مقابل اأهداف الخطة ال�ستراتيجية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي

4. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية ؟ 
1. خلت الخطة ال�ستراتيجية من العتماد على الموؤ�سرات ال�سكانية والبيانات ال�سكانية.

2. لم تعتمد الإ�سقاطات ال�سكانية في تخطيط م�ستوى ال�ستجابات.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
 تدير الوزارة البرامج التالية التي تخدم اأهداف �سكانية:

1. برنامج حزمة الأمان الجتماعي: ويهدف اإلى الم�ساهمة  في تح�سين الظروف المعي�سية للمواطنين في 
المناطق الفقيرة وخا�سة في المخيمات ومناطق ال�سكن الع�سوائي من خالل توفير الخدمات الأ�سا�سية 

من بنية تحتية واإ�سكان.

لم تتعامل ال�صتراتيجية مع الأهداف ال�صكانية المتمثلة في تر�صيد النمو ال�صكاني .
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في  للمواطنين وخا�سة  المعي�سية  الظروف  تح�سين  في  الم�ساهمة  اإلى  المحلية: ويهدف  التنمية  برنامج   .2
م�ستدامة  محلية  اقت�ساديات  خلق  الم�ساريع،  لتنفيذ  منا�سبة  بيئة  اإيجاد  خالل  من  حظا  الأقل  المناطق 
تعزيز  م�سروع  البرنامج من خالل  ويقدم  الم�ستهدفة.  الفئات  اإنتاجية  الم�ستهدفة وزيادة  المناطق  في 
الم�ساهمة في تح�سين الظروف  الم�ستهدفة والتي من �ساأنها  المناطق  الإنتاجية درا�سة وتقييم احتياجات 
على  والعمل  الالزمة  التنموية  والأن�سطة  البرامج  وت�سميم  الم�ستهدفة،  للفئات  والقت�سادية  المعي�سية 
المحلية،  التنمية  برنامج  اإدارة  م�سروع  البرنامج  وي�سم  العالقة،  ذات  الموؤ�س�سات  تنفيذها من خالل 

م�سروع تعزيز الإنتاجية، م�ساريع البنية التحتية للمحافظات.

13.3.2 الخطة ال�صتراتيجية لوزارة النقل 532014-2012
اأن�سئت وزارة النقل في بداية عام 1965، وتعمل حاليا وفق قانون النقل رقم )89( لعام 2003، وبموجبه 
القطاع  تنفيذها، وتعزيز دور  النقل ومراقبة  قطاع  واإدامة  لتطوير  �سيا�سات  الوزارة مهام و�سع  تولت 
القطاع، وتوفير خدمات  النقل، وتطوير وتخطيط  الخا�ص وتحفيزه على ال�ستثمار لزيادة كفاءة قطاع 
نقل للمجتمع نوعية واآمنة، وتحافظ على البيئة، بالإ�سافة اإلى تنفيذ الم�ساريع الكبرى لجعل الأردن مركزًا 

محوريًا للنقل.
فيما يلي ابرز المالحظات على الخطة ال�صتراتيجية للوزارة في مجال دمج الق�صايا ال�صكانية. 

تنفيذها، بما فيها  النقل ومراقبة  الوزارة قائمة على و�سع �سيا�سات لتطوير واإدامة قطاع  ا�ستراتيجية   .1
رعاية تطوير وتخطيط القطاع، وتوفير خدمات نقل نوعية واآمنة للمجتمع.

خدمات  من  لل�سكان  الحقيقية  الحتياجات  يبرز  تحليل  على  الخطة  ا�ستناد  اإلى  وا�سح  دليل  يوجد  ل   .2
النقل، وحجم الم�سكلة المرتبطة بذلك.

3. على الرغم اأن النقل يرتبط ب�سكل كبير بالن�ساطات ال�سكانية، وابرزها الو�سول اإلى اأماكن العمل، وان 
الحتياجات من النقل ترتبط ب�سكل كبير بالزيادة ال�سكانية؛ اإل انه لم تحدد اأي من العوامل الديموغرافية 

التي ت�ساهم في م�سكلة النقل، وبالتالي لم تحدد اأي من العوامل الديموغرافية كمحور للتدخل. 
4. و�سعت الخطة ال�ستراتيجية مجموعة من الأهداف ال�ستراتيجية ابرزها: تعزيز ال�سراكة بين القطاعين 

العام والخا�ص، وتفعيل اللجنة الوطنية لت�سهيل النقل والتجارة وتطوير نظام النقل.
5. ي�ساهم الهدف ال�ستراتيجي “تطوير نظام النقل” في معالجة م�سكلة النقل حيث يهدف اإلى اإن�ساء �سبكة 
الخطوط الحديدية الوطنية، اإن�ساء هيئة الخطوط الحديدية في االأردن، وربط و�سائل النقل العام لعمان 

والزرقاء.
6. ل يوجد اأهداف �سكانية في الخطة ال�ستراتيجية لل�سكان اأو �سيا�سات الفر�سة في قطاع النقل.

7. لم تعتمد الخطة ال�ستراتيجية على الإ�سقاطات ال�سكانية في تحديد الحتياجات.
8. لم ت�سر الخطة ال�ستراتيجية اإلى متطلبات التحول الديموغرافي في الأردن وتبعاتها على قطاع النقل.
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9.   تدير الوزارة مجموعة من البرامج التي لها انعكا�ص على حياة المواطنين ومن بينها تحديث �سبكات 
مدينتي  بين  الربط  وم�سروع  الحديدية،  لل�سكك  الوطنية  ال�سبكة  اإن�ساء  م�ساريع  تت�سمن  التي  النقل، 
والنقل  المروري  الزدحام  م�ساكل  حل  اإلى  الم�سروع  هذا  ويهدف  العام،  والزرقاء/النقل  عمان 
الجماعي للركاب بو�سيلة اآمنة، والتقليل من الحوادث والتلوث البيئي، والمحافظة على �سبكة الطرق، 

وتقليل اأعداد و�سائط النقل والكلف الت�سغيلية وا�ستهالك الوقود .
10. ل يوجد ا�ستهداف للفئات المهم�سة.

14.3.2 الخطة ال�صتراتيجية لهيئة تنظيم النقل البري 542014-2012

تم اإن�ساء هيئة تنظيم قطاع النقل العام عام 2001، وكانت تعنى فقط  بنقل الركاب ا�ستنادًا لأحكام قانون 
النقل العام للركاب،  وفي عام 2010 �سدر قانون جديد للهيئة ي�سمل ن�ساطات و�سالحيات اأكبر تتعلق بكافة 
اأنماط النقل البري في المملكة، ولتحل بذلك هيئة تنظيم النقل البري بموجب هذا القانون محل هيئة تنظيم 

قطاع النقل العام للركاب.
تهدف الهيئة اإلى تنفيذ ال�سيا�سة العامة للنقل البري والعمل على تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتاأمينها 
بالم�ستوى الجيد والكلفة المالئمة، وتنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وت�سجيع ال�ستثمار في قطاع 

النقل البري بما يتفق مع اأهداف التنمية القت�سادية والجتماعية.
فيما يلي ابرز المالحظات على الخطة ال�صتراتيجية للهيئة في مجال دمج الق�صايا ال�صكانية:

•  تعالج الخطة ق�سية تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتاأمينها بالم�ستوى الجيد والكلفة المالئمة.
•  معالجة الخطة ق�سية تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتاأمينها لم ي�ستند اإلى بيانات ال�سكان.

•  لم تحدد التو�سيات بعد تحليل البيئة الداخلية والخارجية لأي من العوامل ال�سكانية كمحور للتدخل.
•  لم تحدد الخطة اأي من العوامل الديموغرافية المرتبطة بق�سية تلبية الطلب على خدمات النقل البري.

•  يتاأثر ال�سكان بق�سية النقل بكافة �سرائحهم.
اأهداف الهيئة الق�سايا التي توؤثر على ال�سكان ومن ابرزها تح�سين نوعية خدمات النقل البري  •  تعك�ص 

المقدمة ورفع الكفاءة الت�سغيلية لها.

•  ل يوجد ا�ستهداف للفئات المهم�سة.
•  لم تعتمد الخطة على الإ�سقاطات ال�سكانية في تحديد الحتياجات.

•  لم ت�سر الخطة اإلى متطلبات التحول الديموغرافي في الأردن وتبعاتها على قطاع النقل.
•  تنفذ الهيئة مجموعة من البرامج التي لها انعكا�ص على حياة المواطنين ومن بينها:

1. تطوير البنى التحتية للنقل البري وي�ستمل على الم�ساريع التالية:
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-   تطوير �سبكة النقل العام الرئي�سية لعّمان من خالل تنفيذ وت�سغيل البا�ص ال�سريع. ويهدف اإلى رفع 
م�ستوى  في  نوعية  نقلة  اإحداث  والى  العا�سمة،  في  التنقل  على  القدرة  وتح�سين  النقل  �سبكة  كفاءة 
خدمة النقل العام وبالتالي زيادة ح�سة النقل العام والحد من الزدحام المروري والتلوث والتو�سع 

الح�سري الع�سوائي.
-   درا�سة الجدوى والت�سميم المبدئي لقطار عّمان الح�سري بهدف رفع كفاءة �سبكة النقل وتح�سين 
القدرة على التنقل في العا�سمة واإحداث نقلة نوعية في م�ستوى خدمة النقل العام، وبالتالي زيادة 

ح�سة النقل العام والحد من الزدحام المروري والتلوث والتو�سع الح�سري الع�سوائي.
2. تلبية الطلب على خدمات النقل البري بالم�ستوى المالئم وتح�سين م�ستوى ال�سالمة وي�ستمل هذا البرنامج 

على الم�ساريع التالية:
-   تغطية الطلب على خدمات التك�سي وتوفير ما يكفي منها لخدمة محافظات واألوية المملكة واإعطاء 

الراكب حرية اختيار نمط النقل للو�سول اإلى هدفه وتقليل مدة انتظار الراكب ل�سيارات التك�سي.
-   تنفيذ المخطط ال�سمولي لخدمات النقل العام.

-   تحديث حافالت النقل العام.
-   توفير خدمة لنقل طالب المدار�ص بم�ستوى جيد واآمن.

-   درا�سة قيا�ص الر�سى عن خدمات النقل العام.
-   تحديث و�سائط النقل الم�سجلة بال�سفة الخ�سو�سية.

-   اإعادة هيكلة خطوط النقل العام في عمان بما في ذلك اإطالق خدمات النقل العام داخل االأحياء.
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4.2 البرامج التنموية لمحافظات المملكة
لالأعوام  المدى  متو�سط  تخطيطي  اطار  في  للمحافظات  التنموية  البرامج  لأعداد  الحكومة  مبادرة  جاءت 
2013-2016 تاأ�سي�سا على الجهود المبذولة على الم�ستوى الوطني في مجال التخطيط التنموي ال�ستراتيجي.

ولقد تم تطوير هذه البرامج  �سمن منهجية عمل لمركزية ت�ساركية لتخطيط التنمية المحلية في المحافظات 
باإ�سراف فرق وطنية ت�سم اأع�ساء من الأمناء العامين للوزارات وعدد من الموؤ�س�سات ومن خالل تفعيل 
اأع�ساء من  المحلية، وقد تم ت�سكيل فريق عمل محلي ي�سم  العمل  التنموي للمحافظ كرئي�ص لفرق  الدور 
المجل�ص ال�ست�ساري واأع�ساء المجل�ص التنفيذي وممثلين عن موؤ�س�سات المجتمع المدني والقطاع الخا�ص 
والمجال�ص البلدية، كما تم ت�سكيل فريق عمل �سم �سباط ارتباط من جميع الوزارات والموؤ�س�سات الحكومية 

وفريق فني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
لقد قام البرنامج على درا�سة الواقع الجتماعي القت�سادي للمحافظة، وتحليل الموؤ�سرات التنموية على الم�ستوى 
المحافظة، واأجراء المقارنات لتلك الموؤ�سرات مع الم�ستوى العام للملكة، والعمل على اإجراء تحليل ا�ستراتيجي 

للقطاعات ي�سمل تحليل الميزات التناف�سية في المحافظة، ومن ثم ت�سميم التداخالت القطاعية التنموية. 
تتولى الوزارات والموؤ�س�سات ذات العالقة تنفيذ الم�ساريع والبرامج في هذه الخطة، كما يتولى المجل�ص 
التنفيذي والذي ي�سم كافة المدراء التنفيذيين للقطاعات في المحافظة وبرئا�سة عطوفة المحافظ متابعة تنفيذ 
كافة الم�ساريع الواردة في البرنامج، و�ستعمل وحدة التنمية في المحافظة ك�سكرتارية تنفيذية للفريق المحلي 
بحيث تتولى اإعداد تقارير تقدم �سير العمل وتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بن�سخ من هذه التقارير 
حتى يت�سنى لوازرة التخطيط والتعاون الدولي اإعداد تقرير موحد لكافة المحافظات ورفعه لدولة رئي�ص 

الوزراء وب�سكل دوري.

1.4.2 البرنامج التنموي لمحافظة العا�صمة )2016-2013(55
تقدر م�ساحة محافظة العا�سمة بحوالي 7579.1 كم2، اأي ما ن�سبته 8.5% من م�ساحة المملكة. ويقدر عدد 
�سكان المحافظة 2528500 ن�سمة، وتبلغ الكثافة ال�سكانية 333.6 فرد/كم2، وهي اعلى من م�ستوى الكثافة 

ال�سكانية على م�ستوى المملكة والبالغة  73.5 كم2، وت�سم حوالي 80 تجمع �سكاني.56 
وي�سير تحليل البرنامج التنموي للقطاعات والأن�سطة القت�سادية المولدة  لفر�ص العمل في المحافظة وعلى 
مقومات  وجود  اإلى  العاملة،  الأيدي  جذب  على  وقدرتها  القطاعات  مقارنة  خالل  من  المملكة  م�ستوى 
واإمكانات لقدرة القطاعات الإنتاجية في محافظة العا�سمة كقطاع مناف�ص ورائد يمكن البناء عليه لحل العديد 
من الم�ساكل والتحديات التنموية، وتمثلت القطاعات المناف�سة والرائدة بالمحافظة بما يلي: قطاع المعلومات 
والت�سالت الذي حاز على معامل توطن57 ما قيمته 1.88، وقطاع الإن�ساءات الذي بلغ قيمة معامل توطن 

له 1.13، وما يرتبط به من مدخالت لقطاع الأن�سطة العقارية والأرا�سي وبمعامل توطن 1.8.

55 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، البرنامج التنموي لمحافظة العا�سمة )2016-2013(، 2013

56 دائرة الإح�ساءات العامة الكتاب الإح�سائي ال�سنوي لعام 2013.

الكلية في  العاملة  القطاع  نف�سه من الأيدي  اإلى ح�سة  المحافظة  الكلية في  العاملة  القطاع من الأيدي  الن�سبة بين ح�سة  التوطن هو  57 موؤ�سر معامل 

المملكة، فاإذا كانت قيمة المعامل لقطاع ما في المحافظة اأعلى من واحد �سحيح فاإن ذلك ي�سير اإلى ان المحافظة ت�ستوعب عمالة اأكبر ن�سبيًا في ذلك 
القطاع وي�سير بالتالي اإلى ان المحافظة متخ�س�سة في ذلك القطاع.
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اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية ؟ 

العام  التعليم  وم�سكلة  ال�سحية  والرعاية  المروري،  والزدحام  والعمال،  العمل  م�ساكل  الخطة  حددت 
وم�سكلة الفقر كاهم الم�ساكل التي تعاني منها المحافظة. 

2. هل هناك دليل على اأن م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية ت�صتند اإلى بيانات ال�صكان 
والتنمية ؟ 

نعم... ا�ستند تحديد الم�ساكل المبينة اأعاله على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمحافظة، و على تحليل 
في  ال�سحي  والواقع  التعليمي  والواقع  الجتماعية،  الرعاية  قطاع  وواقع  والجتماعي،  ال�سكاني  للواقع 
محافظة العا�سمة، ودعمت ذلك بتحليل لواقع القطاعات الإنتاجية ممثله بقطاع الزراعة، قطاع الت�سغيل 
المعلومات،  وتكنولوجيا  والت�سالت  والبيئة،  التحتية،  البنية  وقطاعات  والتقني،  المهني  والتدريب 

والإن�ساءات، والنقل وقطاع القت�ساد و�سوق العمل.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
•  اأعزت الخطة الم�ساكل البيئية اإلى التحديات الممثلة بالنمو ال�سكاني وما يترتب عليه من النت�سار العمراني 
والزدحام المروري وزيادة الطلب على الماء والطاقة وكمية النفايات، اذ قدرت نفايات مدينة عمان 

و�سواحيها 2000-2222 طن يوميا.
•  اأعزت م�ساكل العمل والعمال اإلى ارتفاع ن�سبة العمالة الوافدة، اذ يعمل نحو 135.346 الف عامل وافد 

ي�سكلون ما ن�سبته  26،6% من اإجمالي الم�ستغلين في المحافظة.
•  اأما الم�ساكل الأخرى كم�ساكل التعليم العام والرعاية ال�سحية والفقر فقد كان حجم ال�سكان عامال م�ساهما 

في هذه الم�ساكل ومنها:
-  انخفا�ص ن�سبة ال�سكان الموؤمنين �سحيا اذ بلغت %54.9.

ال�سكان لكل مركز  العا�سمة حيث يقدر عدد  ال�سحية في محافظة  المراكز  المراجعين على  -  �سغط 
�سحي 21.888 الف مواطن لكل مركز.  

-  ارتفاع ن�سبة المدار�ص التي تداوم بنظام الفترتين في التجمعات ال�سكانية ذات الكثافة ال�سكانية المرتفعة 
اذ تمثل ما ن�سبته %19.

-  ارتفاع طالب/�سعبة والذي ي�سل في اإلى 31. 
-  ارتفاع ن�سبة الت�سرب التي ت�سل في مدار�ص عمان الأولى %0.52.

-  عدد ال�سكان الفقراء والمقدر بنحو 268،545 الف ي�سكلون ما ن�سبته 32.6% من اإجمالي عدد ال�سكان 
الفقراء في المملكة.

-  ن�سبة الفقراء تحت خط الفقر هي الأعلى بين المحافظات 29.4% من عدد الفقراء تحت خط الفقر في 
المملكة.
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4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
لم يت�سمن ح�سر التدخالت المطوبة والمقترحة لتنمية المحافظة بعد تحليل البيئة الداخلية والخارجية تحديدا 

لأي من العوامل ال�سكانية كمحور للتدخل.

5. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟
اأدمجت ق�سايا ال�سرائح التالية )ال�سباب، المراأة، الفقراء، ذوي الإعاقات، كبار ال�سن( في قطاعات �سمها 
الجتماعية والت�سغيل  المحلية والفقر والتنمية  ال�سباب والتنمية  للمحافظة وهي قطاعات  التنموي  البرنامج 

والتدريب المهني واأي�سا التقاطعات مع قطاع الزراعة والتعليم والتعليم العالي وال�سحة.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

 تركز اأهداف البرنامج التنموي للمحافظة على حل الم�ساكل المقلقة والأكثر تاأثيرا على العملية التنموية، 
بال�ستفادة من تحليل الميزات التناف�سية في المحافظة في ت�سميم التداخالت القطاعية التنموية.

2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟
العا�سمة  لمحافظة  التنموي  البرنامج  في  دمجت  التي  ال�سكانية  الفر�سة  �سيا�سات  اأهداف  ابرز  يلي  فيما 

والبرامج التي تخدمها.
•    زيادة فعالية وكفاءة برامج ال�سحة الإنجابية/ تنظيم الأ�سرة: ) برنامج القطاع ال�سحي - ال�سحة الإنجابية 

/تنظيم الأ�سرة(.
قطاع  والحرفي.)برنامج  المهني  التعليم  في  لالنخراط   15 �سن  بعد  الطلبة وخا�سة  تهيئة  برامج  تنفيذ    •

التعليم العام – تح�سين وزيادة الملتحقين بالتلمذة المهنية: اإ�سافات لأبنية التعليم المهني(.
•  النهو�ص بو�سائل الت�سغيل والإر�ساد المهني والتقني، بما في ذلك ا�ستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات 
ذات العالقة داخل نظم التدريب وخارجها لم�ساعدة الملتحقين بالتدريب المهني على اختيار المجالت 
التدريبية  المجالت  خريجي  وم�ساعدة  العمل،  �سوق  لمتطلبات  والمواءمة  لقدراتهم  المنا�سبة  المهنية 
المهنية المختلفة على اللتحاق بالعمل) برامج وزارة العمل: ا�ستحداث الموقع الواحد لخدمات الت�سغيل 

والتدريب المهني(. 
قوة   في  المحلية  العمالة  م�ساهمة  لزيادة  النظامية  النظامية وغير  والتدريب  التعليم  •  توجيه نظم وبرامج 
العمل: )برامج قطاع الت�سغيل والتدريب: برامج تدريب وت�سغيل الأردنيين في قطاع المطاعم، قطاع 
المحروقات، وبرامج ت�سغيل خريجي الت�سالت والتمري�ص للذكور، م�سروع زيادة اإعداد الأردنيين 

الم�ستغلين في قطاع المحيكات، برامج وزارة العمل: م�سروع مهارات النجاح للن�ساء(. 
التمويلية  الت�سهيالت  توفير  خالل  من  وال�سغيرة  )الميكروية(  ال�سغر  المتناهية  الم�ساريع  قطاع  دعم    •
التنمية المحلية:  اإقامة الم�ساريع الفردية: )برامج قطاع  الت�سغيل الذاتي والريادة في  والفنية، وت�سجيع 
م�سروع  ال�سغيرة،  المنح  م�سروع  والتنمية:  الفقر  قطاع  برامج  الإنتاجية،  تعزيز  برنامج  م�ساريع 
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التمويل الميكروي. برامج قطاع ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار: م�سروع تمويل الم�ساريع ال�سغيرة 
والفقر،  البطالة  م�سكلتي  للحد من  ال�سغيرة  القرو�ص  م�سروع  الزراعة:  قطاع  برنامج  والمتو�سطة. 

برامج وزارة العمل: تنفيذ م�سروع ريادة الأعمال للن�ساء.
•    تح�سين البيئة ال�ستثمارية وزيادة التناف�سية: )اأهداف قطاع ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار(.

•      تعزيز دور المناطق التنموية بما يخدم البيئة ال�ستثمارية )اأهداف قطاع ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار(.
اأ�سرهم، ومجتمعاتهم:) برنامج  الم�ستفيدين منها في  اإدماج  المجتمعي؛ ل�سمان  التمكين  •   تطوير برامج 
قطاع التنمية المحلية: م�ساريع برنامج تعزيز الإنتاجية، برنامج قطاع الزراعة: م�سروع زيادة دخل 
الفقر  قطاع  برنامج  المحتاج،  الطالب  دعم  �سندوق  العالي:  التعليم  قطاع  برنامج  الريفية،  الأ�سرة 

والتنمية: اإن�ساء و�سيانة م�ساكن الفقراء، برنامج قطاع المياه: م�ساريع مياه لمعالجة جيوب الفقر.
•    التو�سع في تقديم  خدمات الحماية والرعاية الجتماعية وتح�سين نوعيتها و�سمان ر�سا متلقيها )برنامج 
قطاع التعليم العالي: �سندوق دعم الطالب المحتاج، برنامج القطاع ال�سحي: �سمول فئات جديدة في 
تقلي�ص  الحماية الجتماعية،  الفقر والتنمية الجتماعية: تعزيز ودعم  ال�سحي، برنامج قطاع  التامين 
فجوة الفقر لعدد من الأ�سر، برنامج تدريب وت�سغيل اأبناء الأ�سر المنتفعة من المعونة الوطنية، برنامج 

�سوؤون ا�سر المعاقين(.
وتاأمين  الت�سريعات،  تفعيل  خالل  من  �سكانية  كثافة  الأقل  المناطق  في  لال�ستثمار  الم�ستثمرين  توجيه     •
الداخلية  الهجرة  والحد من  ال�سكان  توطين  بهدف  لال�ستثمار  الداعمة  التحتية  البنية  وتوفير  الت�سهيالت 

لهم، )برامج التنمية المحلية: �سندوق تنمية المحافظات(.
اإن�ساء مراكز  •   تعزيز مفهوم العمل الأهلي التطوعي التنموي، وتو�سيع نطاقه: )برامج قطاع ال�سباب: 

الح�سين للعمل التطوعي(.

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟
•  تحقيق معدل الإنجاب الم�ستهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة الواحدة في عام 2030.

•  زيادة فعالية وكفاءة برامج ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة.
•  ن�ســر الــوعي وك�سب التاأييد على م�ستوى �سانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرار والمجتمع المدني بالق�سايا 

ال�سكانية وعالقتها بال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة.
•  �سمان التن�سيق بين الجهات ذات العالقة بالتوعية بق�سايا ال�سحة الإنجابية /تنظيم الأ�سرة.

•  تعزيز ال�سلوكيات ال�سحية لدى ال�سباب والمراهقين.
•  و�سع خطة ذات اإطار زمني لزيادة م�ساهمة المراأة في �سوق العمل وتفعيل الخدمات الم�ساندة لتمكين 

المراأة من الجمع بين التزاماتها الأ�سرية وبين م�سوؤوليات العمل والم�ساركة في الحياة العامة.
•  الق�ساء على التمييز في العمل �سد المراأة من اأجل زيادة ح�ستها في قوى العمل المتوفرة.
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4. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية؟
•    ارتفاع اأ�سعار المدخالت الإنتاجية.

•    قلة الم�سادر المائية.
•    انخفا�ص المخ�س�سات الراأ�سمالية في موازنة الدولة.

•    �سعف القوانين والت�سريعات المتعلقة بال�ستثمار والتنمية المحلية وتكييفها مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
•    عدم قدرة المواطنين ومجتمع االأعمال في المحافظة على �سروط االئتمان.

•    عدم الو�سول اإلى الفئات المهم�سة، وارتفاع عدد المنتفعين من �سبكة الأمان الجتماعي.
ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كافي للمتغيرات ال�صكانية ؟ 

1. ت�سمنت الخطة عر�ص العديد من البيانات ال�سكانية مثل حجم ال�سكان، معدلت الإعالة، ن�سبة ال�سكان 
عدد  مثل  التنموية  الموؤ�سرات  من  العديد  ح�ساب  في  ال�سكان  عدد  دمجت  كما   ،15 �سن  وتحت  فوق 
ال�سكان  عدد  ن�سبة  �سعبة،  طالب/  معلم،  طالب/  �سرير،  لكل  ال�سكان  عدد  �سحي  مركز  لكل  ال�سكان 

الفقراء، ن�سبة العمالة الوافدة، معدالت البطالة و معدالت الم�ساهمة في الن�ساط االقت�سادي المنقحة.
- عر�ص البرنامج التنموي للموؤ�سرات الم�ستهدفة لمعالجة الم�ساكل ال�سكانية ومن ابرزها:

- خف�ص ن�سبة ال�سكان الفقراء من 30.6% عام 2012 اإلى 25% عام 2016.
- خف�ص عدد الأ�سر التي تتلقى معونة وطنية من 17914 عام 2012 اإلى 16564 عام 2016.

- خف�ص معدل طالب/ �سعبة من 31.05 عام 2013 اإلى 25.6 عام 2016.
- خف�ص معدل طالب/ معلم من 19.8 عام 2012 اإلى 16.2 عام 2016.

- رفع ن�سبة ال�سكان الموؤمنين �سحيا من 54.9% عام 2012 اإلى 60% عام 2016.
- خف�ص عدد ال�سكان لكل مركز �سحي من 21888 عام 2012 اإلى 19026 عام 2016.

- خف�ص عدد المناطق غير المخدومة �سحيا من خم�ص مناطق عام 2012 اإلى منطقتين عام 2016.
- خف�ص ن�سبة العمالة الوافدة من الم�ستغلين من 21% عام 2012 اإلى 17% عام 2016.

- رفع ن�سبة الم�ستغلين من الباحثين عن عمل من 21% عام 2012 اإلى 26% عام 2016.
- رفع ن�سبة العاملين في القطاعات الرائدة والمناف�سة من 10.1% عام 2012 اإلى 11.5% عام 2016.

3. لم يعتمد البرنامج على الإ�سقاطات ال�سكانية في تحديد ا�ستجاباته.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
 تم تحديد الم�ساريع اأو البرامج التي تخدم اأهداف �سكانية ح�سب القطاعات التي يغطيها البرنامج وعلى النحو 

التالي:
1. قطاع الفقر والتنمية الجتماعية:

تهدف التدخالت الحكومية في هذا القطاع اإلى الم�ساهمة في تخفي�ص عدد ال�سكان الفقراء والذين ي�سكلون ما 
ن�سبته 32.6% من الفقراء في المملكة، وتح�سين نوعية الأدوات الم�ستخدمة للو�سول للحالت الأ�سد فقرا 
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في المحافظة، ورفع اإنتاجية الأ�سر الفقيرة واإدماجها في التنمية. وتنفذ الم�ساريع والبرامج التالية: تعزيز 
ودعم الحماية الجتماعية، تو�سيع نطاق ا�ستهداف الأ�سر الأ�سد فقرا، تقلي�ص فجوة الفقر لعدد من الأ�سر، 
تقلي�ص فجوة  الفقر لأ�سر الفقراء العاملين، م�سروع التمويل الميكروي، م�سروع المنح ال�سغيرة، برنامج 
تاأهيل وتدريب وت�سغيل اأبناء الأ�سر المنتفعة، برنامج �سوؤون الأ�سخا�ص المعاقين، اإن�ساء و�سيانة م�ساكن 

الأ�سر الفقيرة.
2. قطاع التنمية المحلية

تهدف التدخالت الحكومية اإلى الم�ساهمة في الحد من الفقر، واإيجاد اطار تخطيطي منظم، وتفعيل موؤ�س�سات 
محاور  الإنتاجية  تعزيز  برنامج  التالية:  والبرامج  الم�ساريع  لذلك  وتنفذ  تنمويا،  المحلي  المدني  المجتمع 
الإنتاجية وبنا القدرات، البنية التحتية، والبيئة ال�سبابية المنتجة وحزمة الأمان بالإ�سافة اإلى م�ساريع البنية 

التحتية للمحافظات و�سندوق تنمية المحافظات، واإعداد ال�ستراتيجية الوطنية للتمويل الميكروي.
3. قطاع التعليم العام

يهدف اإلى تخفي�ص ن�سبة المدار�ص التي تداوم بنظام الفترتين، وتح�سين موؤ�سر معدل معلم/ طالب، وموؤ�سر 
طالب/�سعبة، وزيادة ن�سبة التلمذة المهنية. وتنفذ لذلك م�ساريع تو�سعة مدار�ص قائمة وم�ساريع بناء مدار�ص 
جديدة بالإ�سافة اإلى اإ�سافة ريا�ص اأطفال اإلى 13 مدر�سة، واإ�سافات اإلى مدار�ص التعليم المهني واإن�ساء 

مدر�سة لل�سم.
4. قطاع المياه وال�صرف ال�صحي:

يهدف اإلى تح�سين �سبكات المياه وتقليل الفاقد، وزيادة اأعداد المخدومين ب�سبكات ال�سرف ال�سحي وتح�سين 
وحفر  المياه،  م�سادر  وتجهيز  ت�سغيل  ابرزها،  من  والبرامج  الم�ساريع  من  عدد  وتنفذ  المحيطة.  البيئة 
اآبار عميقة وتجهيزها، وتاأهيل الإبار الحكومية، وم�سروع حفر وتطوير م�سادر المياه، وتح�سين �سبكات 
المياه بالمحافظات، م�ساريع مياه لمعالجة جيوب الفقر، اإعادة تاأهيل محطات ال�سرف ال�سحي، وتح�سين 

�سبكات ال�سرف ال�سحي بالإ�سافة اإلى م�سروع �سبكات �سرف �سحي جنوب عمان ومحطة التنقية.
5. قطاع ال�صناعة والتجارة وال�صتثمار والمناطق التنموية 

يهدف القطاع اإلى زيادة القدرة التناف�سية للقطاعات الإنتاجية )ال�سادرات/ال�سناعية والمنتجات الزراعية، 
ابرز  ومن  عمل،  فر�ص  وخلق  القت�سادية  الم�ساريع  في  ال�ستثمار  ودعم  الخدمات،  قطاع  منتجات 
دعم  الثانية،  المرحلة  ال�سناعة  قطاع  وتطوير  دعم  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  الم�ساريع  تمويل  م�ساريعها 
وتطوير قطاع الخدمات/ المرحلة الثانية، دعم م�ساريع موؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار، دعم م�ساريع الموؤ�س�سة 

الأردنية لتطوير الم�ساريع. 
6. قطاع الزراعة

يهدف القطاع اإلى زيادة دخل الأ�سر الريفية الفقيرة وتمويل م�ساريعها، وا�ستخدام التكنولوجيا في الزراعة، 
دخل  زيادة  الأرا�سي،   ا�ست�سالح  برنامج  م�ساريعها  ابرز  ومن  الزراعية،  التعاونية  الجمعيات  ودعم 
اإعمار وا�ستغالل  الفقر والبطالة،  ال�سفيرة  للحد من م�سكلتي  القرو�ص  الفقيرة،  م�سروع  الريفية  الأ�سر 

الأرا�سي البعلية، الميكنة والت�سنيع الزراعي.
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7. قطاع الت�صغيل والتدريب المهني والتقني:
وربط  العمل،  �سوق  احتياجات  مع  المهني  التدريب  برامج  ومواءمة  التدريبية  البرامج  نوعية  تح�سين 
التدريب بالو�سول لبيئة عمل اآمنة وجاذبة للعمال وال�ستثمار، بالإ�سافة اإلى رفع اأعداد الفئات الم�ستهدفة 
من ال�سباب الأردني. ومن ابرز م�ساريعها تطوير البرامج  والمناهج، م�ساريع واأن�سطة اإقرا�سية، الحد من 
عمالة الأطفال، تفعيل وتو�سيع خدمات واأنظمة التوظيف والإر�ساد المهني، برنامج الفروع الإنتاجية، 
برنامج الت�سغيل باجر، برنامج تدريب وت�سغيل الممر�سين، خريجي الت�سالت وتكنولوجيا المعلومات، 
تدريب وت�سغيل الأردنيين في قطاع المطاعم، برنامج الت�سغيل باجر، برنامج تدريب الأردنيين في قطاع 

المحروقات، برنامج تدريب الأردنيين في قطاع المحكيات.
8. قطاع الرعاية ال�صحية:

يهدف هذا القطاع اإلى زيادة ن�سبة الأفراد الم�ستركين بالتاأمين ال�سحي، وتزويد المراكز ال�سحية بالأجهزة 
المقدمة  ال�سحية  الخدمات  تح�سين  اإلى  بالإ�سافة  للمر�سى  دقيق  ت�سخي�ص  لتوفير  والمتطورة  الحديثة 
للموظفين في معظم الأق�سام، ومن ابرز الم�ساريع التي تنفذها �سمول فئات جديدة في مظلة التاأمين ال�سحي، 
وم�سروع ال�سحة الإنجابية،  تحديث م�ست�سفى الب�سير، دعم م�ساريع م�ست�سفى الأمير حمزة، اإعادة  تاأهيل 

م�ست�سفى الملكة علياء،  وم�ست�سفى ال�سكري والغدد ال�سماء.
9. قطاع النقل

يهدف القطاع اإلى تح�سين البنية التحتية للنقل داخل محافظة العا�سمة ومع المحافظات الأخرى و تامين و�سيلة 
اإلى تح�سين نوعية و�سائل  نقل جماعي مريحة واآمنة للركاب بين محافظتي العا�سمة والزرقاء، بالإ�سافة 
النقل التجاري داخل المحافظة ومع المحافظات الأخرى. ومن ابرز الم�ساريع التي تنفذها اإن�ساء �سبكة �سكك 
حديدية وطنية وم�سروع الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء- البا�ص ال�سريع، م�ساريع تطوير وتطبيق 

وت�سغيل اأنظمة النقل الذكية في قطاع النقل العام، اإعداد درا�سات ا�ستراتيجية قطاع النقل طويلة الأمد. 
10. قطاع الإ�صكان

من  والمخدومة  المنا�سبة  الم�ساحات  وتوفير  المحدود،  الدخل  لذوي  المنا�سب  ال�سكن  توفير  اإلى  يهدف 
الأرا�سي، وتنفذ لذلك مجموعة م�ساريع اإ�سكانية في المحافظة.

2.4.2 البرنامج التنموي لمحافظة اربد )2016-2013(58
تقدر م�ساحة محافظة اربد بحوالي 1572 كم2، اأي ما ن�سبته 1.77% من م�ساحة المملكة. ويقدر عدد �سكان 
الكثافة  م�ستوى  من  اعلى  وهي  فرد/كم2،   739.5 ال�سكانية   الكثافة  وتبلغ  ن�سمة،    1162300 المحافظة 
ال�سكانية على م�ستوى المملكة والبالغة 73.5 كم2، تتكون محافظة  اربد من ت�سع الويه، ويوجد في المحافظة 
منطقة اربد التنموية البالغة م�ساحتها 3.2 كم2 مجهزة ومخدومة لتكون نواة للعديد من الأن�سطة القت�سادية 
العلمي  للبحث  ومركز  ال�سحية  والرعاية  المعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع  في  وال�ستثمارية 

والتطوير وقرية للمعرفة المعا�سرة.

58 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، البرنامج التنموي لمحافظة العا�سمة )2016-2013(، 2013
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ي�سير تحليل البرنامج التنموي للقطاعات والأن�سطة القت�سادية المولدة  لفر�ص العمل في المحافظة وعلى 
م�ستوى المملكة من خالل مقارنة القطاعات وقدرتها على جذب الأيدي العاملة، اإلى اأن هناك اإمكانيات 
ومقومات لقدرة القطاعات الإنتاجية في المحافظة كقطاع مناف�ص ورائد يمكن العتماد عليه، حيث تبين اأن 
اعلى معامل توطن ا�ستخدام بين القطاعات الإنتاجية با�ستثناء الوظائف العامة والإدارية هي قطاع الزراعة 
الذي حاز على معامل توطن قيمته 1.53، وقطاع ال�سياحة الذي حاز على معامل توطن قيمته 1.38 وقطاع 

النقل والتخزين الذي حاز على معامل توطن قيمته 1.04.

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية؟

حددت الخطة م�سكلة الفقر، وانخفا�ص م�ستوى الدخل والإنفاق، وانخفا�ص ن�سبة التلمذة المهنية، وارتفاع 
الهجرة  الألوية والمناطق مما يزيد من  بين  التنموية  الفجوة  تزايد  العمل،  �سوق  الأ�سرة، وم�ساكل  حجم 
من الريف اإلى المدينة، بالإ�سافة اإلى تفتت الملكيات الزراعية والتو�سع العمراني على ح�ساب الأرا�سي 

الزراعية وذلك كاهم الم�ساكل في المحافظة.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟
نعم... ا�ستند تحديد الم�ساكل على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمحافظة، وعلى تحليل للواقع ال�سكاني 
والجتماعي، وواقع قطاع الرعاية الجتماعية، والواقع التعليمي والواقع ال�سحي في المحافظة، ودعمت 
ذلك بتحليل لواقع القطاعات الإنتاجية ممثله بقطاع الزراعة، قطاع الت�سغيل والتدريب المهني والتقني، 
وقطاع  والنقل  والإن�ساءات،  المعلومات،  وتكنولوجيا  والت�سالت  والبيئة،  التحتية،  البنية  وقطاعات 

القت�ساد و�سوق العمل.

3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟
على الرغم من وجود تحليل قطاعي في الخطة اإل انه لم يحدد عالقة اأي من العوامل الديموغرافية ب�سكل 

مبا�سر في الم�ساكل التي عنونتها الخطة.

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
والخارجية  الداخلية  البيئة  تحليل  بعد  المحافظة  لتنمية  والمقترحة  المطلوبة  التدخالت  ح�سر  يت�سمن  لم 

للمحافظة تحديدا لأي من العوامل ال�سكانية كمحور للتدخل.

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟
التنموي  البرنامج  حددها  التي  الم�ساكل  معظم  مع  وثيقة  بعالقات  الديموغرافية  العوامل  ترتبط  نظريا 

للمحافظة.

6. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟
اأدمجت ق�سايا ال�سرائح التالية )ال�سباب، المراأة، الفقراء، ذوي الإعاقات، كبار ال�سن( في قطاعات �سمها 
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الجتماعية والت�سغيل  المحلية والفقر والتنمية  ال�سباب والتنمية  للمحافظة وهي قطاعات  التنموي  البرنامج 
والتدريب المهني واأي�سا التقاطعات مع قطاع الزراعة والتعليم، والتعليم العالي وال�سحة.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

تركز اأهداف البرنامج التنموي للمحافظة على حل الم�ساكل المقلقة والأكثر تاأثيرا على العملية التنموية.

2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟
فيما يلي ابرز اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية التي دمجت في البرنامج التنموي لمحافظة اربد والبرامج 

التي تخدمها.
•    زيادة فعالية وكفاءة برامج ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة: ) برنامج القطاع ال�سحي: ال�سحة الإنجابية 

وتنظيم الأ�سرة(.
المهني والحرفي.)برنامج قطاع  التعليم  15 لالنخراط في  الطلبة وخا�سة بعد �سن  تهيئة  •   تنفيذ برامج 

التعليم العام: تح�سين وزيادة الملتحقين بالتلمذة المهنية: اإ�سافات لبنيه التعليم المهني(.
•    النهو�ص بو�سائل الت�سغيل والإر�ساد المهني والتقني، بما في ذلك ا�ستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات 
ذات العالقة داخل نظم التدريب وخارجها لم�ساعدة الملتحقين بالتدريب المهني على اختيار المجالت 
التدريبية  المجالت  خريجي  وم�ساعدة  العمل،  �سوق  لمتطلبات  والمواءمة  لقدراتهم  المنا�سبة  المهنية 
المهنية المختلفة على اللتحاق بالعمل )برامج وزارة العمل: ا�ستحداث الموقع الواحد لخدمات الت�سغيل 
والتدريب المهني، م�سروع ربط البلديات، ربط بلدية �سهل حوران وبلدية �سرحبيل بن ح�سنة بنظام 

الت�سغيل الإلكتروني(. 
•    تبني خطط واآليات ل�ستحداث فر�ص عمل جديده ح�سب الحاجة.) برامج وزارة العمل: مبادرة اإن�ساء 
الفروع الإنتاجية لل�سركات جلفار في الو�سطية، و�سركة العرين في الكورة، م�سروع ت�سغيل الفتيات 

في المناطق النائية، برنامج التدريب للت�سغيل باجر(.
المحلية في قوة   العمالة  النظامية لزيادة م�ساهمة  النظامية وغير  التعليم والتدريب  •   توجيه نظم وبرامج 
العمل: )برامج قطاع الت�سغيل والتدريب: برامج تدريب وت�سغيل الأردنيين في قطاع المطاعم، قطاع 
المحروقات، وبرامج ت�سغيل خريجي الت�سالت والتمري�ص للذكور، م�سروع زيادة اأعداد الأردنيين 

الم�ستغلين في قطاع الألب�سة والمن�سوجات(. 
•     دعم قطاع الم�ساريع المتناهية ال�سغر )الميكروية( وال�سغيرة من خالل توفير الت�سهيالت التمويلية والفنية، 
المحلية: م�ساريع  التنمية  ) برامج قطاع  الفردية:  الم�ساريع  اإقامة  الذاتي والريادة في  الت�سغيل  وت�سجيع 
برنامج تعزيز الإنتاجية، برامج قطاع الفقر: م�سروع المنح ال�سغيرة، م�سروع التمويل الميكروي. 
برامج قطاع ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار: م�سروع تمويل الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة. برنامج 

قطاع الزراعة: م�سروع القرو�ص ال�سغيرة للحد من م�سكلتي البطالة والفقر(.
•    تح�سين البيئة ال�ستثمارية وزيادة التناف�سية: )اأهداف قطاع ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار(.
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•     تعزيز دور المناطق التنموية بما يخدم البيئة ال�ستثمارية )اأهداف قطاع ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار(.
)برنامج  اأ�سرهم، ومجتمعاتهم:  الم�ستفيدين منها في  اإدماج  المجتمعي؛ ل�سمان  التمكين  •   تطوير برامج 
قطاع التنمية المحلية: م�ساريع برنامج تعزيز الإنتاجية، برنامج قطاع الزراعة: م�سروع زيادة دخل 
الفقر  قطاع  برنامج  المحتاج،  الطالب  دعم  �سندوق  العالي:  التعليم  قطاع  برنامج  الريفية،  الأ�سرة 

والتنمية: اإن�ساء و�سيانة م�ساكن الفقراء، برنامج قطاع المياه :م�ساريع مياه لمعالجة جيوب الفقر(.
وتاأمين  الت�سريعات،  تفعيل  خالل  من  �سكانية  كثافة  الأقل  المناطق  في  لال�ستثمار  الم�ستثمرين  توجيه     •
الداخلية  الهجرة  والحد من  ال�سكان  توطين  بهدف  لال�ستثمار  الداعمة  التحتية  البنية  وتوفير  الت�سهيالت 

لهم. )برامج التنمية المحلية- �سندوق تنمية المحافظات(.
اإن�ساء مراكز  •   تعزيز مفهوم العمل الأهلي التطوعي التنموي، وتو�سيع نطاقه: )برامج قطاع ال�سباب: 

الح�سين للعمل التطوعي(.

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟
•    تحقيق معدل الإنجاب الم�ستهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة الواحدة في عام 2030.

•    زيادة فعالية وكفاءة برامج ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة.
•    ن�سر الوعي وك�سب التاأييد على م�ستوى �سانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرار والمجتمع المدني بالق�سايا 

ال�سكانية وعالقتها بال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة.
•    �سمان التن�سيق بين الجهات ذات العالقة بالتوعية بق�سايا ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة.

•    تعزيز ال�سلوكيات ال�سحية لدى ال�سباب والمراهقين.
•    و�سع خطة ذات اإطار زمني لزيادة م�ساهمة المراأة في �سوق العمل وتفعيل الخدمات الم�ساندة لتمكين 

المراأة من الجمع بين التزاماتها الأ�سرية وبين م�سوؤوليات العمل والم�ساركة في الحياة العامة.
•    الق�ساء على التمييز في العمل �سد المراأة من اأجل زيادة ح�ستها في قوى العمل المتوفرة.

•    ت�سجيع على االنخراط في التعليم الثانوي المهني كبديل للتعليم الثانوي االأكاديمي.
4. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟

•    ارتفاع اأ�سعار المدخالت الإنتاجية.
•    تكيف ال�سكان مع المتغيرات التنموية والقت�سادية.

•    انخفا�ص المخ�س�سات الراأ�سمالية في الموازنة العامة.
•    قدرة المواطنين ومجتمع االأعمال في المحافظة على تلبية �سروط االئتمان.

•    الو�سول اإلى الفئات المهم�سة ب�سكل مبا�سر.
•    ارتفاع عدد المنتفعين من �سندوق المعونة الوطنية.

ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كاف للمتغيرات ال�صكانية؟ 
ال�سكان،  الإدارية مثل حجم  التق�سيمات  ال�سكانية وح�سب  البيانات  العديد من  البرنامج عر�ص  •   ت�سمن 
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العديد من  ال�سكان في ح�ساب  15، كما دمجت عدد  �سن  ال�سكان فوق وتحت  ن�سبة  الإعالة،  معدلت 
الموؤ�سرات التنموية مثل عدد ال�سكان لكل مركز �سحي، عدد ال�سكان لكل �سرير، طالب/ معلم، طالب/ 
�سعبة، ن�سبة عدد ال�سكان الفقراء، ن�سبة العمالة الوافدة، معدالت البطالة ومعدالت الم�ساهمة في الن�ساط 

القت�سادي المنقحة.
•    لم يقدم البرنامج قيم للموؤ�سرات الم�ستهدفة في معالجة الق�سايا ال�سكانية.

•    لم يعتمد البرنامج على الإ�سقاطات ال�سكانية في تحديد ا�ستجاباته.
رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:

 تم تحديد الم�ساريع اأو البرامج التي تخدم اأهداف �سكانية ح�سب القطاعات التي يغطيها البرنامج وعلى النحو 
التالي:

1. قطاع الفقر والتنمية الجتماعية:
تهدف التدخالت الحكومية في هذا القطاع اإلى الم�ساهمة في تخفي�ص عدد ال�سكان الفقراء والذين ي�سكلون 
الأ�سد  للحالت  للو�سول  الم�ستخدمة  الأدوات  نوعية  المملكة، وتح�سين  في  الفقراء  18.7% من  ن�سبته  ما 
التالية:  الم�ساريع والبرامج  التنمية. وتنفذ  الفقيرة واإدماجها في  الأ�سر  اإنتاجية  المحافظة، ورفع  فقرا في 
تعزيز ودعم الحماية الجتماعية، م�سروع التمويل الميكروي، م�سروع المنح ال�سغيرة، برنامج �سوؤون 

الأ�سخا�ص المعاقين، اإن�ساء و�سيانة م�ساكن الأ�سر الفقيرة.
2. قطاع التنمية المحلية

تهدف التدخالت الحكومية اإلى الم�ساهمة في الحد من الفقر، واإيجاد اطار تخطيطي منظم، وتفعيل موؤ�س�سات 
محاور  الإنتاجية  تعزيز  برنامج  التالية:  والبرامج  الم�ساريع  لذلك  وتنفذ  تنمويا،  المحلي  المدني  المجتمع 
الإنتاجية وبناء القدرات، البنية التحتية، والبيئة ال�سبابية المنتجة وحزمة الأمان بالإ�سافة اإلى م�ساريع البنية 

التحتية للمحافظات و�سندوق تنمية المحافظات، واأعداد ال�ستراتيجية الوطنية للتمويل الميكروي.
3. قطاع التعليم العام

يهدف اإلى تخفي�ص ن�سبة المدار�ص الم�ستاأجرة، وتح�سين موؤ�سر معدل معلم/ طالب، وموؤ�سر طالب/�سعبة، 
بناء مدار�ص  قائمة وم�ساريع  تو�سعة مدار�ص  لذلك م�ساريع  المهنية. وتنفذ  التلمذة  ن�سبة  وتح�سين وزيادة 

جديدة بالإ�سافة اإلى اإ�سافة غرف �سفية لريا�ص الأطفال، واإ�سافات اإلى مدار�ص التعليم المهني.
4. قطاع المياه وال�صرف ال�صحي:

يهدف اإلى تح�سين �سبكات المياه وتقليل الفاقد، وزيادة اأعداد المخدومين ب�سبكات ال�سرف ال�سحي وتح�سين 
البيئة المحيطة. وتنفذ عدد من الم�ساريع والبرامج من ابرزها ت�سغيل وتجهيز م�سادر المياه، وحفر اآبار 
�سبكات  وتح�سين  المياه،  م�سادر  وتطوير  حفر  وم�سروع  الحكومية،  الإبار  وتاأهيل  وتجهيزها،  عميقة 
�سبكات  وتح�سين  ال�سحي،  ال�سرف  محطات  تاأهيل  اإعادة  الفقر،  جيوب  لمعالجة  مياه  م�ساريع  المياه، 

ال�سرف ال�سحي بالإ�سافة اإلى م�سروع �سبكات �سرف �سحي اربد الكبرى المرحلة الثانية.



111 110

5. قطاع ال�صناعة والتجارة وال�صتثمار والمناطق التنموية
يهدف القطاع اإلى زيادة القدرة التناف�سية للقطاعات الإنتاجية )ال�سادرات/ال�سناعية والمنتجات الزراعية، 
ابرز  ومن  عمل(،  فر�ص  وخلق  القت�سادية  الم�ساريع  في  ال�ستثمار  ودعم  الخدمات،  قطاع  منتجات 
م�ساريعها برنامج تمويل الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة،  دعم م�ساريع موؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار، دعم 

م�ساريع الموؤ�س�سة الأردنية لتطوير الم�ساريع. 
6. قطاع الزراعة

يهدف القطاع اإلى زيادة دخل الأ�سر الريفية الفقيرة وتمويل م�ساريعها، وا�ستخدام التكنولوجيا في الزراعة، 
دخل  زيادة  الأرا�سي،   ا�ست�سالح  برنامج  م�ساريعها  ابرز  ومن  الزراعية،  التعاونية  الجمعيات  ودعم 
الأ�سر الريفية الفقيرة، مركز تدريب المراأة في البادية الأردنية على ال�سناعات الغذائية وم�ساريع الميكنة 
القرى  وم�سروع  والبطالة،  الفقر  م�سكلتي  من  للحد  ال�سغيرة  القرو�ص  وم�سروع  الزراعي،  والت�سنيع 

ال�سحية.
7. قطاع الت�صغيل والتدريب المهني والتقني:

وربط  العمل،  �سوق  احتياجات  مع  المهني  التدريب  برامج  ومواءمة  التدريبية  البرامج  نوعية  تح�سين 
التدريب بالو�سول لبيئة عمل اآمنة وجاذبة للعمال وال�ستثمار، بالإ�سافة اإلى رفع اأعداد الفئات الم�ستهدفة 
من ال�سباب الأردني. ومن ابرز م�ساريعها تطوير البرامج  والمناهج، م�ساريع واأن�سطة اإقرا�سية، تفعيل 
وتو�سيع خدمات واأنظمة التوظيف والإر�ساد المهني، برنامج الفروع الإنتاجية، برنامج الت�سغيل باجر، 
وت�سغيل  تدريب  المعلومات،  وتكنولوجيا  الت�سالت  خريجي  الممر�سين،  وت�سغيل  تدريب  برنامج 
الأردنيين في قطاع المطاعم، برنامج تدريب الأردنيين في قطاع المحروقات، برنامج تدريب الأردنيين 

في قطاع المحكيات، برنامج مكافحة الفقر والبطالة.
8. قطاع الرعاية ال�صحية

يهدف هذا القطاع اإلى زيادة ن�سبة الأفراد الم�ستركين بالتاأمين ال�سحي، وتزويد المراكز ال�سحية بالأجهزة 
المقدمة  ال�سحية  الخدمات  تح�سين  اإلى  بالإ�سافة  للمر�سى  دقيق  ت�سخي�ص  لتوفير  والمتطورة  الحديثة 
للموظفين في معظم الأق�سام، ومن ابرز الم�ساريع التي تنفذها �سمول فئات جديدة في مظلة التاأمين ال�سحي، 

وم�سروع ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة،  اإن�ساء وتجهيز م�ست�سفى الأميرة ب�سمة.
9.قطاع النقل

التحتية للنقل داخل المحافظة ومع المحافظات الأخرى و تح�سين نوعية  البنية  اإلى تح�سين  يهدف القطاع 
و�سائل النقل التجاري داخل المحافظة ومع المحافظات الأخرى . ومن ابرز الم�ساريع التي تنفذها اإن�ساء 
�سبكة �سكك حديدية وطنية بما في ذلك الربط مع الدول المجاورة، م�ساريع تطوير وتطبيق وت�سغيل اأنظمة 

النقل الذكية في قطاع النقل العام، اإعداد درا�سات ا�ستراتيجية قطاع النقل طويلة الأمد. 
10. قطاع الإ�صكان

من  والمخدومة  المنا�سبة  الم�ساحات  وتوفير  المحدود،  الدخل  لذوي  المنا�سب  ال�سكن  توفير  اإلى  يهدف 
الأرا�سي، وتنفذ لذلك مجموعة م�ساريع اإ�سكانية في المحافظة.
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3.4.2 البرنامج التنموي لمحافظة العقبة )2016-2013(59

تقدر م�ساحة محافظة العقبة بحوالي 6905 كم2، اأي ما ن�سبته 7.78% من م�ساحة المملكة. ويقدر عدد �سكان 
المحافظة 142300 ن�سمة،  وتبلغ الكثافة ال�سكانية  20.6 فرد/ كم2، وهي اعلى من م�ستوى الكثافة ال�سكانية 
على م�ستوى المملكة والبالغة 73.5 كم2، تتكون المحافظة من لوائين، وتتمتع �سلطة منطقة العقبة الخا�سة 
با�ستقاللية مالية واإدارية وهي الموؤ�س�سة الم�سوؤولة عن اإدارة المنطقة وتنظيمها وتنميتها حيث تعمل ال�سلطة 
الخدمات  �سوؤون  التنمية القت�سادية وال�ستثمار ومفو�سية  �سوؤون  المنطقة من خالل مفو�سية  تنمية  على 
والبنية التحتية ومفو�سية �سوؤون البيئة، كما ت�سهم من خالل مديرية المجتمع المحلي بالعديد من المبادرات 

التنموية. 
وي�سير تحليل البرنامج التنموي للقطاعات والأن�سطة القت�سادية المولدة  لفر�ص العمل في المحافظة وعلى 
م�ستوى المملكة من خالل مقارنة القطاعات وقدرتها على جذب الأيدي العاملة، اإلى اأن هناك اإمكانيات 
ومقومات لقدرة القطاعات الإنتاجية في المحافظة كقطاع مناف�ص ورائد يمكن العتماد عليه، حيث تبين اأن 
اعلى معامل توطن ا�ستخدام بين القطاعات الإنتاجية با�ستثناء الوظائف العامة والإدارية هي قطاع التعدين 
وا�ستغالل المحاجر الذي حاز على معامل توطن قيمته 3.8، وقطاع النقل والتخزين الذي حاز على معامل 
قيمته  توطن  معامل  الذي حاز على  اأن�سطة خدماتية  به من  يرتبط  ال�سياحة وما  2.6 وقطاع  قيمته  توطن 

.1.04

اأول: تحليل الو�صع الراهن:
1. ما هي م�صكلة الحالة التي تم تحديدها في خطة التنمية ؟ 

حدد البرنامج كل من الم�ساكل التالية كاأهم الم�ساكل التي تعاني منها المحافظة: ارتفاع ن�سبة الفقر والبالغة 
19.2% ووجود ثالث مناطق جيوب الفقر في المحافظة هي ق�ساء وادي عربة ق�ساء الدي�سة ق�ساء القويرة، 

وارتفاع حجم العمالة الوافدة  اذ ت�سكل 7% من اإجمالي العاملين انخفا�ص ن�سبة الناجحين في الثانوية العامة 
اإلى 44.9%، وارتفاع معدل البطالة اإلى 15.7% مقابل 12.2% على الم�ستوى المملكة.

2. هل هناك دليل على اأن تحديد م�صكلة الحالة ي�صتند اإلى بيانات ال�صكان والتنمية ؟ 

الرعاية  ال�سكاني والجتماعي، وواقع قطاع  للواقع  تحليل  اأعاله على  المبينة  الم�ساكل  تحديد  ا�ستند  نعم. 
الجتماعية، والواقع التعليمي والواقع ال�سحي في محافظة العقبة، وعلى تحليل البيئة الداخلية والخارجية 
للمحافظة، ودعمت ذلك بتحليل لواقع القطاعات الإنتاجية ممثله بقطاع الزراعة، قطاع الت�سغيل والتدريب 
المعلومات، والإن�ساءات،  التحتية، والبيئة، والت�سالت وتكنولوجيا  البنية  المهني والتقني، وقطاعات 

والنقل وقطاع القت�ساد و�سوق العمل.
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3. ماهي العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في الخطة وقد �صاهمت في م�صكلة الحالة ؟ 
لم يت�سمن ح�سر التدخالت المطلوبة والمقترحة لتنمية المحافظة بعد تحليل البيئة الداخلية والخارجية تحديدا 

للعوامل ال�سكانية كمحور للتدخل. 

4. هل حددت مثل هذه العوامل ال�صكانية التي ت�صبب الم�صكلة كمناطق للتدخل ؟
على الرغم من عدم وجود ن�سو�ص �سريحة للعالقة ما بين العوامل الديموغرافية والم�ساكل المحددة في 
البرنامج ورد برنامج ال�سحة الإنجابية وتنظيم الأ�سرة كاأحد برامج وم�ساريع القطاع ال�سحي في المحافظة 

كما اأن خ�سائ�ص ال�سكان كانت محورا للتغيير ح�سب برامج قطاع التعليم اأو التدريب المهني اأو العمل. 

5. ما هي العالقات بين ال�صبب والنتيجة ؟ 
نظريا ترتبط العوامل الديموغرافية بعالقات وثيقة مع معظم م�ساكل الحالة في البرنامج التنموي للمحافظة.

6. من هم الذين يتاأثرون بهذه الم�صاكل من الفئات المهم�صة ؟
اأدمجت ق�سايا ال�سرائح التالية )ال�سباب، المراأة، الفقراء، ذوي الإعاقات، كبار ال�سن( في قطاعات �سمها 
الجتماعية والت�سغيل  المحلية والفقر والتنمية  ال�سباب والتنمية  للمحافظة وهي قطاعات  التنموي  البرنامج 

والتدريب المهني واأي�سا التقاطعات مع قطاع الزراعة والتعليم العالي وال�سحة.

ثانيًا: الأهداف والغايات والفئات الم�صتهدفة
1. هل الأهداف تعك�س الم�صكلة اأو الق�صايا التي توؤثر على ال�صكان، كما في تحليل الحالة ؟

تركز اأهداف البرنامج التنموي للمحافظة على حل الم�ساكل المقلقة والأكثر تاأثيرا على ال�سكان، بال�ستفادة 
من الأهداف القطاعية وبرامجها.

2. ماهي الأهداف ال�صكانية التي تم فعال دمجها في الخطة ؟
فيما يلي اأهداف الفر�سة ال�سكانية التي دمجت في البرنامج التنموي وابزر الم�ساريع والبرامج التي تخدم 

تنفيذها في البرنامج التنموي لمحافظة العقبة:

•   زيادة فعالية وكفاءة برنامج ال�سحة الإنجابية/ تنظيم الأ�سرة: )برنامج القطاع ال�سحي في المحافظة، 
ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة(.

•    تبني خطط واآليات ل�ستحداث فر�ص عمل جديدة ح�سب الحاجة.)برنامج التنمية المحلية: اإن�ساء منطقة 
حرفية في بلدة القويرة(.

المحلية في قوة   العمالة  النظامية لزيادة م�ساهمة  النظامية وغير  التعليم والتدريب  •   توجيه نظم وبرامج 
العمل: )برامج قطاع الت�سغيل والتدريب- برامج تدريب وت�سغيل الأردنيين في قطاع المطاعم، قطاع 

المحروقات، وبرامج ت�سغيل خريجي الت�سالت والتمري�ص للذكور(.
•      دعم قطاع الم�ساريع المتناهية ال�سغر )الميكروية( وال�سغيرة من خالل توفير الت�سهيالت التمويلية والفنية، 
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اإقامة الم�ساريع الفردية: ) برامج قطاع التنمية المحلية- م�ساريع  وت�سجيع الت�سغيل الذاتي والريادة في 
برنامج تعزيز الإنتاجية،  برنامج قطاع الفقر- م�سروع المنح ال�سغيرة، م�سروع التمويل الميكروي. 
برامج قطاع ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار- م�سروع تمويل الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة. برنامج 

قطاع الزراعة- م�سروع القرو�ص ال�سغيرة للحد من م�سكلتي البطالة والفقر(.
•    تح�سين البيئة ال�ستثمارية وزيادة التناف�سية: اأهداف قطاع ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار.

•     تعزيز دور المناطق التنموية بما يخدم البيئة ال�ستثمارية: اأهداف قطاع ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار.
•   التو�سع في تقديم خدمات الحماية والرعاية الجتماعية، وتح�سين نوعيتها، و�سمان ر�سا متلقيها: )برنامج 
الجتماعية-  والتنمية  الفقر  قطاع  برنامج  ال�سحي،  التامين  في  جديدة  فئات  �سمول  ال�سحي-  القطاع 
اأبناء  وت�سغيل  تدريب  برنامج  الأ�سر،  من  لعدد  الفقر  فجوة  تقلي�ص  الجتماعية،  الحماية  ودعم  تعزيز 

الأ�سر المنتفعة من المعونة الوطنية(.
)برنامج  اأ�سرهم، ومجتمعاتهم:  الم�ستفيدين منها في  اإدماج  المجتمعي؛ ل�سمان  التمكين  •   تطوير برامج 
قطاع التنمية المحلية- م�ساريع برنامج تعزيز الإنتاجية، برنامج قطاع الزراعة- م�سروع زيادة دخل 

الأ�سرة الريفية، برنامج قطاع التعليم العالي- �سندوق دعم الطالب المحتاج(.
•    تعزيز مفهوم العمل الأهلي التطوعي التنموي، وتو�سيع نطاقه: )برنامج قطاع ال�سباب- اإن�ساء مع�سكرات 

الح�سين للعمل التطوعي(.

3. ماهي الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في الخطة ؟
•    تحقيق معدل الإنجاب الم�ستهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة الواحدة في عام 2030.

•   ن�سر الوعي وك�سب التاأييد على م�ستوى �سانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرار والمجتمع المدني بالق�سايا 
ال�سكانية وعالقتها بال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة. 

•   �سمان التن�سيق بين الجهات ذات العالقة بالتوعية بق�سايا ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة.
الفر�سة  ا�ستثمار  واأهمية  الأُ�سرة  الإنجابية/تنظيم  ال�سحة  بق�سايا  التربوية  الموؤ�س�سة  في  الوعي  زيادة    •

ال�سكانية والتو�سع بدمج المفاهيم المت�سلة بها في المناهج التربوية والبرامج التدريبية.
•   تعزيز ال�سلوكيات ال�سحية لدى ال�سباب والمراهقين.

•   و�سع خطة ذات اإطار زمني لزيادة م�ساهمة المراأة في �سوق العمل وتفعيل الخدمات الم�ساندة لتمكين 
المراأة من الجمع بين التزاماتها الأ�سرية وبين م�سوؤوليات العمل والم�ساركة في الحياة العامة.

•    الق�ساء على التمييز في العمل �سد المراأة من اأجل زيادة ح�ستها في قوى العمل المتوفرة.
4. ماهي المحددات التي ت�صعها الخطة لبلوغ الأهداف ال�صكانية ؟

•    ارتفاع اأ�سعار المدخالت الإنتاجية، وتكيف ال�سكان مع المتغيرات التنموية والقت�سادية. 
•    انخفا�ص المخ�س�سات الراأ�سمالية في الموازنة العامة.

•   قدرة المواطنين ومجتمع االأعمال في المحافظة على تلبية �سروط االئتمان.
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•   الو�سول اإلى الفئات المهم�سة ب�سكل مبا�سر، وارتفاع عدد المنتفعين من �سبكة الأمان الجتماعي.
ثالثًا: هل ت�صمنت الخطة دمج كافي للمتغيرات ال�صكانية ؟ 

1. ت�سمن البرنامج الموؤ�سرات التالية كقيم حالية وقيم م�ستهدفة.

•   ن�سبة الفقراء: النخفا�ص من 18.8% عام 2012 اإلى 17.9% عام 2016.
•   عدد الأ�سر التي تتلقى معونه وطنية: النخفا�ص من 1712 اأ�سرة عام 2012 اإلى 1575 اأ�سرة عام 
2016، من خالل ا�ستهداف 50 اأ�سرة  في كل لواء بمنح م�ساريع �سغيرة بدل من المعونة النقدية.

•    رفع ن�سبة النجاح في الثانوية العامة: من 44.9% عام 2012 اإلى 50% عام 2016 من خالل تح�سين 
البيئة المدر�سية.

•   خف�ص ن�سبة الأمية: من 7.3% عام 2012 اإلى 6.6% عام 2016.
•   خف�ص ن�سبة العمالة الوافدة:  من 7% عام 2012 اإلى 6%  عام 2016 من خالل تح�سين بيئة العمل 
في القطاعات التي تعمل فيها العمالة الوافدة، لجعلها اكثر جاذبية للعمالة المحلية مت�سمنة خلق فر�ص 

عمل �سامنة لحقوق العمل والعمال والحماية الجتماعية.
•   رفع ن�سبة الم�ستغلين من الباحثين عن عمل: من 12% عام 2012 اإلى 11% عام 2016 من خالل 

درا�سة الفر�ص الم�ستقبلية وح�سر المهارات المطلوبة لكل فر�سة وربطها ببرامج تدريب.
2. لم يعتمد البرنامج على الإ�سقاطات ال�سكانية في تحديد ال�ستجابات.

رابعًا: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
لقد تم ا�ستعرا�ص ابرز البرامج والم�ساريع عندما تم الحديث عن دمج اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في 

اأهداف البرنامج، وهي على الأغلب م�ساريع فاعلة وذات موازنات �سمن البرنامج التنموي. 
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الف�صل الثالث
النتائج والتو�صيات

اأول: النتائج
 �سمن اطار تحليل ال�ستراتيجيات التنموية الوطنية والقطاعية والخطط ال�ستراتيجية الموؤ�س�سية والبرامج 
التنموية في مدى دمجها للق�سايا ال�سكانية؛ حددت الدرا�سة في ف�سلها الأول اأطارا نظريا واأ�سا�سا منطقيا لدمج 
اأن ترابط ال�سكان والتنمية يبداأ مع العمليات  الق�سايا ال�سكانية في الخطط التنموية، يقوم هذا الطار على 
ال�سكانية وهي الخ�سوبة والوفيات والهجرة، والتي بدورها تقود اإلى مخرجات مثل حجم ال�سكان، الهيكل 

العمري لل�سكان ح�سب الجن�ص و التوزيع الجغرافي لل�سكان. 

هذه المخرجات توؤثر على عملية التنمية بطرق مختلفة مثل ا�ستهالك الب�سائع والخدمات )الغذاء، ال�سحة، 
الطبيعية.  الموارد  وا�ستخدام  العام  االأنفاق  اأنماط  واال�ستثمار،  االدخار  �سلوك  ال�سكن،..(،  التعليم، 
ويمكن التعبير عن هذه النتائج بمخرجات التنمية من حيث الدخل اأو توزيعه، م�ستوى التوظيف، والتعليم، 
والو�سع الغذائي وال�سحي ونوعية البيئة التي يمكن اأن تتاأثر بال�ستخدام الجائر لالأر�ص والم�سادر الطبيعية 
الأخرى، كما اأن هذه المخرجات الجتماعية القت�سادية )مخرجات التنمية( تعود اأي�سا لتوؤثر على مختلف 
العمليات ال�سكانية )الوفيات، الخ�سوبة والهجرة( التي بداأنا بها. مما يعني بب�ساطة هو اأن اأي ا�ستراتيجية اأو 
�سيا�سة  تنموية تو�سع لتحقيق اأهداف التنمية �سوف تتاأثر بالعمليات ال�سكانية اأو عمليات التنمية، وبالتالي ل 
بد اأن يوؤخذ في العتبار المتغيرات ال�سكانية وتاأثيراتها الكمية والنوعية في كافة مراحل اإعداد ال�ستراتيجية 

اأو ال�سيا�سة التنموية. 

اذ يرتبط  النجاح وتحقيق الأهداف،  ن�سبة هامة من  يوؤّمن  التنموية  ال�سيا�سة  ال�سكاني �سمن  البعد  اأن دمج 
النوعي  الجانب  يرتبط  في حين  الم�ستدامة،  وبالتنمية  الطبيعية  بالموارد  ال�سكاني  البعد  في  الكمي  الجانب 
بنوعية عي�ص ال�سكان. ويتطلب الإدماج الحقيقي والناجح تجاوز النظرة ال�سّيقة التي تختزل الم�ساألة ال�سكانية 
في الجانب الكمي ) عدد، نمو، توزيع( اإلى نظرة اأكثر عمقا وبعدا ترمي اإلى تنمية الموارد الب�سرية وتحقيق 

نوعية عي�ص اأف�سل وت�سمن حقوق الأجيال القادمة. 

اأ�سئلة رئي�سة  كما قدمت الدرا�سة في الف�سل الثاني تحليال ل )25( ا�ستراتيجية وطنية وفق قائمة من اربع 
تن�سجم نوعا ما مع مراحل اإعداد ال�ستراتيجيات التنموية اأو الموا�سيع التي تغطيها مثل تحليل الو�سع الراهن 
وو�سع الأهداف والغايات وال�ستراتيجيات والبرامج والم�ساريع، �سنحاول في هذ الف�سل العتماد على 
تحليل الم�سمون الذي تم في الف�سل الثاني في الإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة اأو اأهدافها وب�سكل رئي�ص مدى 
الموؤ�س�سية  ال�ستراتيجية  والخطط  والقطاعية  الوطنية  التنموية  ال�ستراتيجيات  في  ال�سكانية  الأبعاد  اإدماج 

بالإ�سافة اإلى البرامج التنموية. 
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1: ال�صتراتيجيات التي غطتها الدرا�صة
جدول )21( توزيع ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية

غطت الدرا�سة “الروؤية وال�ستراتيجية : الأردن 2025”، و�سبع ا�ستراتيجيات قطاعية �سملت ال�ستراتيجية 
الوطنية لل�سباب، وا�ستراتيجية الت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وال�ستراتيجية الوطنية للقطاع 
ال�سحي، وال�سيا�سة وال�ستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبداع، وال�ستراتيجية الوطنية لقطاع 
المياه، وال�ستراتيجية ال�ساملة لقطاع الطاقة، بالإ�سافة اإلى 14 خطة ا�ستراتيجية موؤ�س�سية لوزارات ال�سحة، 
العمل، البيئة، التنمية، المياه والري، وال�سناعة والتجارة والتموين، التخطيط والتعاون الدولي، النقل، 
والداخلية، والموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير الح�سري، الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي، موؤ�س�سة 
تنموية  برامج  ثالث  اإلى  وبالإ�سافة  البري،  النقل  موؤ�س�سة  والدواء،  الغذاء  موؤ�س�سة  المهني،  التدريب 

لمحافظات العا�سمة واربد والعقبة، وفيما يلي ابرز النتائج:

2: اعتماد ال�صتراتيجيات والخطط والبرامج في ت�صخي�س الو�صع الحالي على بيانات ال�صكان والتنمية
جدول )22( توزيع ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية ح�سب اعتمادها على بيانات ال�سكان 

والتنمية في ت�سخي�ص الو�سع الحالي

روؤية الردن 2025:
ال�سكان  بتفاعل  تتعلق  ق�سايا  واأبرزت  الواقع،  تحليل  في  والتنمية  ال�سكان  بيانات  على  الوثيقة  اعتمدت   
والتنمية منها؛ انخفا�ص م�ستوى جودة مخرجات قطاع التعليم، وتدني ن�سب الت�سغيل، و�سعف الم�ساركة 
ال�سباب، ومزاحمة  بين  البطالة وخ�سو�سا  المراأة، وارتفاع معدلت  القت�سادية وخ�سو�سًا من جانب 
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العمالة الوافدة للعمالة الوطنية، وارتفاع ن�سبة الأمرا�ص غير ال�سارية في الأردن، وارتفاع ن�سبة الفقراء، 
والطاقة  للغذاء  ال�ستيراد  على  والعتماد  الدخل،  على  ال�سرائب  و�سعف  الجتماعي  الأنفاق  وارتفاع 

وارتفاع الطلب عليها، بالإ�سافة اإلى الختالل في معادلة الطلب والمتاح من الموارد المائية.

ال�صتراتيجيات القطاعية:
اأجزاء منها لتحليل الواقع الحالي للقطاع وعالقته بالأو�ساع ال�سكانية  خ�س�ست ال�ستراتيجيات القطاعية 

والجتماعية والقت�سادية با�ستثناء ا�ستراتيجية قطاع الطاقة.
فقد تناولت ال�ستراتيجية الوطنية لل�سباب العالقة بين ال�سباب والتنمية في اغلب محاور ال�ستراتيجية، كما 
لأثر  اآخر  ف�سال  اأفردت  في حين  م�ستقاًل،  ف�سال  في  الحال  واقع  للت�سغيل  الوطنية  ال�ستراتيجية  عر�ست 
ال�سيا�سات التنموية على مو�سوع الت�سغيل، كما كان جوهر ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل والتدريب والتعليم 
الخ�سائ�ص  وتح�سين  الب�سرية،  الموارد  تاأهيل  على  يقوم  للت�سغيل  الوطنية  وال�ستراتيجية  والتقني  المهني 
اأما  ذلك،  في  والتنمية  ال�سكان  بيانات  ا�ستندتا على  وقد  اإنتاجية،  اكثر  عاملة  قوى  اإلى  للو�سول  ال�سكانية 
الب�سرية احد عنا�سر  ال�سيا�سة وال�ستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع  فقد اعتبرت الموارد 
منظومة العلوم والتكنولوجيا والإبداع في الأردن، واعتمدت على بيانات �سكانية واقت�سادية، وتوجهات 
ل�سياغة ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بما ين�سجم مع متطلبات القطاعات التنموية الواردة في خطة 

التنمية القت�سادية والجتماعية الوطنية.
الجتماعي  والو�سع  ال�سكاني  للو�سع  تحليل  على  ال�سحي  للقطاع  الوطنية  ال�ستراتيجية  ا�ستندت  كما   
والقت�سادي وال�سحي، واأفردت للحديث عن هذه الأو�ساع حيزا منا�سبا في ال�ستراتيجية، اأما ال�ستراتيجية 
الوطنية للمياه فقد اعترفت بانه �سيكون هناك مزيدا من ال�سغط على الموارد المائية ب�سبب التغيرات ال�سكانية 
والتكوينات الأ�سرية والتنمية، واأ�سلوب الحياه، واعتبرت اأن اأي نمو غير متوقع في عدد ال�سكان ب�سبب 
الطلب  بين  التعادل  لتحقيق  المو�سوعة  الخطط  على  يوؤثر  �سوف  المنطقة  ت�سهده  الذي  ال�ستقرار  غياب 
والعر�ص، اأما ال�ستراتيجية الوطنية للطاقة فال يوجد ما ي�سير اإلى اأنها ا�ستندت اإلى بيانات ال�سكان والتنمية.

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية
التنمية  في  رئي�سة  ق�سايا  تناولت  الحكومية  والموؤ�س�سات  للوزارات  ال�ستراتيجية  الخطط  اأن  الرغم  على 
لوزارة  ال�ستراتيجية  الخطة  با�ستثناء  كميا، وذلك  اإلى و�سفا  الحالي  للو�سع  تحليلها  في  ت�ستند  لم  اأنها  اإل 
ال�سحة التي خ�س�ست جزء من ال�ستراتيجية للحديث عن الو�سع الحالي م�ستندة اإلى مجموعة من موؤ�سرات 

ال�سكان والتنمية.

البرامج التنموية المحلية:
ا�ستند تحديد الق�سايا التنموية في الخطط المحلية الثالث على تحليل للواقع ال�سكاني والجتماعي القت�سادي، 
القطاعات  لواقع  بتحليل  ذلك  ودعمت  وال�سحي،  التعليمي  والواقع  الجتماعية،  الرعاية  قطاع  وواقع 
التحتية، والبيئة،  البنية  المهني والتقني، وقطاعات  الت�سغيل والتدريب  الزراعة،  بقطاع  الإنتاجية ممثله 

والت�سالت وتكنولوجيا المعلومات، والإن�ساءات، والنقل وقطاع القت�ساد و�سوق العمل.
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3: العوامل الديموغرافية التي تم تحديدها في ال�صتراتيجيات والخطط والبرامج التنموية  والتي �صاهمت 
في م�صكلة الحالة التي ركزت عليها.

جدول )23( توزيع ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية ح�سب تحديدها للعوامل ال�سكانية التي 
�ساهمت في م�سكلة الحالة

ينطوي اإدماج العوامل ال�سكانية في مرحلة تحليل الو�سع الحالي في ال�ستراتيجيات والخطط على اعتراف 
هذه  حللتها  ا�ستراتيجية   25 بين  من  انه  اإل  الحالة؛  م�سكلة  في  الديموغرافية  العوامل  بم�ساهمة  المخططين 
الدرا�سة كان هناك اعترافا �سريحا في ت�سع ا�ستراتيجيات لم�ساهمة واحد من العوامل الديموغرافية الرئي�سة 
اإلى  بالإ�سافة  ال�ستراتيجيات،  هذه  عنونتها  التي  الحالة  م�ساكل  في  العمليات  هذه  اأو جميعها ومخرجات 
اربع اعترفت بدور اأو م�ساهمة مخرجات العمليات ال�سكانية الرئي�سة، في حين اأغفلت 12 ا�ستراتيجية هذه 

الم�ساهمة، وفيما يلي تف�سيال لذلك.

روؤية الأردن 2025:
يوؤخذ على وثيقة الروؤية عدم اعترافها ال�سريح باآثار ارتفاع معدل الخ�سوبة كاأحد العمليات الرئي�سة التي 
لها عالقة باأغلب التحديات، كما ي�سجل لتحليل الو�سع الحالي في هذه الروؤية اعتبارها لالأمور التالية بما 

يتعلق بدمج العمليات الرئي�سة اأو مخرجاتها في هذه المرحلة: 
•     اآثار ا�ست�سافة الأردن لأكثر من 1.4 مليون لجئ �سوري في تنامى ال�سغط على البنية التحتية القت�سادية 

والجتماعية. 
•    اآثار العمالة الوافدة الأقل كلفة في مناف�سة العمالة المحلية وال�سغط باتجاه خف�ص اأجور الأردنيين في تلك 

المجالت.
•     الدور الإيجابي للمغتربين الأردنيين في جميع اأنحاء المنطقة والعالم وم�ساهمتهم في التنمية الوطنية من 

جهة وحاجة التنمية القت�سادية الم�ستدامة على المدى الطويل لهذه الكفاءات. 
•    ارتفاع الطلب على الماء والغذاء والطاقة وعالقته بالزيادة ال�سكانية في ظل الموارد المحدودة.

•     عالقة الأمرا�ص غير ال�سارية بمتو�سط �سنوات الحياة ال�سحية في الأردن، واآثار ذلك على المخرجات 
ال�سكانية والتنمية ومخرجاتها.
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•   زيادة االإنفاق االجتماعي )الدعم المبا�سر وغير المبا�سر( لتخفيف �سغوط تكاليف المعي�سة على االأ�سرة 
الأردنية وعالقته بالمالية العامة والزيادة ال�سكانية.

•   �سعف اإيرادات الحكومة من �سرائب الدخل المبا�سرة وعالقته بتدني م�ساركة ال�سكان ذكورا واإناثا في 
�سوق العمل.

هذا  بان  الروؤية  التنمية واعتراف  كاأحد مخرجات  التعليم  قطاع  في  والتميز  الجودة  م�ستوى  انخفا�ص    •
الم�صتوى ل يعد جيل ليكون �صمن القوى العاملة القادرة على المناف�صة اإقليميا وعالميا وربطت ذلك 

بمجموعة من الأ�سباب ابرزها انخفا�ص م�ستوى الأنفاق العام لكل طالب وفقا للمعايير الدولية.
الإيجابي  التاأثير  اإلى  والحاجة  •  عالقة التغير في التركيب العمري لل�سكان في الأردن و�سوق العمل، 
على خ�صائ�س ال�صكان الن�صيطين اقت�صاديا لال�صتفادة من الفر�صة ال�صكانية في تح�سين م�ستوى الرفاه 

للمواطنين.

ال�صتراتيجيات القطاعية:
حددت ال�ستراتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي دور العمليات الديموغرافية الرئي�سة ومخرجات هذه العمليات 
للمياه  الوطنية؛  ال�ستراتيجيات  من  كل  اعترفت  حين  في  ال�ستراتيجية،  هذه  عنونتها   التي  الق�سايا  في 
والت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني باآثار عامل الهجرة بالإ�سافة اإلى عوامل مخرجات العمليات 
اأما باقي ال�ستراتيجيات فلم تحدد دور العمليات الديموغرافية الرئي�سة في الق�سايا التي عنوتها  ال�سكانية، 
هذه ال�ستراتيجيات، واكتفت باآثار عوامل مخرجات العمليات ال�سكانية، با�ستثناء ا�ستراتيجية الطاقة التي 

لم تاأتي على اأي من هذه العوامل.

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية:
هذه  عليها  ركزت  التي  الق�سايا  في  الديموغرافية  العوامل  م�ساهمة  في  ا�ستراتيجيات  ت�سع  تعترف  لم 
ال�ستراتيجيات، في حين اعترفت الخطة ال�ستراتيجية لوزارة ال�سحة بعوامل النمو ال�سكاني والخ�سوبة 
والهجرة، واعترفت الخطة ال�ستراتيجية لوزارة البيئة باآثار الهجرة، في حين اعتبرت ا�ستراتيجية وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي الفر�سة ال�سكانية كفر�سه والهجرة كتهديد في تحليل البيئة الداخلية والخارجية 
للوزارة. كما ذكرت الخطة ال�ستراتيجية للموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي اآثار التوزيع العمري لل�سكان 
العمري  للتوزيع  اأي�سا  العمل  لوزارة  ال�ستراتيجية  الخطة  واأ�سارت  ال�سن،  كبار  ن�سبة  ارتفاع  وتحديدا 

لل�سكان وتحديدا لفئة ال�سباب.

البرامج التنموية
على  الدليل  ت�سع  لم  والعقبة  اربد  محافظة  خطتي  اأن  اإل  محافظة  لكل  القطاعي  التحليل  من  الرغم  على 
ربط الق�سايا التنموية بالعوامل الديموغرافية، في حين ربطت خطة محافظة العا�سمة الق�سايا البيئية بالنمو 
ال�سكاني وما يترتب عليه من النت�سار العمراني والزدحام المروري وزيادة الطلب على الماء والطاقة 
وكمية النفايات التي تطرح يوميا، كما عزت م�ساكل العمل والعمال اإلى ارتفاع ن�سبة العمالة الوافدة، اأما 

الم�ساكل الأخرى كم�ساكل التعليم العام والرعاية ال�سحية والفقر فقد تم ربطها بحجم ال�سكان.
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4: اإدماج العوامل ال�صكانية في ال�صتراتيجيات والخطط والبرامج التنموية كمناطق تدخل في مرحلة 
تحليل الو�صع الحالي

جدول )24( توزيع ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية ح�سب تحديدها للعوامل ال�سكانية  كمناطق للتدخل

عملية دمج المتغيرات ال�سكانية والتنمية يجب اأن تنطلق من مرحلة تقييم الو�سع، وهنا �سنبحث في مدى 
تر�سيح ال�ستراتيجيات للعوامل ال�سكانية كمناطق تدخل في المراحل الالحقة في ال�ستراتيجية )التوجهات 

ال�ستراتيجية، الأهداف، والبرامج(.

روؤية الردن 2025
اتباعها  يمكن  التي  لل�سيا�سات  ليمهد  والجتماعي  القت�سادي  للواقع  تحلياًل  الروؤية  من  الأول  الف�سل  قدم 
انطالقا من نقاط القوة وال�سعف، والفر�ص والتهديدات، وذلك من خالل اأربعة محاور من بينها مرحلة 
بالعوامل  يتعلق  بما  التالية  التدخالت  التحليل  المرحلة من  في هذه  اقترحت  اذ  للمواطنين،  الراهنة  الحالة 

ال�سكانية وعلى النحو التالي:
•  قدرت احتياجات الأردن لعام 2015 بنحو 2.8 مليار دولر، لكي يتمكن من التكيف مع وجود المهاجرين 

ال�سوريين.
•  لال�ستفادة من الهبة الديموغرافية، ينبغي تح�سين م�ستويات التح�سيل العلمي والتدريب لل�سباب ب�سكل كبير 
اإحداث  انه يمكن  الذكور والإناث، وقدرت  بين كل من  العاملة  القوى  الم�ساركة في  وزيادة معدلت 
التعليم  ال�سباب من خالل موؤ�س�سات  ال�سالحة لدى  المواطنة  ال�سائدة ومفهوم  القيم الجتماعية  تغيير في 

والثقافة.
•  تنبهت لالآثار القت�سادية وتكاليف انت�سار الأمرا�ص غير المعدية وم�ساهمتها في خف�ص معدلت م�ساركة 
هذه  من  الوقاية  يتطلب  ذلك  اأن  وبينت  عام،  ب�سكل  ال�سحية  الرعاية  تكاليف  وارتفاع  العاملة  القوى 
االأمرا�ص من خالل حملة وطنية للرعاية ال�سحية الوقائية، لت�سجيع االأردنيين على تح�سين اأنماط حياتهم، 

واأنماط طعامهم ووعيهم ال�سحي.
العالي  والتعليم  التعليم  ال�سكان في مجال  تغيير خ�سائ�ص  النتائج في جهود  نوعية  اإلى �سعف  تنبهت    •
والتدريب المهني، واعتبرت ذلك عائدًا �سلبيًا على ال�ستثمار، وبينت انه يمكن لل�سباب بناء مهاراتهم 
وتح�سين فر�ص ت�سغيلهم بوتيرة اأ�سرع وبتكلفة اأقل، من خالل اللتحاق ببرامج التدريب المهني، ومن 
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ثم اإلى �سوق العمل، ولي�ص من خالل برامج جامعية تدوم ثالث اأو اأربع �سنوات ول توؤمن بال�سرورة 
فر�سة عمل لئقة، والحاجة اإلى اطار وا�سح لكل برامج التدريب المهني.

•  تنبهت اإلى اآثار تدني ن�سب الم�ساركة القت�سادية لل�سكان ب�سكل عام وبين الإناث ب�سكل خا�ص واعتبرت ذلك 
فر�سة �سائعة على الأردن؛ وبينت اأن الأمر يعك�ص اختالل كبيرًا ي�ستلزم �سيا�سات وا�سحة في هذا المجال.
المزيد  وا�ستحداث  العاملة،  القوى  في  واإبقائهم  وتن�سيطهم  الأردنيين  ت�سجيع  اإلى  الحاجة  اإلى  تنبهت   •
اإيجاد فر�ص العمل المتاحة،  ال�سباب على  اآليات �سوق العمل التي ت�ساعد  من فر�ص العمل، وتح�سين 
اإعادة  اإلى  العر�ص والطلب، والحاجة  ديناميكي و�سفاف من جانبي  �سوق عمل  اإلى تطوير  والحاجة 
توجيه جذري لآليات الحوافز التي ت�سكل اتجاهات �سوق العمل، من خالل توجيه رغبات وتطلعات 
ال�سباب واأولياء اأمورهم، بالإ�سافة اإلى الحاجة اإلى اإعادة تقييم لنظام الحوافز بين القطاع العام والعمالة 

في القطاع الخا�ص، و توجيه ال�سباب نحو القطاع الخا�ص. 
•  تنبهت اإلى اآثار وجود العمالة الأجنبية الأقل تكلفة في اأنها ت�سكل �سغطا باتجاه خف�ص اأجور الأردنيين 
الم�ساهمة  في  الأردنيين  للمغتربين  الإيجابية  الآثار  من  الرغم  على  انه  بينت  كما  المجالت،  تلك  في 
في التنمية الوطنية، اإل اأن التنمية القت�سادية الم�ستدامة على المدى الطويل تتطلب اأن تكون الأولوية 

الأولى لنظام التعليم واأ�سواق العمل محليا هي توفير فر�ص مجدية لالأردنيين للعمل في الأردن.

ال�صتراتيجيات القطاعية
تباينت ال�ستراتيجيات القطاعية ما بين التدخل في العمليات الديموغرافية اأو مخرجاتها وعدم التدخل، في 
حين لم تكن العوامل ال�سكانية محورا للتدخل في كل من ا�ستراتيجيات الطاقة والمياه، حددت ال�ستراتيجية 
من  كل  ركزت  كما  للتدخل،  كمحاور  ومخرجاتها  الرئي�سة  ال�سكانية  العمليات  ال�سحي  للقطاع  الوطنية 
مجال  في  التدخل  على  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  الت�سغيل  اأو  للت�سغيل  الوطنية  ال�ستراتيجيات 
والتوزيع  والجن�ص  العمري  كالتوزيع  ال�سكانية  العمليات  ومخرجات  والهجرة  الوافدة  العمالة  مو�سوع 
فقد ركزت على مو�سوع  للعلوم والتكنولوجيا والإبداع  الوطنية  ال�سيا�سة وال�ستراتيجية  اأما  الجغرافي، 
المغتربين الأردنيين وخ�سائ�ص الموارد الب�سرية، كما ركزت ا�ستراتيجية ال�سباب على مخرجات العمليات 

ال�سكانية ممثلة بالخ�سائ�ص ال�سكانية.

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية:
با�ستثناء الخطط ال�ستراتيجية لوزارة ال�سحة التي اأعطت مو�سوع الخ�سوبة والتح�سير للفر�سة ال�سكانية 
محورا للتدخل، وبا�ستثناء اأي�سا الخطط ال�ستراتيجية لوزارة العمل وموؤ�س�سة التدريب المهني التي ركزت 
على التغيير في خ�سائ�ص ال�سباب، والتعامل مع العمالة الوافدة، وا�ستراتيجية وزارة التخطيط التي اأعطت 
ال�سكانية  للعوامل  تحديد  الباقية  الموؤ�س�سية  ال�ستراتيجيات  في  نرى  لم  ال�سورية،  الهجرة  لمو�سوع  اأهمية 

الرئي�سة اأو مخرجاتها محورا للتدخل.

البرامج التنموية
لم تت�سمن ح�سر التدخالت المطلوبة والمقترحة لتنمية المحافظة تحديدا للعوامل ال�سكانية كمحوًر للتدخل.
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5: دمج ال�صباب والمراأة والفئات المهم�صة في ال�صتراتيجيات الوطنية  والقطاعية  والخطط ال�صتراتيجية 
الموؤ�ص�صية والبرامج التنموية

جدول )25( توزيع ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية ح�سب دمجها للفئات المهم�سة

كما هو مبين في الجدول رقم )25( يمكن بيان مدى دمج ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للفئات 
المهم�سة على النحو التالي:
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روؤية الأردن 2025
•  ال�صباب: بينت الروؤية اأن اأمام الأردن فر�سة فريدة من نوعها ذات اأهمية ا�ستراتيجية لتحقيق الرخاء 
البطالة  لم�سكلة  عر�ست  كما  العمل،  �سن  في  ال�سباب  ن�سبة  في  ارتفاع  م�سمونها  الطويل  المدى  على 

وارتفاع معدلتها وخ�سو�سًا بين �سفوف الجامعيين منهم. 
الذكور  بين  الفجوة  وات�ساع  للمراأة،  القت�سادية  الم�ساركة  تدني معدلت  اإلى  الروؤية  اأ�سارت  المراأة:   •
الفئة  البطالة  وخ�سو�سًا في  اإلى ارتفاع معدلت  الم�ساركة والأجور، بالإ�سافة  والإناث في مجالي 

العمرية 15-24 �سنة.
اأكثر و�سوحا كلما تم البتعاد عن محافظة العا�سمة، وان ن�سبة  الفقراء: بينت الروؤية ان الفقر يظهر    •

كبيرة من ال�سكان يكافحون فوق خط الفقر الر�سمي.
ال�سن  لكبار  الإ�سارة  اإلى  الحالي  الو�سع  تحليل  في  الروؤية  تتطرق  لم  الإعاقات:  وذوي  ال�صن،  كبار   •

وذوي الإعاقات، في حين اأدمجت هذه ال�سرائح من المجتمع في مبادرات و�سيا�سات الوثيقة.

ال�صتراتيجيات القطاعية
•  ال�صباب: اأدمج ال�سباب في ال�ستراتيجية الوطنية لل�سباب من خالل اإ�سراكهم في اإعدادها والوقوف على 
احتياجاتهم، واأي�سا في ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل التي ا�ستندت على اأن الغالبية العظمى من العاطلين 
عن العمل هم من ال�سباب )49% منهم تحت �سن 25، وان 72% منهم دون �سن 30(. اما ال�ستراتيجية 
الوطنية للت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني فقد ا�ستندت على  ق�سيه رئي�سة مفادها اأن التدريب 
المهني/التقني لم يكن الخيار الأول لدى ال�سباب، وانهم يلجئوا اإليه بعد الف�سل في الم�سار الكاديمي، 
كما دعت ال�سيا�سة وال�ستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع اإلى تعميق مفهوم البحث العلمي 
والإبداع والبتكار لدى المجتمع منذ بواكير العمر. كما اعتبرت ال�ستراتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي 
ال�ستراتيجيات  باقي  اأما  ال�سحي،  للنظام  تحديًا كبيرًا  ال�سباب  فئة  ال�سكان من  لن�سبة  المتوقع  الرتفاع 
ال�سباب في مرحلة تحليل  اأدمجت  اأنها  اإلى  الدرا�سة فال يوجد ما ي�سير  التي كانت محور هذه  القطاعية 

الواقع فيها.
•  المراأة: اأبرزت ا�ستراتيجية ال�سباب العديد من  ق�سايا المراأة، وبينت اأن مجموعة كبيرة منهن اعتبرن اأن 
فر�ص العمل التي تتوافر لهن في القطاع الخا�ص �سحيحة، حتى واإن توافرت فتكون الرواتب المعرو�سة 
عليهن اأقل من الرواتب التي تعر�ص على الذكور، كما بينت ا�ستراتيجية الت�سغيل ان اأغلبية ال�سريحة غير 
الن�سطة اقت�ساديا من الن�ساء، وان 70% منهن دون �سن 30، وان ن�سبة ال�سابات العاطالت عن العمل 
الن�ساء  ان  بينت  فقد  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  للت�سغيل  الوطنية  ال�ستراتيجية  اأما   .%46 بلغت 
ي�سكلن ما ن�سبة 37% من مجموع الملتحقين في برامج  التدريب المهني/التقني، ويتم توفير عدد محدود 
من الدورات للمراأة في المناطق المحيطة بها، وان م�ساركة المراأة في �سوق العمل في كثير من الأحيان 
ترتبط بمجالت محددة، وان معظم الن�ساء محرومات من الح�سول على التدريب المهني والعمل ويعود 
للقطاع  الوطنية  ال�ستراتيجية  اأما  التدريب والتوظيف،  نمطية  تعتمد على  التي  للنظرة الجتماعية  ذلك 
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ال�سحي فقد اعتبرت ان الرتفاع المتزايد في اأعداد الإناث في �سن الإنجاب )15– 49 �سنة( في ال�سنوات 
القادمة يعتبر تحديًا وطنيًا كبيرًا، وانه ما زال معدل الإنجاب في الأردن مرتفعًا 3.5 طفل/امراأة، كما 
بلغت ن�سبة الإناث العامالت في القطاع ال�سحي 44% من مجمل العاملين في القطاع. هذا ولم يوجد ما 
ي�سير اإلى اأن ا�ستراتيجيات الطاقة والمياه وال�سيا�سة وال�ستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا قد اأبرزت ق�سايا 

المراأة في تحليل الو�سع الحالي.
م�سكلة  اأن  ال�سباب  يرى  حيث  اتجاهاتهم،  على  المجال  هذا  في  ال�سباب  ا�ستراتيجية  ا�ستندت  الفقراء:    •
الفقر الأكثر تاأثيرا عليهم وعلى مجتمعهم وهي من اأكثر الم�سكالت تعقيدا نظرا لرتباطها الوثيق بالعديد 
من الق�سايا الأخرى ابرزها البطالة بين ال�سباب وارتفاع الأ�سعار وتدني م�ستوى الدخول. كما بينت 
ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل ان ق�سما كبيرا من العاملين يمكن ت�سنيفهم بالعاملين الفقراء، وان %68 
من الذكور العاملين يتقا�سون اقل من 200 دينار في ال�سهر. كما اعتبرت ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل 
الندماج  تعزيز  في  الم�ساهمة  الرئي�سة  القطاعات  من  قطاعها  اأن  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب 
الجتماعي وتقليل م�ستويات الفقر واأحد المدخالت الأ�سا�سية لتوفير قوى عاملة متعلمة وماهرة ون�سطة، 
العاملة  القوى  المهني والعمل جزء من  التدريب  الح�سول على  المحرومات من  الن�ساء  اأن  واعتبرت 
التي تعي�ص تحت “خط الفقر”. اأما ال�ستراتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي فقد بينت اأن المعدل العام للفقر 
بالمناطق  اأعلى مقارنة  الريفية  المناطق  الفقر في  2010، وان معدلت  14.4% عام  بلغ  الأردن  في 
الح�سرية، وان �سندوق التاأمين ال�سحي المدني يعفي ال�سكان الذين تم ت�سنيفهم من فئة الفقراء من قبل 
وزارة التنمية الجتماعية من ر�سوم الرعاية ال�سحية، كما يعفي �سكان المناطق الم�سنفة بالأ�سد فقرًا 
والمناطق النائية. اأما ا�ستراتيجيات الطاقة والمياه وال�سيا�سة وال�ستراتيجية للعلوم لم تتطرق اإلى ذلك. 
•  كبار ال�صن: بينت ال�ستراتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي ان ن�سبة من هم في الفئة العمرية 65 �سنة فما فوق 
�ستزداد من 4.6% عام 2012 اإلى 4.9% في عام 2020، وتوقعت اأن يوؤّدي ارتفاع عدد ال�سّكان من 
فئة كبار ال�سن في الأردن اإلى زيادة ال�سغط على الموازنة الحكومّية في العقد القادم والى ت�سخم في 
حجم الإنفاق ال�سحي، واأن حوالي ن�سف كبار ال�سن قد تمت تغطيتهم بنوع من اأنواع التاأمينات، كما 
بينت اأن )86%( من فئة كبار ال�سن يعانوا من اأمرا�ص مزمنة، اأما باقي ال�ستراتيجيات فلم تتطرق اإلى 

م�ساكل كبار ال�سن. 
•   ذوي الإعاقات: بينت ال�ستراتيجية الوطنية لل�سباب اأن ذوي الإعاقات يعانون من عدم دمجهم ومراعاتهم 
بالبرامج التعليمية والمهنية بال�سكل المطلوب، وعدم توافر فر�ص العمل لهم �سواء في القطاع العام اأو 
الخا�ص، وان ذوي الإعاقات اأ�ساروا اإلى �سرورة عمل برامج توعية لالأهل وتعليمهم كيفية التعامل 
البرامج  في  الخا�سة  الحتياجات  ذوي  م�ساركة  نحو  الأهل  حما�ص  انخفا�ص  اإلى  بالإ�سافة  معهم، 
اأما ال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني فقد اعتمدت على تقدير  ال�سبابية، 
منظمة ال�سحة العالمية عام 2005 لعدد الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة في الأردن والبالغ  بين 196100 و 
524700، واأ�سارت اإلى �سرورة اإزالة الحواجز المادية والمواقف لل�سماح لل�سخ�ص من ذوي الإعاقة 
في الم�ساركة الكاملة وال�ستفادة من التدريب، اأما ال�ستراتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي فقد بينت اأهمية 
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الرعاية ال�سحية المنزلية التي تقوم بها وزارة ال�سحة لذوي لحتياجات الخا�سة، كما اأ�سارت اأن وزارة 
ال�سحة ا�ستحدثت ق�سم لمكافحة العمى وال�سمم، يتم فيه تقديم خدمات الت�سخي�ص المبكر والتقييم والعالج 
ال�ستراتيجيات  اأما  المعوقين،  لالأ�سخا�ص  الأعلى  المجل�ص  مع  وبالتن�سيق  الإعاقات  ذوي  لالأ�سخا�ص 

القطاعية الأخرى محور هذه الدرا�سة لم تتطرق ب�سكل مبا�سر اإلى هذه ال�سريحة.

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية
مثل  البرامج  من  مجموعة  وتنفذ  ال�سباب  ق�سايا  لبع�ص  ال�سحة  وزارة  ا�ستراتيجية  دمجت  ال�صباب:   •
تعزيز  على  يقوم  الذي  ال�سباب  �سحة  وبرنامج  الإدمان،  حالت  ومتابعة  معالجة  التدخين،  مكافحة 
وطنية  موؤ�س�سات  مع  الوزارة  تعاون  العمل  وزارة  ا�ستراتيجية  واأبرزت  لهم،  ال�سحية  الحياة  اأنماط 
واإقليمية وعالمية لأعداد ال�سباب وزيادة فعاليتهم واإنتاجيتهم، كما اأبرزت ا�ستراتيجية موؤ�س�سة التدريب 
المهني ق�سية �سعف اإقبال ال�سباب والعاطلين عن العمل على برامج التدريب المهني في الموؤ�س�سة، كما 
اأبرزت ا�ستراتيجية وزارة التنمية الجتماعية ق�سايا دمج ال�سباب الأقل حظا، وتفعيل دورهم في تنمية 
مجتمعاتهم، وتعزيز مهارات الحياة والمهارات الريادية للعمل بما يتالءم مع متطلبات �سوق العمل. اأما 
باقي ا�ستراتيجيات الوزارات والموؤ�س�سات التي كانت محور هذه الدرا�سة فلم يظهر ما ي�سير اأنها دمجت 

ق�سايا ال�سباب فيها.
•  المراأة: اأبرزت ا�ستراتيجية وزارة ال�سحة تقديم خدمات �سحة المراأة والطفل في معظم المراكز ال�سحية 
الم�سورة  وتقديم  الأ�سرة،  وتنظيم  الولدة،  بعد  وما  الحمل  اأثناء  الأم  رعاية  خدمات  تت�سمن  والتي 
والتثقيف ال�سحي اإ�سافة اإلى تقديم المطاعيم لالأمهات والحوامل والك�سف المبكر عن �سرطان الثدي، 
كما تم اإدخال �سحة المراأة الإنجابية المتكاملة في مراكزها، اأما ا�ستراتيجية وزارة العمل اعتبرت ان 
الثقافة المجتمعية نحو م�ساركة الن�ساء القت�سادية في بع�ص المناطق في المملكة وتف�سيل اأ�سحاب العمل 
ت�سغيل الذكور على الإناث لأ�سباب متعددة تهديدا اأمام خطط الوزارة في اإدماج المراأة، وتعد مذكرات 
الأعمال، كما  النجاح وتنفيذ م�ساريع ريادة  الن�ساء مهارات  اإك�ساب  تفاهم مع موؤ�س�سات عالمية حول 
�سكلت لجنة من الحكومة واأ�سحاب العمل لتحقيق مبدا الإن�ساف في الأجور، اأما ا�ستراتيجية التدريب 
الموؤ�س�سة  ا�ستراتيجية  تنفذ  حين  في  المهني  التدريب  في  الإناث  م�ساركة  �سعف  ق�سية  اأبرزت  المهني 
فلم  ال�ستراتيجيات  باقي  اأما  الموؤ�س�سة،  في  الجتماعي  النوع  ا�ستراتيجية  الجتماعي  لل�سمان  العامة 

يظهر فيها ما يدل على اإنها دمجت ق�سايا المراأة فيها.
•  كبار ال�صن: اأبرزت ا�ستراتيجية وزارة ال�سحة اأن ن�سبة كبار ال�سن في المجتمع تتزايد بعد ارتفاع معدل 
العمر المتوقع عند الولدة، مما يتطلب تقديم الرعاية لهذه الفئة، اأما ا�ستراتيجية وزارة التنمية فقد تبنت  
الجتماعي  لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  ا�ستراتيجية  تقوم  كما  للم�سنين،  اليوائية  الرعاية  خدمات  توفير 
العجز  لمخاطر  تعر�سه  عند  واأ�سرته  للعامل  ثابت  دخل  توفير  على  وتعمل  الجتماعية  الحماية  على 

وال�سيخوخة.
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•  الفقراء: بينت ا�ستراتيجية وزارة ال�سحة اأنها تنفذ مجموعة برامج ل�سالح الفقراء، منها برنامج القرى 
�سبكة  مثل  اأخرى  وفئات  الجتماعية،  التنمية  وزارة  من  بتو�سية  للفقراء  ال�سحي  والتامين  ال�سحية 
الأمان الجتماعي والمناطق الأ�سد فقرا والمناطق النائية، اأما ا�ستراتيجية وزارة العمل فقد اأبرزت اأنها 
لزيادة  المدني وتنفيذ مبادرات وبرامج  المجتمع  المنظمات وموؤ�س�سات  التن�سيق مع  تعمل على تعزيز 
من  الفتيات  ت�سغيل  م�سروع  ومتابعة  بتنفيذ  وال�ستمرار  الفقر  جيوب  مناطق  في  للمراأة  العمل  فر�ص 
تت�سمن  ال�ستراتيجية  برامج  ان  اإلى  اأ�سارت  فقد  التنمية  وزارة  ا�ستراتيجية  اأما  حظا،  الأقل  المناطق 
رفع القدرة الإنتاجية للفقراء وتنفيذ م�ساريع اإ�سكان لهم، وتمويل بع�ص م�ساريع القرو�ص ال�سغيرة، 
وان ا�ستراتيجية وزارة التخطيط اأ�سارت اإلى ارتفاع معدلت الفقر والبطالة في المملكة، وانها ت�سارك 
اأما ا�ستراتيجية  في تح�سين م�ستوى معي�سة المواطن ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الطبقة الو�سطى، 
وزارة الداخلية فقد اأ�سارت اإلى اأنها ت�ساهم في  تنفيذ م�سروع “تعزيز التنمية القت�سادية، كما اأبرزت 
ا�ستراتيجية الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي اأن جهودها تقوم على الم�ساهمة في تقلي�ص جيوب الفقر 

من خالل تامين دخل ثابت للموؤمن عليه واأفراد اأ�سرته.
•  ذوي الإعاقات: اأ�سارت ا�ستراتيجية وزارة ال�سحة اأنها تقدم خدمات �سحية لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من 
خالل خدمات الت�سخي�ص المبكر والتقييم والعالج في مراكز الت�سخي�ص المبكر لالإعاقات و�سمول ذوي 
الإعاقات في التامين ال�سحي، اأما ا�ستراتيجية وزارة العمل فقد اأ�سارت اإلى اأنها  تعمل على تفعيل خدمات 
الت�سغيل المبا�سر للباحثين عن العمل من ذوي الإعاقات، اأما ا�ستراتيجية وزارة التنمية الجتماعية تعمل 
على توفير خدمات الرعاية والحماية الجتماعية الموؤ�س�سية لذوي الإعاقات، وان ا�ستراتيجية موؤ�س�سة 
التدريب المهني فقد اأ�سارت اأنها تعمل على توفير الت�سهيالت والبنية التحتية بما يتالءم مع متطلبات ذوي 

الإعاقات، وعقد الدورات التدريبية التي تنا�سب قدراتهم.

البرامج التنموية
اأدمجت ق�سايا ال�سرائح التالية )ال�سباب، المراأة، الفقراء، ذوي الإعاقات، كبار ال�سن( في قطاعات �سمتها 
الجتماعية  والتنمية  والفقر  المحلية  والتنمية  ال�سباب  قطاعات  وهي  الثالث  للمحافظات  التنموية  البرامج 

والت�سغيل والتدريب المهني واأي�سا التقاطعات مع القطاعات الأخرى.

6: البعد ال�صكاني في روؤى ال�صتراتيجيات التنموية
تعبر الروؤية في ال�ستراتيجية عن �سورة الم�ستقبل التي تهدف الو�سول اليه على المدى البعيد، اأو الو�سع 
الذي تاأمل الو�سول اإليه في معالجة الم�ساكل اأو الق�سايا التي اأبرزتها في تحليل الحالة، ومن خالل الروؤى 
التي حددتها ال�ستراتيجيات يمكن اإبراز مدى دمج هذه ال�ستراتيجيات لالأبعاد ال�سكانية من واقع الجدول 

رقم)26( على النحو التالي:
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روؤية 2025:
2025 على اربع محاور من بينها المواطن، والنتيجة المرجوة من هذا  النتائج المرجوة من روؤية  بنيت 
للنجاح،  المهارات  المحور هي مواطنون منتمون م�ساركون يتمتعون بم�ستوى �سحي مرتفع ويمتلكون 
وي�ساركون بفاعلية في القت�ساد ويتوفر لهم فر�ص عمل لئقة ومجزية. ومن هنا يظهر ان الروؤية ركزت 

على تح�سين حياة المواطن الأردني وتمكينه من خالل تغيير خ�سائ�سه. 

ال�صتراتيجيات القطاعية:
 ظهر البعد ال�سكاني ب�سكل وا�سح في ثالث ا�ستراتيجيات قطاعية وت�سمن بطريقة غير مبا�سرة في اثنتان، 
حيث جاء وا�سحا في روؤية ا�ستراتيجية القطاع ال�سحي اإذ تتجه ل�سمان ح�سول جميع ال�سكان على الرعاية 
ال�سحية ذات الجودة مدى الحياة، اأما احدى روؤى ال�ستراتيجية الوطنية للمياه فقد ركزت على التكيف مع 

النمو ال�سكاني

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية:
ال�سكاني ت�سمن بطريقة غير  البعد  اأن  اإل  الموؤ�س�سية،  الخطط  كافة  �سكان في  الرغم من غياب كلمة  على 
ال�سناعة  وزارة  ا�ستراتيجية  روؤية  في  تبطنت  فقد  ثالثة،  عن  كليا  وغاب  خطة  ع�سر  احدى  في  مبا�سرة 
والتجارة والتموين في رفع م�ستوى معي�سة المواطن، وفي روؤية موؤ�س�سة الغذاء والدواء في تعزيز ال�سحة 
اأما روؤية وزارة والتنمية  الم�ستهلك، وفي روؤية وزارة ال�سحة على مجتمع �سحي معافى،  العامة وثقة 
فقد تبطنت في مجتمع امن عماده الأ�سرة، والموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي في الحماية وال�ستدامة، 
البعد  اأما  ال�سكن،  الح�سول على  المواطن من  تمكين  الح�سري في  لالإ�سكان والتطوير  العامة  والموؤ�س�سة 
ال�سكاني في روؤية كل من خطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه ووزارة النقل فقد تبطنت 

في ال�ستدامة على الرغم من عدم و�سوح العالقة بين ال�سكان والموارد في متن ال�ستراتيجيات الثالث.
اأما روؤى كل من الهيئة العامة للنقل ووزارة الداخلية وموؤ�س�سة التدريب المهني ووزارة العمل فقد خلت 

من بعد وا�سح لل�سكان. 

البرامج التنموية:
ركزت الروؤية في البرنامج التنموي لمحافظة اربد على البعد ال�سكاني وتمثل ذلك في توفير العمل وتح�سين 
بعد  اأي  فقد خلتا من  العا�سمة والعقبة  برنامجي محافظتي  الروؤية في  اأما  المحافظة،  اأبناء  م�ستوى معي�سة 

لل�سكان، اإذ لم تعطي اأهمية للبعد ال�سكاني وذلك بمفا�سلة الأولويات القت�سادية عليه.
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جدول )26( توزيع ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية ح�سب روؤيتها
الروؤيةال�صتراتيجية
روؤية الأردن 2025

الوطنية لل�سباب
الوطنية للت�سغيل

الوطنية للت�سغيل والتدريب..

الوطنية لقطاع المياه

الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 
الوطنية للقطاع ال�سحي

وزارة ال�سحة
وزارة العمل

موؤ�س�سة التدريب المهني
وزارة البيئة

الموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان ..

وزارة التنمية الجتماعية

وزارة التخطيط 
وزارة المياه

وزارة الداخلية
الموؤ�س�سة العامة لل�سمان 

وزارة ال�سناعة والتجارة

وزارة النقل

الهيئة العامة للنقل البري

الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء

برنامج التنموي العا�سمة
البرنامج التنموي لمحافظة  اربد

برنامج محافظة العقبة

حكومة ذات كفاءة وفعالية، قطاع خا�ص ديناميكي ومناف�ص عالميا، ومجتمع امن وم�ستقر، 
ومواطنون منتمون وم�ساركون.

نحو �سباب اأردني واثق متمكن قائد للتغيير م�سارك بالتنمية معتز بوطنه
تح�سين م�ستوى المعي�سة لالأردنيين من خالل زيادة الت�سغيل والأجور والمنافع والإنتاجية.

للت�سغيل والرفاه والندماج الجتماعي  المهني والتقني هو المحرك  التدريب والتعليم  قطاع 
ويراعي المتطلبات البيئية وفق اف�سل الممار�سات

ان يكون لدينا عام 2020 تزويد مياه بكميات كافية وبنوعية ..... والتكيف مع النمو ال�سكاني 
المتزايد والتنمية القت�سادية عبر قطاع المياه وم�ستخدمي المياه.

الم�ساهمة في دفع عجلة التنمية القت�سادية والجتماعية وال�سعي للو�سول اإلى اقت�ساد المعرفة.
الرعاية  على  ال�سكان  جميع  ح�سول  ي�سمن  واقت�سادي  اإن�ساني  بعد  ذو  فعال  �سحي  نظام 

ال�سحية ذات الجودة مدى الحياة ويحقق للمملكة مكانة مميزة على خارطة العالم ال�سحية.
مجتمع �سحي معافى من خالل نظام �سحي متكامل يعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية وريادية على.
الو�سول ب�سوق العمل الأردني اإلى مرحلة الت�سغيل الأمثل وتنظيم �سوؤون العمل فيه خالل 

تطوير وتفعيل الت�سريعات الناظمة له وفقا لأف�سل الممار�سات والمعايير الدولية.
الريادة والتميز في تقديم خدمات التدريب والتطوير المهني.

وزارة رياديه على الم�ستوى الوطني والإقليمي والدولي، قادرة على حماية عنا�سر البيئة 
وا�ستدامتها وتح�سين نوعية الحياة.

�سكن  على  الح�سول  من  المواطنين  ويمّكن  الوطنية  التنمية  في  ي�ساهم  ريادي  اإ�سكان  قطاع 
مالئم مع التركيز على ذوي الدخل المحدود.

في  ت�ساهم  مجتمعية  وقيم  نوعية  ذات  اجتماعية  بخدمات  ويتمتع  الأ�سرة  عماده  امن  مجتمع 
تحقيق النمو القت�سادي ومجتمع العدالة.

نحو تنمية �ساملة م�ستدامة.
موارد مائية م�ستدامة لتحقيق الأمن المائي الوطني خدمة لأهداف التنمية ال�ساملة”.

تعزيز الدور الأمني والتنموي .
�سمان اجتماعي �سامل يت�سم بالريادة في الخدمة، والحماية، وال�ستدامة وي�سهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.
الم�ساهمة في بناء وتعزيز اقت�ساد وطني تناف�سي وعالمي متنوع بالت�سارك مع القطاع الخا�ص 

لرفع م�ستوى معي�سة المواطن.
ويعزز  البيئي  وال�ستقرار  والأمن  وال�سالمة  بالكفاءة  ويتميز  وم�ستدام  متطور  نقل  قطاع 

التنمية لقت�سادية والجتماعية ويجعل من الأردن مركزا اإقليميا للنقل.
نقل بري فعال ومتطور، وامن ي�ساهم في النمو القت�سادي وال�ستقرار البيئي ويحافظ على 

الدور الإقليمي والموقع ال�ستراتيجي لالأردن.
يعزز  بما  العالقة  ذات  والمواد  والدواء  الغذاء  في مجال  اإقليميا وعالميا كجهة رائدة  التميز 

ال�سحة العامة وثقة الم�ستهلك.
عمان مركز اإقليمي مناف�ص في قطاع الت�سالت وتكنولوجيا المعلومات والمدينة الأكثر تطورا على.. 

العقبة مق�سد ا�ستثماري و�سياحي عالمي على البحر الأحمر

اربد منطقة تنموية زراعيا و�سياحيًا قادرة على خلق ن�ساطات اقت�سادية ذات قيمة م�سافة لتوفير العمالة 
لأبنائها وتح�سين م�ستوى معي�ستهم
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7: عالقة اأهداف ال�صتراتيجيات والخطط والبرامج التنموية بالق�صايا التي توؤثر على ال�صكان
التنموية  والبرامج  الموؤ�س�سية  والخطط  القطاعية  وال�ستراتيجيات   ،2025 الأردن  روؤية  اأهداف  عك�ست 
الو�سع  تقييم  مرحلة  في  ال�ستراتيجيات  هذه  عنونتها  والتي  ال�سكان  على  توؤثر  التي  الق�سايا  للمحافظات 
الحالي، اأو تحليل البيئة الداخلية اأو الخارجية لال�ستراتيجيات، ويمكن القاء ال�سوء لذلك على النحو التالي: 

روؤية الأردن 2025: 
 هدفت اإلى؛ تعزيز م�ستويات النمو القت�سادي، و تح�سين بيئة الأعمال وال�ستثمار، وتطوير القطاعات 
وتعزيز  الحجم،  والمتو�سطة  ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  عمل  وت�سجيع  فيها،  البتكار  وت�سجيع  القت�سادية 
ال�سيا�سات الناظمة ل�سوق العمل والتركيز على العمالة المهنية الموؤهلة، بالإ�سافة اإلى تحفيز التنمية المحلية 
العمل  �سوق  المراأة في  المحافظات، وا�ستهداف زيادة م�ساركة  بين  التنموية  الفوارق  ال�ساملة، وتقلي�ص 

واإيالء الهتمام الكافي بذوي الحتياجات الخا�سة.

ال�صتراتيجيات القطاعية: 
قوى  اإعداد  اإلى  العر�ص  محور  في  هدفت  اإذ  ال�سكانية،  للق�سايا  للت�سغيل  الوطنية  ال�ستراتيجية  ا�ستجابت 
عاملة اأردنية موؤهلة متحفزة لالنخراط في �سوق العمل وتلبية متطلباته، في حين تمثلت اأهدافها في محور 
الطلب في تمكين القطاع الخا�ص من زيادة النمو في الإنتاجية وا�ستحداث فر�ص عمل اأف�سل لالأردنيين، 
المهني والتقني من خالل تح�سين حاكمية  للت�سغيل والتدريب والتعليم  الوطنية  ا�ستجابت ال�ستراتيجية  كما 
وال�سباب  الن�ساء  دمج  تح�سين  اإلى  بالإ�سافة  الت�سغيل،  مع  والتعليم  التدريب  ارتباطية  وتح�سين  القطاع 
�سحية  خدمات  توفير  اإلى  اتجهت  فقد  ال�سحية  الوطنية  ال�ستراتيجية  اأما  الخا�سة،  الحتياجات  وذوي 
متكاملة محورها المواطن وت�ستجيب لالحتياجات المتزايدة، وتوفير حماية �سحية ومالية واجتماعية لكافة 
المواطنين مبنية على اأ�س�ص عادلة. اأما ال�سيا�سة وال�ستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا فقد اتجهت اإلى تعزيز 
الإبداع وطنيا من خالل ا�ستكمال البنية التحتية ورفع �سوية التجهيزات وتدريب القوى الب�سرية في المجالت 
عليها، وزيادة  والمحافظة  الوطنية  الكفاءات  وا�ستقطاب  الطاقات  المتقدمة، وح�سد  والتكنولوجية  العلمية 
الإنتاجية والتناف�سية ودعم القطاع الخا�ص للبحث والتطوير )اإدخال التكنولوجيا المتقدمة(، بالإ�سافة اإلى 
تحفيز الإبداع ودعمه ماديا ومعنويا، اأما ال�ستراتيجية الوطنية لل�سباب فقد �سعت اإلى تر�سيخ طاقات ال�سباب 
الإبداعية وتحقيق الم�ساركة ال�سيا�سية والمدنية والمجتمعية، وبناء �سخ�سية �سبابية اأردنية متوازنة، وتمكين 
ال�سباب من الم�ساركة في جهود التنمية الوطنية ال�ساملة، وتر�سيخ مفهوم ال�سالمة الوطنية لديهم، وتعزيز 
الوعي بمفهوم محركات التغيير وتحقيق الأمن الحياتي لل�سباب. اأما ا�ستراتيجيات المياه والطاقة فقد �سعتا 

اإلى تلبية الحتياجات والتكيف مع النمو ال�سكاني المتزايد والتنمية القت�سادية.

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية
�سعت ا�ستراتيجية وزارة التخطيط والتعاون الدولي اإلى تطوير ال�سيا�سات والبيئة القت�سادية لتحقيق النمو 
تح�سين  في  والم�ساهمة  المختلفة  والم�ساريع  البرامج  بين  والتكامل  التن�سيق  و�سمان  والم�ستدام،  ال�سامل 
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الظروف المعي�سية والقت�سادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظًا، كما 
اتجهت ا�ستراتيجية وزارة ال�سناعة والتجارة اإلى تطوير القت�ساد ليكون مزدهرًا ومنفتحًا على الأ�سواق 
الأردنية، كما  العاملة  لالأيدي  المتنامي  ال�سنوي  التدفق  ا�ستيعاب  الوطني من  القت�ساد  العالمية، وتمكين 
المملكة وخارجها، وزيادة  الت�سغيل لالأردنيين داخل  اإلى توفير خدمات  العمل  ا�ستراتيجية وزارة  �سعت 
ا�ستراتيجية  اأما  الوافدة،  العمالة  العمل الأردني و�سوؤون  العمل، وتنظيم �سوق  المراأة في �سوق  م�ساركة 
التدريب المهني فقد هدفت اإلى توفير فر�ص التدريب المهني لإعداد القوى العاملة المتنامية وفقًا لمتطلبات 
�سوق العمل. اأما ا�ستراتيجية وزارة ال�سحة فقد هدفت اإلى تح�سين جودة و�سالمة خدمات الرعاية ال�سحية 
و�سمان ا�ستمراريتها، وتعزيز خدمات ال�سحة الإنجابية وتنظيم الأ�سرة و�سحة الطفل والم�ساهمة في الحد 
من انت�سار الأمرا�ص غير ال�سارية، والم�ساهمة في تحقيق تاأمين �سحي �سامل لكافة المواطنين، كما هدفت 
المتكاملة وتنفيذها، وتوفير خدمات  ال�سيا�سة الجتماعية  بتطوير  الم�ساهمة  اإلى  التنمية  ا�ستراتيجية وزارة 
من  بالحد  ي�ساهم  بما  المحلية  المجتمعات  بتمكين  والم�ساهمة  بها،  والرتقاء  الجتماعية  والحماية  الرعاية 
م�سكلتي الفقر والبطالة. اأما ا�ستراتيجية الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي فقد هدفت اإلى ديمومة النظام 
التاأميني ورفع كفاءته، وتقديم خدمات تاأمينية متميزة، وتطويرها، اأما ا�ستراتيجية وزارة المياه فقد �سعت 
اإلى ا�ستدامة الم�سادر المائية، كما هدفت ا�ستراتيجية موؤ�س�سة الإ�سكان اإلى الم�ساهمة في توفير ال�سكن المالئم 
النقل  تطوير  اإلى  البري  النقل  وهيئة  النقل  وزارة  ا�ستراتيجيات  وهدفت  المتدني،  الدخل  ذوي  ل�سريحة 
وتح�سين نوعية الخدمات، اأما ا�ستراتيجية وزارة البيئة فقد هدفت اإلى تقلي�ص الآثار ال�سلبية على البيئة والحد 

من التلوث وتح�سين م�ستويات ونوعية النظم البيئية والحيوية.

البرامج التنموية المحلية:
تركز اأهداف البرامج التنموية للمحافظات على حل الم�ساكل المقلقة والأكثر تاأثيرا على ال�سكان، بال�ستفادة 

من الأهداف القطاعية وبرامجها.

8: الأهداف ال�صكانية التي لم تدمج في اأهداف الخطط وال�صتراتيجيات التنموية
بناء على تحليل جدول التقاطعات بين اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية واأهداف ال�ستراتيجيات التنموية 
ال�ستراتيجيات  هذه  �سمن  تدمج  لم  لتي  ال�سكانية  الأهداف  اهم  اإبراز  يمكن  والمحلية  والقطاعية  الوطنية 

وعلى النحو التالي:

روؤية الأردن 2025
يظهر اأن الروؤية لم تتبنى ب�سكل �سريح ووا�سح م�سفوفة �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية كموجه للمرحلة القادمة، 
كما لم تدمج هدف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في تحقيق معدل الإنجاب الم�ستهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة 
ليتنا�سب معدله  ال�سكاني  النمو  اأي�سا بتر�سيد  تلتزم ب�سكل �سريح ووا�سح  لم  2030، كما  الواحدة في عام 

ال�سنوي مع مقت�سبات التنمية الم�ستدامة وبما يحقق اأهداف ال�ستراتيجية الوطنية لل�سكان.
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ال�صتراتيجيات القطاعية
اأدمجت ال�ستراتيجيات القطاعية العديد من اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية، حيث يظهر ان ال�ستراتيجية 
الوطنية للت�سغيل قد ا�ستوعبت كافة اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في حين لم تدمج بع�ص اأهداف �سيا�سات 
الفر�سة ال�سكانية في بع�ص ال�ستراتيجيات الوطنية، فال�ستراتيجية الوطنية ال�سحية لم تلتزم بتحقيق معدل 
الإنجاب الم�ستهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة الواحدة في عام 2030،  في حين لم يالحظ على ا�ستراتيجية 
الت�سغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني دمجها ال�سريح لبع�ص اأهداف الفر�سة ال�سكانية مثل رفع اأعداد 
الملتحقين ببرامج وموؤ�س�سات التدريب المهني والتقني، وتبني خطط واآليات ل�ستحداث فر�ص عمل جديدة 
ح�سب الحاجة، ودعم قطاع الم�ساريع المتناهية ال�سغر وال�سغيرة من خالل توفير الت�سهيالت التمويلية، 
الوعي  ن�سر  في  الفر�سة  �سيا�سات  لهدف  دمجا  نرى  لم  لل�سباب  الوطنية  بال�ستراتيجية  يتعلق  بما  واأي�سا 
والطاقة   للمياه  الوطنية  ال�ستراتيجيات  اأما  بالق�سايا ال�سكانية وعالقتها بال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة ، 
فلم نرى ما ي�سير اإلى دمجهما لهدفا رئي�سا وهو تر�سيد النمو ال�سكاني، واكتفتا بالتكيف والتعامل مع النمو 

ال�سكاني المتزايد في تلبية الحتياجات.

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية
من  كل  ان  للموؤ�س�سات  ال�ستراتيجية  والأهداف  ال�سكانية  ال�سيا�سات  اأهداف  بين  التقاطعات  جدول  ابرز 
الخطط ال�ستراتيجية لوزارات التنمية الجتماعية والعمل والداخلية بالإ�سافة اإلى موؤ�س�سة الغذاء والدواء 
قد اأدمجت اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في خططها ال�ستراتيجية، في حين ان الخطط ال�ستراتيجية 

لباقي الموؤ�س�سات لم تدمج بع�ص من اأهداف ال�سيا�سات ال�سكانية، التي يمكن اإبرازها على النحو التالي:
الإنجاب  معدل  “تحقيق  في  ال�سكانية  ال�سيا�سة  هدف  تدمج  لم  ال�سحة:  لوزارة  ال�ستراتيجية  الخطة   •

الم�ستهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة الواحدة في عام 2030”.
•  الخطة ال�ستراتيجية لوزارة البيئة: لم تدمج كل من اأهداف تر�سيد النمو ال�سكاني ليتنا�سب معدله ال�سنوي 
مع مقت�سيات التنمية الم�ستدامة، وا�ستخدام البيانات الديموغرافية في الإدارة البيئية وفي تقييم اآثارها، 

بالإ�سافة اإلى تر�سيد ال�ستهالك المائي والغذائي وتح�سين نوعية ا�ستخدام الطاقة.
•  الخطة ال�ستراتيجية  للموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير الح�سري لم تدمج هدف ال�سيا�سة ال�سكانية في 

تر�سيد النمو ال�سكاني في المواءمة بين العر�ص والطلب على الم�ساكن.
الفني  الدعم  تقديم  في  الموؤ�س�سة  مهام  الرغم من  فعلى  المهني،  التدريب  لموؤ�س�سة  ال�ستراتيجية  الخطة   •
لإن�ساء وتطوير الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة؛ اإل انه لم توجد �سمن الأهداف ال�ستراتيجية ما ي�سير 

اإلى توجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب نحو الم�ساريع الميكروية وال�سغيرة والم�ساريع الذاتية.
التي  الإ�سالحات  بع�ص  الرغم من  الجتماعي، وعلى  لل�سمان  العامة  للموؤ�س�سة  ال�ستراتيجية  الخطة   •
تمت، لم تت�سمن ال�ستراتيجية اأي اإ�سارة  لمراجعة اأو اإعادة �سياغة لالأنظمة التقاعدية بما يكفل مواءمتها 

وا�ستفادتها من الفر�سة ال�سكانية.
مع  ال�سنوي  معدله  ليتنا�سب  ال�سكاني  النمو  تر�سيد  هدف  يدمج  لم  المياه:  لوزارة  ال�ستراتيجية  الخطة   •

مقت�سيات التنمية الم�ستدامة �سمن اأهدافها ال�ستراتيجية.
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•  الخطة ال�ستراتيجية لوزارة ال�سناعة والتجارة والتموين، لم تت�سمن اأهداف ال�سيا�سة الإ�سكانية في اإيجاد 
الت�سريعات واالأطر القانونية التي من �ساأنها تو�سيع ن�ساط برامج تمويل الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة، 
التمويلية  الت�سهيالت  توفير  )الميكروية( وال�سغيرة من خالل  ال�سغر  المتناهية  الم�ساريع  ودعم قطاع 
المراأة من  تمكين  اإلى  بالإ�سافة  التكنولوجيا والتقنية،  الوطنية، وتوطين  المدخرات  والفنية، وتحفيز 

تحقيق كامل اإمكانياتها، وكفالة تعزيز م�ساهمتها في التنمية الم�ستدامة.
المتمثلة في  ال�سكانية  الأهداف  تتعامل مع  لم  الدولي:  التخطيط والتعاون  لوزارة  ال�ستراتيجية  الخطة   •
الفر�سة  �سيا�سات  تبني  في  الدولة  لموؤ�س�سات  ال�ستراتيجي  التخطيط  توجيه  اأو  ال�سكاني،  النمو  تر�سيد 

ال�سكانية اأو ال�ستراتيجية الوطنية لل�سكان.

البرامج التنموية
فيما يلي ابرز الأهداف التي لم تدمج في البرامج التنموية لمحافظات العا�سمة واربد والعقبة:

•  تحقيق معدل الإنجاب الم�ستهدف والبالغ 2.1 مولود للمراأة الواحدة في عام 2030.
ن�سر الوعي وك�سب التاأييد على م�ستوى �سانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرار والمجتمع المدني بالق�سايا    •

ال�سكانية وعالقتها بال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة. 
•  �سمان التن�سيق بين الجهات ذات العالقة بالتوعية بق�سايا ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة.

•  تعزيز ال�سلوكيات ال�سحية لدى ال�سباب والمراهقين.
•  و�سع خطة ذات اإطار زمني لزيادة م�ساهمة المراأة في �سوق العمل وتفعيل الخدمات الم�ساندة لتمكين 

المراأة من الجمع بين التزاماتها الأ�سرية وبين م�سوؤوليات العمل والم�ساركة في الحياة العامة.
•  الق�ساء على التمييز في العمل �سد المراأة من اأجل زيادة ح�ستها في قوى العمل.

9: دمج  الفر�صة ال�صكانية في ال�صتراتيجيات الوطنية التنموية
والتي  والوفيات  الخ�سوبة  نتيجة لنخفا�ص معدلت  ديموغرافيا  تحول  ي�سهد  الأردني  المجتمع  ان  حيث 
اأف�ست اإلى تغيرات في الهيكل العمري لل�سكان تمثلت بارتفاع نمو ال�سكان في �سن العمل وانخفا�ص معدلت 
ال�ساملة من  للتنمية  اأو�سع  �سيفتح فر�سا  التحول  فان هذا  الديموغرافية،  بالهبة  ما يطلق عليه  الإعالة وهو 
خالل العمل والإنتاج والدخار وال�ستثمار، والتنمية القت�سادية، وزيادة معدلت التح�سر، ف�ساًل عن 
نمو الخ�سائ�ص ال�سكانية التي تنعك�ص بالإيجاب على الم�ستوى الجتماعي والثقافي للمجتمع. اإل ان” العوائد 
واجتماعية  اقت�سادية  �سيا�سات  خالل  من  عليها  للح�سول  ال�سعي  يجب  بل  حتمية  غير  “هذه  الديموغرافية 
ر�سيدة، و�سيا�سات تعليمية و�سحية موازية تعنى بنوعية ال�سكان وتمكينهم، وبما ان المدة المتاحة للح�سول 
القت�سادية  ال�سيا�سات  بكفاءة  ب�سكل رئي�ص  الفر�سة ترتبط  فعالية هذه  فان  الأمد  العوائد ق�سيرة  على هذه 
والجتماعية وال�ستراتيجيات التنموية التي ت�سمن ال�ستفادة من هذه الفر�سة وتجعل منها الية للو�سول اإلى 

اأهداف التنمية خا�سة التي تتعلق بنوعية الحياة.
ان دمج  الفر�سة ال�سكانية في الخطط ال�ستراتيجية يعني وعي المخطط  بان التحولت في الهيكل العمري 



135 134

لل�سكان هو م�سروع ا�ستراتيجي ي�ساهم في رفع وتيرة التنمية الجتماعية والقت�سادية كما ي�ساهم في تنمية 
للفر�سة  التنموية  والبرامج  والخطط  ال�ستراتيجيات  دمج  لمدى  ا�ستعرا�سا  يلي  وفيما  الب�سرية،  الموارد 

ال�سكانية.
جدول )27( توزيع ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية ح�سب دمجها للفر�سة ال�سكانية

روؤية الردن 2025:
مدى  على  “اأنه  اإلى  نوهت  وقد  ال�سكانية،  الفر�سة  اإلى  الحالي  الواقع  تحليل  في  الوطنية  الروؤية  اأ�سارت 
الع�سرين �سنة المقبلة حتى عام 2025، �سيكون عدد ال�سكان في �سن العمل في الأردن )15-64 �سنة( اأكبر 
من عدد ال�سكان المعالين )الأطفال وكبار ال�سن(. ولال�ستفادة من هذه ‘الهبة” من ال�سباب، ينبغي تح�سين 
م�ستويات التح�سيل العلمي والتدريب ب�سكل كبير وزيادة معدلت الم�ساركة في القوى العاملة بين كل من 
الذكور والإناث”. لكن لم ينعك�ص هذا الهتمام بالفر�سة على الأهداف الرئي�سة لروؤية 2025 لت�سم هدفا 
يوجه المرحلة القادمة لال�ستفادة من الفر�سة ال�سكانية، وانعك�ص ذلك اأي�سا على معايير تغيير نموذج التنمية 
للتنمية القت�سادية والجتماعية للمملكة، وعندما تحدثت الروؤية في احد  التي �ستدعم بلورة نموذج جديد 
المعاير ال�سبعة في انتقال الأردن من مجتمع العي�ص خارج قدراته المالية من خالل ال�ستدامة و�سول اإلى 
النمو الم�ستدام وال�سامل، فقد تحدث عن ال�ستدامة المالية واأغفلت  الق�سية ال�سكانية كاأحد الأطراف الرئي�سة 

في التنمية الم�ستدامة.

ال�صتراتيجيات القطاعية:
تباين الهتمام بالفر�سة ال�سكانية ومتطلباتها في ال�ستراتيجيات القطاعية ال�سبعة، ففي حين لم تذكر في كل 
المهني والتقني، وا�ستراتيجية  الت�سغيل والتدريب والتعليم  لل�سباب، وا�ستراتيجية  الوطنية  ا�ستراتيجية  من 
المياه، والطاقة، وال�سيا�سة وال�ستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع، نرى ان ا�ستراتيجية الت�سغيل قد 
بينت “ان الأردن يمر في مرحلة “نعمة  ديموغرافية” ولكنه ل ي�ستفيد منها، حيث �سيزداد عدد ال�سكان في 
2030، وهذا  67% عام  اإلى   2009 57% عام  ال�سكان الإجمالي من حوالي  اإلى عدد  بالن�سبة  العمل  �سن 
يعتبر نعمة لأنه ي�سمح لن�سبة اكبر من �سكان الأردن ان يعملوا ويدخروا وي�ستثمرون للم�ستقبل، ولكن اذا لم 
يتمكن االأردن من اإيجاد فر�ص عمل كافيه، فان هذه النعمة �ست�سبح نقمة تعر�ص البلد اإلى �سغوط اقت�سادية 
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اجتماعية و�سيا�سية”. وقد ا�ستجابت اأهداف ال�ستراتيجية ل هداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في الت�سغيل، 
كما اعتبرت ال�ستراتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي وجود خطة ا�ستراتيجية للو�سول اإلى الفر�سة ال�سكانية 
التركيب  ي�سهده  الذي  الديموغرافي  التحول  اآثار  واأبرزت  والخارجية،  الداخلية  بيئتها  تحليل  في  فر�سة 

العمري و�سرورة اأخذه بعين العتبار في تحديد ال�ستجابات في الخطط ال�ستراتيجية للقطاع ال�سحي.

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية
تباينت الخطط ال�ستراتيجية للموؤ�س�سات في الأخذ بعين العتبار الفر�سة ال�سكانية ومتطلباتها وتبعاتها، ففي 
حين تبنت ا�ستراتيجية وزارة ال�سحة فكرة التو�سع في خدمات ال�سحة الإنجابية لخف�ص معدل الخ�سوبة 
ومعدلت النمو ال�سكاني للو�سول اإلى الفر�سة ال�سكانية، واعتبرت الخطة ال�ستراتيجية لوزارة التخطيط 
لكنها توقفت عند  الداخلية والخارجية،  بيئتها  الفر�ص في تحليل  ال�سكانية كاأحد  الفر�سة  الدولي  والتعاون 
هذا الحد فلم ينعك�ص ذلك على توجهاتها ال�ستراتيجية، اأما باقي الخطط ال�ستراتيجية التي كانت محور هذه 

الدرا�سة فلم تتبنى الفر�سة ال�سكانية ومتطلباتها وتبعاتها.

البرامج التنموية:
هذه  محور  الثالث  للمحافظات  التنموية  البرامج  في  وتبعاتها  ومتطلباتها  ال�سكانية  الفر�سة  اإلى  ي�سر  لم   

الدرا�سة.

10: دمج الإ�صقاطات ال�صكانية في ال�صتراتيجيات والخطط والبرامج التنموية.
جدول )28( توزيع ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية ح�سب دمجها لالإ�سقاطات ال�سكانية

و�سياغة  الخطط  و�سع  اأثناء  بالعتبار  اأخذه  يجب  الذي  الرئي�سي  المو�سوع  الديموغرافي  التغير  يمثل 
الجتماعية  الجوانب  من  العديد  على  انعكا�سات  من  التغير  لهذا  لما  الجتماعية-القت�سادية  ال�سيا�سات 
القت�سادي  النمو  في  مبا�سر  تاأثير  العمري  وتركيبهم  ال�سكان  حجم  في  وللتغير  وغيرها.  والقت�سادية 
يمكن  فعالًة  اأداًة  ال�سكانية  الإ�سقاطات  وتعتبر  الحكومي.  والإنفاق  العامة  الخدمات  على  الطلب  وحجم 
ال�ستناد اإليها لقراءة الأو�ساع ال�سكانية المتوقعة م�ستقباًل والتي تعتبر مح�سلة للتغيرات التي ت�سهدها عنا�سر 
ال�سكانية  الإ�سقاطات  اإعداد  ويمثل  العمري.  وتركيبهم  ال�سكان  بحجم  يتعلق  بما  وخا�سة  ال�سكاني  النمو 
في  تغيرا جوهريا  �سي�سهد  الأردن  اأن  اإلى  ت�سير  التي  التوقعات  التنموي في ظل  التخطيط  جزءا مهما في 
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اأو�ساعه الديموغرافية بناء على التغيرات التي �سهدتها و�ست�سهدها العنا�سر الديموغرافية الرئي�سية التي تمثل 
عنا�سر النمو ال�سكاني مما �سيوؤدي اإلى تغيرات جوهرية في حجم ال�سكان وتركيبهم العمري. ويتيح توفر 
االإ�سقاطات ال�سكانية على الم�ستوى الوطني التعرف على ماهية التغيرات ال�سكانية في نقاط زمنية مختلفة 
مما ي�ساعد في اإعداد الخطط المنا�سبة للتعامل مع التغيرات المتوقعة نتيجة للفر�سة ال�سكانية. وعليه، فاإن 
القادمة  ال�سكانية  الفر�سة  يعتبر �سروريا لالإعداد لال�ستفادة من  بال�سكان  المتعلقة  الم�ستقبلية  البيانات  توفر 
وذلك لأن ال�سكان هم الهدف النهائي للتنمية، وفيما يلي و�سع ال�ستراتيجيات الوطنية والقطاعية والخطط 

ال�ستراتيجية الموؤ�س�سية والبرامج التنموية من حيث اإدماجها اأو اعتمادها على الإ�سقاطات ال�سكانية.  

روؤية الأردن 2025:
على الرغم اإن هذه الوثيقة تمثل روؤية وطنية بعيدة المدى مبنية على اأكثر من 400 �سيا�سة اأو اإجراء يتوقع 
تنفيذها من خالل النهج الت�ساركي بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع لم تبنى هذه ال�ستجابات على 

اإ�سقاطات �سكانية تاأخذ بعين العتبار التحولت الديموغرافية التي يمر بها المجتمع الأردني.

ال�صتراتيجيات القطاعية:
ال�سكانية  الإ�سقاطات  ال�سحي على  الت�سغيل والمياه والطاقة والقطاع  ا�ستراتيجية  ا�ستجابات كل من  بنيت   
المهني والتقني  الت�سغيل والتدريب والتعليم  ا�ستراتيجية  اأغفلت ذلك كل من  ا�ستجاباتها في حين  في تحديد 

وا�ستراتيجية ال�سباب وال�سيا�سة وال�ستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع.

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية
لم تعتمد الخطط ال�ستراتيجية الموؤ�س�سية على الإ�سقاطات ال�سكانية في تحديد ا�ستجاباتها، وعلى الرغم من 
وتحمل  الم�ستقبل  ل�ست�سراف  قائمة  تبقى  الحاجة  فان  المدى  ق�سيرة  الموؤ�س�سية  ال�ستراتيجية  الخطط  ان 

م�سوؤولياته في الخطط ال�ستراتيجية للموؤ�س�سات.

البرامج التنموية المحلية: 
لم تعتمد البرامج التنموية للمحافظات على الإ�سقاطات ال�سكانية في تحديد ا�ستجاباته.

11: الأن�صطة والبرامج والم�صاريع المحققة لأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية:
�سنناق�ص مدى ا�ستجابة ال�ستراتيجيات والخطط ال�ستراتيجية والبرامج التنموية لأهداف �سيا�سات الفر�سة 

ال�سكانية واأهداف ا�ستراتيجية الإ�سكان على النحو التالي:

روؤية الأردن 2025
لم تحتوي وثيقة 2025 اأي خطط تف�سيلية اأو م�ساريع، لكنها قدمت جملة من الإجراءات والتو�سيات )400 
مبادرة ل�سيا�سة واإجراء وبرنامج( مرتبطة بال�سيناريو الم�ستهدف وفقا ل ربع محاور رئي�سة هي المواطن، 

والمجتمع، والقطاع الخا�ص ومجتمع الأعمال، والقطاع الحكومي، وقد حددت الأدوار لكل منهم.
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مبادرات  قدمت  وقد  والواجبات،  الحقوق  ب�سقيها  المواطنة  تحكمه  المواطن  فان   2025 للروؤية  ووفقا 
ا�ستهدفت التغيير في خ�سائ�سه في موا�سيع التعليم وال�سحة والت�سغيل والم�ساركة في قوة العمل، بيد اأن 
القانون  و�سيادة  الفر�ص  وتكافوؤ  للتنمية  حقيقية  كعوائد  وال�ستقرار  بالأمن  عليه  �سينعك�ص  المجتمع  محور 
الفقر والبطالة، وتتطلع الوثيقة للقطاع الخا�ص ليكون ديناميكيًا وقادرًا على  الق�ساء على  والم�ساهمة في 
المناف�سة في بيئة اأعمال وتجارة تناف�سية وراأ�ص مال وتمويل وبيئة م�ساريع �سغيرة ومتو�سطة، واأّما القطاع 
الحكومي كمحور اأخير فيتطلب منه اأن يكون ذا كفاءة وفاعلية عالية ويحقق بنى تحتية متميزة ومتطلبات ل 

مركزية، واأداء قطاع عام جيد في ظل ا�ستقرار اقت�سادي متطور.
وبر�سد مدى دمج مبادرات روؤية الأردن 2025 لأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية اأو اأهداف ال�ستراتيجية 
الوطنية لل�سكان  نرى اأن مبادرات الروؤية قد دمجت اغلب �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية، وانه اذا ما اقترنت 
لنقل  فاأنها كافية  الدورية  للتقييم والمتابعة  الم�سوؤوليات وتخ�سع  فيها  تنفيذية تحدد  ببرامج  المبادرات  هذه 
ذوي  ال�سن،  كبار  والمراأة،  ال�سباب  �سرائح  من  كل  نالت  وقد  الزدهار.  من  جديدة  لمرحلة  الأردن 

الإعاقة، الفقراء تغطية مالئمة في مبادرات الروؤية يمكن القاء ال�سوء عليها على النحو التالي:

1. ال�صباب: 
•  التو�سع في البرامج التوعوية والتنويرية الموجهة لل�سباب لمحاربة العنف والتطرف والإرهاب.

•  التو�سع في البرامج التوعوية المتنوّعة الموجهة اإلى �سرائح المجتمع خا�سة فئة ال�سباب، للم�ساهمة في 
معالجة الظواهر المجتمعية ال�سلبية التي باتت تهدد ال�ستقرار وال�سلم الأهلي مثل العنف والتطرف.

اإ�سافية  ال�سبابية لتوفير فر�ص عمل  ال�سباب على القرو�ص المي�سرة، وتنفيذ الم�ساريع  ت�سهيل ح�سول    •
للعملية التنموية، وتخفيف اآثار البطالة بين ال�سباب.

•  تغيير النظرة حول برامج التدريب المهني بين ال�سباب والمجتمع. 
•  اإن�ساء مراكز للرعاية ال�سحية �سديقة لل�سباب لمعالجة م�ساكل ال�سحة النف�سية وتعاطي المخدرات.

2. المراأة
•  تبني تطبيق ال�ستراتيجية الوطنية لل�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة.

•  تعديل قانون العنف الأ�سري ليحدد بو�سوح تعريف العنف �سد المراأة، واإجراءات التنفيذ، والعمل مع 
الق�ساء والجهات الأمنية حول كيفية تنفيذ القانون.

في  داخلية  اأنظمة حماية  وتاأ�سي�ص  المراأة،  للعنف �سد  كفاءة  واأكثر  اأ�سرع  ا�ستجابة  ل�سمان  اآلية  و�سع   •
الخا�ص  القطاعين  )في  والعيادات  والم�ست�سفيات  الأمنية  والجهات  ال�سلة،  ذات  الحكومية  الجهات 

والعام(.
•  و�سع اأحكاٍم اأكثر �سرامة فيما يخ�ص جميع اأ�سكال التمييز والعنف �سد المراأة  وتعديل الت�سريعات التي 

تقنن العنف وتعزز التمييز �سدها وذلك بح�سب لئحة المطالب المقدمة من الحركة الن�سائية للبرلمان
•  تي�سير الو�سول اإلى المعلومات عن فر�ص العمل، من خالل خدمات البحث عن عمل، با�ستعمال الهاتف 

المحمول وبرامج الإر�ساد الوظيفي لالإناث
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•  تقديم الإعفاءات ال�سريبية على ال�ستثمار في ال�سركات المتو�سطة وال�سغيرة المملوكة للن�ساء، اأو التي 
توظف الإناث ح�سريًا في العناقيد ذات الأولوية المحددة 

اأو المرونة في الوقت، حيث يتم تمكين الموظفين،  • اإدخال ترتيبات العمل المرن مثل الدوام الجزئي 
�سمن الحدود التي ت�سعها الموؤ�س�سات التي توظفهم، من تحديد وتغيير جداول اأعمالهم لتنا�سب ب�سكل 

اأف�سل احتياجاتهم ال�سخ�سية
•  تو�سيع الفر�ص لالإناث لإطالق اأعمالهم الخا�سة، من خالل برامج التمويل الميكروي

•  تعزيز قدرة الحكومة على فر�ص ا�ستحقاقات الأمومة في القطاع الخا�ص
•  الم�ساهمة في توفير بيئة وظروف عمل لئقة لالإناث العامالت في مواقع العمل، وخ�سو�سًا في التجمعات 

والمدن ال�سناعية، ومعالجة جميع الق�سايا الواردة من خاللهم.
•  مراجعة وتعديل الت�سريعات الوطنية التي تعزز من زيادة م�ساركة المراأة في �سوق العمل.

3. الفقراء
•  الق�ساء على فقر الغذاء والجوع على م�ستوى المملكة بحلول عام 2017.

•  رفع معدلت التغطية المبا�سرة )الدعم( لالأ�سر الفقيرة والمحتاجة  ( غير القادرة على العمل والإنتاج)
لي�سل اإلى 80% من م�ستوى خط فقرها المطلق بحلول عام 2025.  

•  برنامج تو�سيع قاعدة ال�ستهداف ونطاق ال�سمول.
• الم�ساهمة في �سد فجوة فقر (الأ�سر العاملة والعاجزة ماديًا) بمعدلت ت�سل بموجبها اإلى 80% من م�ستوى 

خط فقرها المطلق بحلول عام 2025.
•  دمج الفقراء القادرين على العمل في �سوق العمل والإنتاج.

•  تطوير مهارات وقدرات اأفراد الأ�سر الفقيرة والمعر�سة للفقر والأ�سر التي تراأ�سها امراأة.
الفقيرة  الأ�سر  اأبناء  من  األفا  اأربعين  يقارب  لما  العمل  �سوق  في  المطلوبة  المهن  على  نوعي  تدريب   •

والمحتاجة خالل فترة الروؤية، وبمعدل اأربعة األف فرد �سنويًا.
�سنوات  الع�سر  خالل  العمل  �سوق  في  ودمجهم  والمحتاجة  الفقيرة  الأ�سر  اأبناء  من  األفا  اأربعين  ت�سغيل   •

المقبلة، وبمعدل اأربعة األف فر�سة عمل �سنويًا.
الفقيرة من خالل تحمل الحكومة لكامل ن�سبة ا�ستراك  اأبناء الأ�سر  ت�سجيع القطاع الخا�ص على ت�سغيل   •
هوؤلء الم�ستغلين في ال�سمان الجتماعي عن)المن�ساأة وعن الموؤمن عليه( وبالن�سب المحددة في قانون 

ال�سمان ولمدة عامين متتالين.
•  اإيجاد وتنفيذ م�ساريع ريادية وربطها مع الفر�ص القت�سادية الم�ستندة للميزة الن�سبية لكل منطقة.

•  ربط الم�ساعدات ب�سروط تتعلق بالتعليم وحجم االأ�سر الفقيرة.
•  ا�ستراط البحث عن عمل لالأ�سر الم�ستفيدة )االأفراد القادرين على العمل(.

الأ�سد  المناطق  المقامة في  للم�ساريع  المخاطر وذلك  المال  اأ�سا�ص راأ�ص  القائمة على  الم�ساريع  ت�سجيع   •
فقرًا.
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•  الترويج في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية لعملية ال�ستثمار في المناطق الأ�سد فقرًا.
•  تطوير بيئة اأعمال م�ساندة وجاذبة لتاأ�سي�ص الم�ساريع القائمة على البحث والتطوير في مناطق الفقر.

•  تح�سين بيئة الأعمال لت�سجيع القطاع الخا�ص لال�ستثمار في المناطق النائية والفقيرة مع الأخذ بالعتبار 
التحديات الخا�سة التي تواجها الأعمال في تلك المناطق.

•   منح الأف�سلية لل�سركات ال�سغيرة الموجودة في المناطق النائية والفقيرة في الح�سول على عقود حكومية.
•   منح الأف�سلية للمناطق النائية والفقيرة في برامج التدريب والت�سغيل المدعومة، وفقًا لطبيعة المنطقة)فروع 

اإنتاجية، تمري�ص، ت�سغيل ذاتي ...الخ(.
ال�سنوات  100 طالب على مدى  فيها عن  الطالب  يقل عدد  التي  الواحدة  المنطقة  المدار�ص في  تجميع   •

الع�سر القادمة، وتاأمينهم بو�سائل النقل المنا�سبة وباأ�سعار رمزية.

4. ذوي الإعاقة
•  �سمان ح�سول الأطفال ذوي الإعاقة على حقوق مت�ساوية في التعليم الر�سمي، من خالل برامج اإ�سراك 

مف�سلة في كل محافظة، من خالل التدريب والقدرة على الو�سول والوعي.
ذوي  والأ�سخا�ص  للن�ساء  الإن�سان  لحقوق  كداعمين  والدينيين  الجتماعيين  والقادة  المجتمع  اإ�سراك   •

الإعاقة وجميع الفئات الم�ست�سعفة.
•  ت�سجيع القطاع الخا�ص على توظيف اأ�سخا�ص ذوي اإعاقة، وذلك من خالل حمالت توعية، والنظر في 

اإمكانية ا�ستخدام الحوافز المالية.
حقوق  اتفاقية  بنود  لتنفيذ  الالزمة  المالية  الموارد  يخ�س�ص  الوطنية  المعونة  �سندوق  اأن  من  التاأكد   •

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.
تعديل و�سائل النقل العام لتمكين و�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير �سيارات اأجرة    •

خا�سة في المدن الكبرى لم�ساعدة المعاقين على التنقل.
وذلك  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  اإ�سكان  لتعديل  الوطنية  المعونة  �سندوق  ميزانية  من  جزٍء  تخ�سي�ص   •

لتمكينهم من العي�ص با�ستقاللية.

5. كبار ال�صن
•  زيادة قدرات مراكز رعاية الم�سنين الموجودة، بما يتما�سى مع المعايير الدولية لأف�سل الممار�سات.

•  فتح وتو�سيع المجال لت�سكيل منظمات مجتمعية غير ربحية، من �ساأنها توفير الخدمات الأ�سا�سية للم�سنين 
مثل خدمة تو�سيل الأدوية اإلى المنازل.

الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات الحكومية
تم ر�سد م�ساريع الخطط ال�ستراتيجية للموؤ�س�سات محور هذه الدرا�سة في مدى ا�ستجابتها لأهداف ال�سيا�سة 

ال�سكانية كما هو مبين في الملحق )1(، ويظهر:
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1.ال�صتثمار في ال�صحة: 
دمجت الخطة ال�ستراتيجية لوزارة ال�سحة ب�سكل وا�سح اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية في ال�ستثمار في ال�سحة 
�سحة  وبرنامج  التدخين،  مكافحة  برنامج  وتنفيذ  الأ�سرة،  وتنظيم  الإنجابية  ال�سحة  م�سروع  خالل  من 
ال�سباب الذي يقوم على تعزيز اأنماط الحياة ال�سحية لليافعين من خالل التوعية ال�سحية، وبرنامج الن�ساط 
البدني، والذي �سي�ساهم في تعزيز ال�سلوكيات ال�سحية لدى ال�سباب والمراهقين، كما دمجت ال�ستراتيجية 
الوطنية لل�سباب هذا المجال من خالل تنفيذ برنامجا توعويا ل )1250( �سابًا �سمن الفئة العمرية )25-18( 
ور�ص  وعقد  ال�سكاني،  النمو  وماهية  بمفاهيم  وذلك  �سنويا،  حوارية  جل�سة   )25( في  الجن�سين  كال  ومن 
عمل للتوعية باأهمية الن�ساط البدني على ال�سحة، مع التركيز على اأهمية الريا�سة ودورها في الوقاية من 

الأمرا�ص. 

2. تح�صين الو�صع القت�صادي والجتماعي للمراأة
دمجت برامج وزارة العمل اأهداف �سيا�سة الفر�سة ال�سكانية في هذا المجال من خالل تبني الوزارة برامج 
لالإناث  المنا�سب  العمل  توفر  التي  والأنظمة  القوانين  وتفعيل  وتطوير  مراجعة  في  الت�سغيل  ا�ستراتيجية 
وظروف العمل، وبرنامج دعم وتفعيل اإن�ساء )الح�سانات( في القطاع الخا�ص لتحفيز المراأة على الم�ساركة 
في �سوق العمل، والتوعية الإعالمية حول م�ساركة اليد العاملة الن�سائية، كما وقعت على مذكرتي تفاهم 
في  الفتيات  ت�سغيل  وم�سروع  للن�ساء،  الأعمال  ريادة  وم�سروع  للن�ساء  النجاح  مهارات  م�سروع  حول 
التعليمية والتدريبية لأمريكا وال�سرق الأو�سط،، كما  النائية مع منظمة امدي�ست/ هيئة الخدمات  المناطق 
دمجت ا�ستراتيجية موؤ�س�سة التدريب المهني اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية في هذا المجال، اإذ تنفذ م�سروعا لزيادة 
م�ساركة الإناث بالتدريب، اأما ا�ستراتيجية الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي فقد قدمت القانون المعدل 
الذي ا�ستحدث تاأمين لالأمومة من خالل ال�سمان الجتماعي على النحو الذي يعزز من م�ساركة الن�ساء في 

�سوق العمل.
كما تدمج ا�ستراتيجية وزارة العمل اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية في مجال الق�ساء على التمييز في العمل �سد 

المراأة من خالل تراأ�سها اللجنة الأردنية لالإن�ساف في الأجور.

هذا  في  العالقة  ذات  الت�سريعات  وتطوير  بمراجعة  يتعلق  بما  خ�سو�سا  عملية  خطوات  اخذ  المفيد  ومن 
المحور، وتفعيل هذه البرامج و تنفيذ برامج لن�سر الوعي بتعديالت قانون ال�سمان لدى  موؤ�س�سات القطاع 

الخا�ص.

3. �صيا�صات تو�صيع �صوق العمل ومرونته
دمجت ال�ستراتيجية الوطنية لل�سباب اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في هذا المجال من خالل تنفيذ عدة 
برامج �سنويا ابرزها؛ عقد 130 ور�سة تدريبية لل�سباب العاطلين عن العمل على الأعمال المهنية والحرفية 
المدرة للدخل وتدريبهم على اإدارة الم�ساريع ال�سغيرة، وعقد حمالت توعية وطنية ل�سباب ال�سفين الأول 
والتاني الثانوي عن برامج التدريب المهني واأهميتها في محاربة البطالة، وتنفيذ 130 ور�سة عمل تتعلق 
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بتوعية ال�سباب عن فر�ص العمل المتاحة، واإ�سدار دليل اإر�سادي عن فر�ص العمل المتاحة وتوزيعه بواقع 
)5000( ن�سخة �سنويًا، بالإ�سافة اإلى عقد 65 ندوة لأولياء اأمور اأع�ساء المراكز ال�سبابية عن فر�ص العمل 
المتاحة لل�سباب، حيث يظهر ان هناك تنوعا لن�ساطات المجل�ص الأعلى لل�سباب في خدمة الأهداف ال�سكانية، 
يعززه القدرة على الو�سول اإلى الفئة الم�ستهدفة وتوفر البنية التحتية الالزمة، لكن يبقى ال�سوؤال قائما عن 
مدى فعالية هذه البرامج في اإحداث التغير المطلوب في خ�سائ�ص ال�سباب، والذي يمكن ان تكون الإجابة 

عليه محورا لدرا�سة اأخرى.
برامج  عدة  خالل  من  المجال  هذا  في  ال�سكانية  ال�سيا�سة  اأهداف  العمل  وزارة  ا�ستراتيجية  دمجت  كما 
في  تفاهم  ومذكرة  العمل،  اأ�سحاب  منظور  من  العمال  مهارات  تطوير  م�سروع  ابرزها  من  ون�ساطات 
الحياتية  المهارات  لتعزيز  لل�سباب  الدولية  المنظمة  مع  واإنتاجيتهم  فاعليتهم  لزيادة  ال�سباب  اإعداد  مجال 
وم�سروع  الإلكتروني،  الت�سغيل  ونظام  الوظائف  ومعر�ص  الريادية،  الم�ساريع  ومهارات  والوظيفية 
الت�سغيل  الإلكتروني، وتطوير نظام  الت�سغيل  المدني وال�سركاء بنظام  المجتمع  البلديات وموؤ�س�سات  ربط 
الإلكتروني للربط ما بين الباحثين عن العمل وفر�ص العمل المتوفرة، وتفعيل وتطوير خدمات الت�سغيل 
والتوجيه والإر�ساد المهني، بالإ�سافة اإلى توقيع العديد من مذكرات تفاهم من ابرزها التعاون في مجال 
تحديد ن�سب العمالة الوافدة في قطاع الإن�ساءات واإحالل العمالة الأردنية في هذا القطاع، وكذلك التفاهم 
مع بع�ص موؤ�س�سات القطاع الخا�ص في مجال ت�سغيل الأردنيين في مجال محطات المحروقات، والألب�سة 
والمن�سوجات وذلك بهدف توفير فر�ص العمل لالأردنيين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحديد ن�سب 
اإلى  بالإ�سافة  القطاع،  هذا  في  الأردنية  العمالة  واإحالل  الم�ساعدة  الخدمات  قطاع  في  الوافدة  العمالة 
م�سروع تنظيم العمالة الوافدة. كما دمجت موؤ�س�سة التدريب المهني اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية في هذا المجال 
من خالل عدة برامج وم�ساريع ابرزها؛ م�سروع اإعداد درا�سات تحديد الحتياجات الكمية والنوعية من 
بالتعاون  المياه  اإدارة  الخا�سة، وم�سروع  المدربة، وم�سروع تدريب ذوي الحتياجات  العاملة  القوى 
في  المهارات  لتطوير  التميز  مركز  في  والم�ساهمة  الدولي،  والتعاون  لالإنماء  الأميركية  الوكالة  مع 
قطاعات �سناعات المياه، وم�سروع تدريب المتعطلين على فر�ص العمل المتوفرة، واإعادة تاأهيل حملة 
بجودة خدمات  الرتقاء  الإلكتروني، وم�سروع  التدريب  للت�سغيل(، وم�سروع  )التدريب  البكالوريو�ص 
الإر�ساد والتوجيه المهني، وم�سروع ت�سويق خدمات الموؤ�س�سة والإعالم، واإن�ساء اأكاديمية اإقليميه لإعداد 
القوى العاملة الموؤهلة في مهن الطباعة لل�سوق المحلي والعربي، واإن�ساء اأكاديمية اإقليمية لإعداد قوى عاملة 
موؤهلة في مهن ال�سناعات الغذائية، والم�ساهمة في البنية التحتية للم�سروع الأردني الكوري، بالإ�سافة 
اإلى اإن�ساء مركز التميز لتطوير المهارات في قطاع ال�سناعات الدوائية. كما دمجت ا�ستراتيجية الموؤ�س�سة 
العامة لل�سمان اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية في هذا المحور من خالل تقديمها للتعديالت على قانون ال�سمان بما 

يتعلق بالتقاعد المبكر وا�ستحداث تاأمين الأمومة. 

4. �صيا�صات تعبئة المدخرات وحفز ال�صتثمار
ت�سمنت ا�ستراتيجية وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين برامج تدمج اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في 
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اإلى  بالإ�سافة  ال�سناعي والتجاري،  للقطاع  التناف�سية  القدرة  تنفيذ برنامج تعزيز  بينها  المجال؛ ومن  هذا 
تنفيذ برنامج تنظيم وتنفيذ برامج الترويج ال�ستثماري، وتنفيذ برامج دعم موؤ�س�سات ال�سوؤون ال�ستثمارية، 
بيئة  لتح�سين  والإجراءات  ال�سيا�سات  تعزيز  بينها؛  ومن  العمل  وزارة  ا�ستراتيجية  برامج  اإلى  بالإ�سافة 
العمل، واإن�ساء وتمكين مركز  اأ�سحاب  العمال من منظور  المعتمدة، وتطوير مهارات  العمل  وظروف 

العتماد و�سبط الجودة.
ومن بين اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية توجيه الم�ستثمرين لال�ستثمار في المناطق الأقل كثافة �سكانية. 
وقد اأدمجت هذا الهدف كل من الخطة ال�ستراتيجية للموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير الح�سري من خالل 
م�سروع اإن�ساء المدن ال�سكنية )اأهل العزم والمجد( على اطراف المحافظات، والخطة ال�ستراتيجية لوزارة 
العمل من خالل برنامج نقل ال�ستثمارات اإلى المناطق الفقيرة )ال�ستاليت(، وتطوير مهارات العمال من 
الجودة، والخطة ال�ستراتيجية لوزارة  العمل، واإن�ساء وتمكين مركز العتماد و�سبط  اأ�سحاب  منظور 

النقل من خالل تنفيذ برنامج تحديث �سبكات النقل بما فيه م�سروع اإن�ساء ال�سبكة الوطنية لل�سكك الحديدية.

5. �صيا�صات النفتاح القت�صادي
ت�سعى ا�ستراتيجية وزارة ال�سناعة والتجارة من خالل برامجها اإلى تعزيز �سيا�سات النفتاح القت�سادي 

من خالل م�سروع اإدارة برنامج التنظيم والترويج للتطوير ال�سناعي والتجاري.

6. الحماية الجتماعية
تدمج ا�ستراتيجية وزارة التنمية اأهداف �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية في الحماية الجتماعية من خالل تنفيذها 
المعاقين، وبرنامج تنمية  الرعاية(، وبرنامج �سوؤون الأ�سخا�ص  )اإن�ساء دور  الدفاع الجتماعي  برنامج 
المجتمع ومكافحة الفقر)م�سروح المنح ال�سغيرة، م�سروع اإن�ساء و�سيانة م�ساكن الأ�سر الفقيرة(، وبرنامج 

الأ�سرة والطفولة وي�سم م�ساريع )اإ�سالح قطاع الرعاية الجتماعية، زواج المنتفعين(. 
اأهداف �سيا�سات الحماية الجتماعية من خالل عقد )15(  كما دمجت ال�ستراتيجية الوطنية لل�سباب بع�ص 
 3250 ور�سة تدريبية �سنويا لمجموعة من المعاقين في برامج التدريب المهني تنا�سب قدراتهم، وتوعية 
�ساب �سنويا من المقبلين على الزواج بطرق واأ�ساليب بناء اأ�سرة اآمنة، وعقد 120 ور�سة عمل �سنويًا مع 
فرق المتطوعين لتزويد 14400 �ساب و�سابة بالمهارات الالزمة للم�ساركة المدنية، وتنفيذ م�سروع فرق 
العمل  ثقافة  حول  توعية  ور�سة   )130( واإقامة  العا�سمة،  محافظة  في  المدني  المجتمع  من  المتطوعين 
التطوعي، كما دمجت ا�ستراتيجية وزارة العمل بع�ص اأهداف الحماية الجتماعية ، اإذ وقعت مذكرة تفاهم 
في مجال ت�سغيل الأردنيين مع وزارة ال�سوؤون البلدية بهدف الو�سول اإلى المواطنين الباحثين عن العمل 
في المناطق النائية وتقديم خدمات الت�سغيل لهم من خالل النظام الوطني للت�سغيل الإلكتروني، كما ت�ساهم 
الأمان  حزمة  وبرنامج  المحلية  التنمية  برنامج  تنفيذ  في  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  ا�ستراتيجية 
الجتماعي، اأما ا�ستراتيجية وزارة الداخلية فهي تعمل على تنفيذ م�سروع فريق المتطوعين من المجتمع 
المدني في محافظة العا�سمة، اأما الخطة ال�ستراتيجية للموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير الح�سري  فقد 
عملت على تنفيذ م�ساريع تت�سمن اإن�ساء مدن �سكنية جديدة  وتنفيذ )11( م�سروع اإ�سكان من الق�سائم ال�سغيرة،  
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وتنفيذ برنامج تطوير المناطق المتدنية الخدمات من خالل م�سروعين في محافظتي العا�سمة وجر�ص.

7. �صيا�صات الحماية الجتماعية والإعداد لمرحلة ما بعد الفر�صة ال�صكانية
الفر�سة  بعد  ما  لمرحلة  الإعداد  في  الجتماعية  الحماية  �سيا�سات  لبع�ص  الجديد  ال�سمان  قانون  ا�ستجاب 
ال�سكانية من خالل تعزيز الديمومة المالية لالأنظمة التقاعدية وا�ستحداث تاأمينات جديدة مثل: )تاأمين التعطل 
عن العمل، تاأمين الأمومة وغيرها(. كما دمجت الخطة ال�ستراتيجية لوزارة ال�سحة الأهداف ال�سكانية في 

هذا المجال من خالل برنامج �سحة الم�سنين، وبرنامج التو�سع في مراكز �سحة الم�سنين.

8. اأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية في التوزيع المكاني لل�صكان
المجال من خالل  م�سروعي تعزيز  ال�سكانية في هذا  ال�سيا�سة  اأهداف  الداخلية  ا�ستراتيجية وزارة  دمجت 
التنمية القت�سادية المحلية وم�سروع الحوكمة الر�سيدة/الإدارة المحلية والهادف اإلى تبني الطار التنظيمي 
المتعلق بالالمركزية، كما دمجت ا�ستراتيجية النقل اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية في هذا المجال من خالل تحديث 
�سبكات النقل واإن�ساء ال�سبكة الوطنية لل�سكك الحديدية، وم�سروع الربط بين مدينتي عمان والزرقاء/النقل 

العام.

9. اأهداف ال�صيا�صة ال�صكانية في تعزيز الإدارة الم�صتدامة للموارد الطبيعية والبيئية
الفاقد من  التردي وتخفي�ص  المياه من  نوعية  المحافظة على  اإلى  المجال  هذا  في  ال�سكانية  ال�سيا�سة  هدفت 
ال�سبكات، وقد دمجت كل من ا�ستراتيجية وزارة البيئة والمياه وال�سحة هذا الهدف من خالل العديد من 
والغذائي  المائي  ال�ستهالك  وتر�سيد  الغذاء  جودة  من  التاأكد  في  ال�سكانية  ال�سيا�سة  اأهداف  اأما  الم�ساريع، 
الغذاء  المياه وال�سحة وموؤ�س�سة  ا�ستراتيجية وزارة  الطاقة ، فقد دمجت كل من  ا�ستخدام  وتح�سين نوعية 
ال�سيا�سة  اأهداف  البيئة  ا�ستراتيجية وزارة  كما دمجت  الم�ساريع،  الهدف من خالل عدد من  هذا  والدواء 
ال�سكانية في حماية الهواء والمياه من التلوث والتخل�ص من النفايات بطرق �سليمة من خالل برامجها في 
مراقبة عنا�سر البيئة وحمايتها، وبرنامج اإدارة المواد الكيماوية والنفايات، كما دمجت ال�ستراتيجية اأهداف 
ال�سيا�سة ال�سكانية في و�سع التدابير القت�سادية والت�سريعية والإدارية والإعالمية بغر�ص ت�سجيع ال�ستخدام 
الأمثل والم�ستدام للموارد ومنع التدهور البيئي وذلك من خالل برنامجها للتنظيم البيئي للن�ساطات التنموية، 

وبرنامج التحول التدريجي نحو القت�ساد الأخ�سر.

ثانيا: التو�صيات
•  اللتزام بهدف مركزي وروؤية ا�ستراتيجية وا�سحة ل لب�ص فيها تكر�ص التوازن بين ال�سكان والموارد 
بين  اإيجابية  لعالقة  وتوؤ�س�ص  متزامن،  ب�سكل  والب�سرية  المادية  الجوانب  اإلى  العمل  م�سارات  وتوجه 
ال�سكان والموارد بما يعزز التنمية الم�ستدامة بغ�ص النظر عن مدة الخطة، ومن الجدير بالإ�سارة اإليه 

اأن اغلب ال�ستراتيجيات غابت عنها هذه الأهداف بحكم اأنها خطط ق�سيرة الأجل. 
•  بناء القدرات الوطنية للمخططين في فهم طبيعة العالقة بين الديناميكيات ال�سكانية والتنمية، والطالع 
على التجارب العالمية التي ا�ستجابت لآثار ديناميكيات ال�سكان على التنمية وك�سب تاأييد اأ�سحاب القرار 
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لذلك �سي�ساهم في تعزيز دمج البعد ال�سكاني في ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية. 
•  التركيز على اأهمية الدور الداعم الذي توفره الإ�سقاطات ال�سكانية في الإعداد لال�ستراتيجيات الوطنية، 

والقطاعية والخطط الموؤ�س�سية والبرامج التنموية وذلك في �سوء التغيرات الديموغرافية المرتقبة.
المتغيرات  باإدماج  المتعلقة  الأ�سا�سية  والمتطلبات  الرئي�سية  الخطوات  ي�سمل  ا�ستر�سادي  اطار  و�سع    •

الديموغرافية في عملية التنمية.
•  يجب اأن تاأخذ ال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية التغيرات الديموغرافية في التركيب العمري 

لل�سكان، وال�ستعداد التام للفر�سة ال�سكانية.
•  دعم المجل�ص الأعلى لل�سكان في تنفيذ برنامج �سامل لكل موؤ�س�سات الدولة ي�سرح فيه الفر�سة ال�سكانية 

ومتطلباتها واأبعادها التنموية.
•  يجب اأن يجري الربط بين ديناميكيات ال�سكان والتنمية في التخطيط على الم�ستويات المختلفة للتخطيط، 

وفي مختلف مراحله والنتيجة المتوقعة اكثر ا�ستجابة لتطوير نوعية الحياة والتنمية الم�ستدامة.
لل�سكان  الم�ستركة  تاأخذ بغين العتبار الروابط  القطاعية بحيث  تن�سيق ال�ستجابات في ال�ستراتيجيات    •
والتنمية، فمثال القطاع ال�سحي يقدم خدمات ال�سحة الإنجابية/تنظيم الأ�سرة وقطاع البيئة يتعاون في 
تثقيف المجتمع لآثار النمو ال�سكاني على البيئة، وكذلك قطاع ال�سحة وقطاع التعليم وال�سباب، وحتى 
قطاعات مثل المياه والطاقة والإ�سكان يجب اأن تعنون احتياجاتها لدى القطاعات ذات الخت�سا�ص في 

مجال الروابط بين ال�سكان والتنمية.
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ملحق )1( برامج وم�صاريع  ومبادرات الخطط ال�صتراتيجية للموؤ�ص�صات 

ح�صب اأهداف ال�صيا�صات ال�صكانية



149 148

1. ال�صتثمار في ال�صحة
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2. تح�صين الو�صع القت�صادي والجتماعي للمراأة

QÉæjO. ∞dG
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3: �صيا�صات تو�صيع �صوق العمل ومرونته
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تابع 3: �صيا�صات تو�صيع �صوق العمل ومرونته
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تابع 3: �صيا�صات تو�صيع �صوق العمل ومرونته
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5: �صيا�صات النفتاح القت�صادي
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7:  �صيا�صات الحماية الجتماعية
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8: �صيا�صات الحماية الجتماعية والإعداد لمرحلة ما بعد الفر�صة ال�صكانية

áaó¡à°ùŸG áÄØdG
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ف �صكانية اأخرى
9: اأهدا
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الملخ�س التنفيذي باللغة النجليزية
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• Building the national capacities of planners to understand the relation between 
population dynamics and development; and to review the international experiences 
which responded to the impacts of the population dynamics on development; and to 
advocate decision makers to reinforce the integration of the population dimensions in 
strategies, plans and developmental programs.

• Focusing on the importance of the role of population projections in the preparation of 
national strategies, sectoral strategies, institutional plans and developmental programs 
in light of the expected demographic changes.

• Setting a guiding framework that includes the main steps and the basic requirements 
related to the integration of the demographic variables in the development process.

• It is necessary to consider the changes in population age structures in strategies, plans 
and developmental programs and preparation for the Demographic Opportunity.

• Supporting the Higher Population Council in executing a comprehensive program for 
all governmental institutions to increase awareness and advocacy for the Demographic 
Opportunity policies, their requirements and developmental dimensions.

• It is necessary to relate the population dynamics with development during all levels 
of planning, and in all its phases which will make the expected result more responsive 
for developing the quality of life and sustainable development.  

• Coordination of responses in the sectoral strategies to take into account the common 
connections between population and development.
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objectives of the Demographic Opportunity policies or the objectives of the National 
Population Strategy in its initiatives.  It is clear that the initiatives of the vision 
have integrated most of the Demographic Opportunity policies. If these initiatives 
are accompanied by executive programs including clear responsibilities which will 
be subject to evaluation and periodical follow-up, then they will be sufficient to 
take Jordan to a new stage of prosperity. The vision initiatives sufficiently covered 
population categories such as youths, women, old people, persons with special needs 
and poor people.

• Through reviewing the institutional projects of the strategic plans and their response 
to the targets of the population policy, it is clear that the targets were covered which 
will strengthen the need for sustaining and reinforcing these projects.

• The weak awareness concerning the reciprocal relationship between population and 
development has led to a weakness in the quality of the results of the efforts aiming 
at changing the population characteristics in the fields of education, higher education 
and vocational training if these fields are not given the importance they deserve. This 
is evidenced in “Jordan Vision 2025” document which presents the decline of the 
quality and excellence, in the educational sector as one of the outputs of development, 
and the admission of the Vision that this level will not prepare a generation able to be 
in the labor force that is capable to compete at the regional and international levels. 

• More than half of the strategies didn’t adopt the population dimension in the first 
stages of their preparation, which reflected on the successive stages during the 
determination of objectives and programs.  This has led to reversal of some strategies 
which had recognized the importance of the population factors and which means that 
there is a need for more awareness to highlight the importance of integration of the 
population variables in planning for development in Jordan.

The Recommendations:
• Commitment to a central objective and a clear unambiguous strategic vision devoted 

to the balance between the population and the resources; and which can drive work 
directions towards the financial and human aspects simultaneously, and will establish 
a positive relationship between the population and the resources. This will reinforce 
sustainable development irrespective of the duration of the plan. It is worth mentioning 
that the majority of strategies didn’t consider these objectives because they were short 
term plans.
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- Strategic plan of the Ministry of Planning and International Cooperation: reducing 
population growth or directing the strategic plans of the government organizations 
towards reducing population growth and adopting the Demographic Opportunity 
policies or the National Population Strategy.

¢ Development Programs : Integrating the following population objectives: 
- Achieving the targeted Total Fertility Rate of 2.1 child per woman in reproductive age 

15-49 years by the year 2030.
- Spreading awareness and advocacy at the civil society level about population issues 

and their relationship with the reproductive health/family planning.
- Insuring the coordination between the concerned institutions working on awareness 

related to the reproductive health issues.
- Develop a plan with a time frame to increase the participation of women in the labor 

market and activate support services to empower women to combine their family 
responsibilities and work responsibilities and participate in public life.

- Eliminating discrimination against women at work in order to increase their share in 
the labor force.

• The integration of the Demographic Opportunity in the strategic plans means that 
planners are aware that the changes in population age structures is a strategic project 
which may contribute to the increase level of social and economic development and 
will contribute to the development of human resources. Despite this, the Demographic 
Opportunity was integrated in only 5 strategies out of 25 strategies. Even in two 
strategies out of the mentioned 5 strategies, the integration did not exceed the stage 
of analysis of the current situation. This is considered as a negative indicator about 
point of view of the government institutions toward the preparation to benefit from 
the population opportunity. 

• Irrespective, that population projections are considered as an important part of the 
development planning and may be used to forecast the expected population situations 
in the future; and which are a result of changes in population growth components 
especially those related to the size and the age structure of the population.  It also 
enables identify the nature of population changes in different points of time which 
will help in preparing the suitable plans to deal with the expected changes.  There were 
only 4 sectoral strategies out of 25 strategies that adopted the population projections.

• The “Jordan Vision 2025” document was reviewed for the degree of integration of the 
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¢ “Jordan Vision 2025”: 
A clear integration of the target of adapting the matrix of population opportunity 
policies as a direction for the coming stage, and the integration of one of the targets 
of the Demographic Opportunity policies which is related to the achievement of 
the targeted Total Fertility Rate  (2.1 children per woman in the reproductive age 
15-49 years) in the year 2030, or a clear integration of the objective related to the 
rationalization of the population growth rate to be comparable with the needs of 
sustainable development. 

¢ Sectoral Strategies:
- Integration of the goal of reduction of population growth in the National Water and 

Energy strategies, if they assumed the need to adapt to and consider the increase in 
population growth and meeting their needs 

- Integration to achieve the targeted Total Fertility Rate in the National Health 
Strategy 

- Integration of goals such as increase in the number of enrolled persons in vocational 
and technical training and to adoption of plans and processes to create new 
jobs opportunities, and support for the micro- and small projects sector through 
providing financial and technical facilities in the National Employment, Training 
and Vocational and Technical Strategy. 

- Integration in the National Youth Strategy a target to spread awareness related to 
reproductive health issues.

¢ Strategic plans of the organizations:
- Ministry of Health: Integration of the target related to the achievement of the 

targeted Total Fertility Rate.
- Ministry of Environment: Integrating the objectives of reduction of population growth 

to be comparable with the needs of sustainable development, utilizing demographic 
data in environmental management and its evaluation in addition to reducing the 
consumption of water and food and improving the quality of energy use.

- General Housing and Urban Development Corporation: integrating the objective 
related to fulfilment of the housing needs for youth. 

- Strategic plan of the Ministry of Industry and Trade: supporting the sector of micro 
and small projects through providing the financial and technical facilities and 
nationalization of technology and technical knowledge. 
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The results of the mentioned analysis were as follows:
• The integration of the population factors in the analysis stage of the current situation 

in the strategies and plans reflects the recognition of planners that the demographic 
factors are contributors to the problems of the current situation. Among the 25 
strategies analyzed in this study, there was a clear admission in 9 strategies that one 
of the main demographic factors (fertility, mortality, migration) or all factors and 
one or more outputs of these factors (population size, age structure, geographical 
distribution,…) contributed to the problems of the current situation that were included 
in the strategies. In addition to that 4 strategies admitted to the role or the contribution 
of the main population processes outputs and 12 strategies neglected this contribution.

• The integration process of population dimensions should start during the evaluation 
of the current situation stage which paves the way for the strategic directions and 
the determination of the objectives and choosing the suitable programs and projects. 
Nine strategies considered one population operation or its output to be a theme for 
a strategic intervention, while one strategy identified one population process  output 
and the rest of strategies didn’t include any mention.  

• The Youth were integrated in 13 strategies out of 25 strategies, Women were integrated 
in 12 strategies, the Elderly were integrated in 8 strategies, Persons with Special 
Needs were integrated in 11 strategies and the Poor were integrated in 14 strategies.  

• The vision in a strategy describes the future picture which it aims to reach on the 
long run, or the situation which it aims to reach in order to solve the problems or 
the issues that were identified during the analysis of the situation. The inclusion of 
the population dimension appears in the document of “Jordan Vision 2025” and in 
3 sectoral strategies and appears indirectly in two other strategies out of a total of 
7 sectoral strategies. Despite the absence of the word “population” in the visions 
of the institutional strategic plans, the population dimension has been indirectly 
included in 11 plans and excluded in 3 plans. As for the developmental programs in 
the governorates, the population dimension appears in one program and absent in the 
other two programs.

• The strategies, plans and programs integrated several objectives of the population 
policy with some differentials. The most important population objectives which need 
to be focused on are as follows :
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The Executive Summary

The integration of the population dimension in a strategy or developmental policy 
contributes to a great extent to the speed in achieving sustainable development and 
lowering poverty levels, and contributing to achieving population targets and improving 
the quality of life. The quantitative side of the population dimension is connected with 
the natural resources and the sustainable development of a country, while the qualitative 
side is connected with the quality of life of the population.
 The real and successful integration needs to surpass the narrow point of view which 
considers the population issue from a quantitative aspect (number, growth and 
distribution) only, but rather to take into account a more in-depth view aiming at 
developing the human resources and achieving a better quality of life, and assuring the 
rights of the coming generations, in addition to understanding the connections between 
the population and resources and development and managing them successfully to 
achieve a dynamic, harmonized balance.
The study aimed at getting knowledge about the degree of integration of population 
dimensions in the developmental strategies, plans and programs, and gaining knowledge 
on the degree of the government’s readiness to respond appropriately to the demographic 
change in the age structure of the population and the accompanying population opportunity.

The study included 25 strategies, plans or developmental programs. “Jordan vision 
2025” was selected as an umbrella national strategy due to its recent release and because 
it encompasses most of the national strategies. The study included 7 sectoral strategies 
and 14 organizational strategic plans which were selected because they were considered 
as strategies or operational plans during the period 2014-2015. Three developmental 
programs were selected for Amman, Irbid and Aqaba governorates because they 
were representing the three regions and because the developmental programs in these 
governorates were prepared according to the same standards.

The study included an analysis of contents supported by frequency tables.  The analysis 
was carried out according to a list of 4 main questions harmonized with the preparation 
stages of the development of strategies or the subjects that they cover such as the analysis 
of the current situation, setting the objectives, selecting the indicators, programs and 
projects according reflecting the targets of the policies of the population opportunity and 
the goals of the national population strategy. 
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