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 بالتعاون برتلسمان مؤسسة بتطويره قامت مؤشر أول وهو) 9102 ةالمستدام التنمية أهداف مؤشر تقرير أكد

 طريق خريطة وضع قبل كبيرة مهام لديها الدول جميع أن على ،( المستدامة التنمية حلول شبكة مع

 في رئيسية تحوالت ستة على العمل أهمية الى التقرير وأشار األهداف، تحقيق في النجاح لتحقيق وإستراتيجيات

 األراضي، واستخدام البيولوجي والتنوع النظيفة، والطاقة والصحة، والوظائف، المهارات عالجةلم دولة كل

 .الرقمية والتكنولوجيا والمدن،

 يقل ال لما بيانات حولها يتوفر التي الدول وهي المتحدة، األمم في األعضاء الدول من دولة 069 المؤشر وشمل

 وإستبدال مؤشرات إضافة بينها من إضافية تحسينات 9102 عام مؤشر شهد وقد. المؤشرات من% 01 عن

 عمل منهجية على أخرى تعديالت وأجريت بالدول، الخاصة المعلومات تحديث تم كما أخرى، مؤشرات

 .المؤشر

 دولة 02 ضم المستدامة التنمية أهداف مؤشر أن الى ”تضامن“جمعية معهد تضامن النساء األردني  وتضيف

 7 و عالميا   20 المركز في كان) العربي المستوى على واحدا   ومركزا   عالميا   مراكز 01 األردن وتقدم عربية،

 .011 من 60.0 وبدرجة عالميا   00 والمركز عربيا   السادس المركز األردن إحتل حيث( 9100 عام عربيا  

 الثاني المركز في سوتون( عالميا   35) عربيا   األول المركز في الجزائر: يلي كما العربية الدول ترتيب وجاء

 والبحرين ،(عالميا   79) الرابع المركز في والمغرب ،(عالميا   63) الثالث المركز في اإلمارات ،(عالميا   65)

 05) السابع المركز في وُعمان ،(عالميا   18) السادس المركز في واألردن ،(عالميا   76) الخامس المركز في

 المركز في ولبنان ،(عالميا   29) التاسع المركز في ومصر ،(الميا  ع 20) الثامن المركز في وقطر ،(عالميا  

 ،(عالميا   016) 09 الـ المركز في والكويت ،(عالميا   20) 00 الـ المركز في والسعودية ،(عالميا   29) العاشر

 الـ ركزالم في واليمن ،(عالميا   095) 09 الـ المركز في وسوريا ،(عالميا   007) 05 الـ المركز في والعراق

 057) 07 الـ المركز في القمر وجزر ،(عالميا   059) 06 الـ المركز في وموريتانيا ،(عالميا   055) 03

 (.عالميا   090) عربيا   02 الـ المركز في جيبوتي وأخيرا   ،(عالميا   097) 00 الـ المركز في والسودان ،(عالميا  

 على التام القضاء) الثاني: التالية األهداف حقيقت في كبرى تحديات من يعاني األردن بأن المؤشر واظهر

 ونمو الالئق العمل) والثامن( الجنسين بين المساواة) والخامس( والرفاه الجيدة الصحة) والثالث( الجوع

 األهداف تحقيق في جدية تحديات من األردن يعاني فيما(. المساواة عدم أوجه من الحد) والعاشر( االقتصاد

 والهياكل واإلبتكار الصناعة) والتاسع( الصحية والنظافة النظيفة المياه) والسادس( الجيد التعليم) الرابع: التالية

 (.مستدامة محلية ومجتمعات مدن) 00 والـ( األساسية

 طاقة) والسابع( الفقر على القضاء) األول: التالية األهداف تحقيق في األردن أمام قائمة التحديات زالت وال

 (السالم والعدل والمؤسسات القوية) 06والـ  (المسؤوالن واإلنتاج اإلستهالك) 09 والـ( معقولة وبأسعار نظيفة

 ،(المناخي العمل) 05 الـ الهدف حقق قد األردن أن المؤشر وإعتبر(. األهداف لتحقيق الشراكات عقد) 07 والـ

 (.البر في الحياة) 03 والـ( الماء تحت الحياة) 09 الـ الهدف حول معلومات تتوافر ال فيما

 غاية 861 و هدفا   81 وعددها 0202 المستدامة التنمية أهداف

 لتحقيق الدولي التعاون لتوجيه 9151 المستدامة التنمية أهداف المتحدة األمم في األعضاء الدول جميع تبنت

 بتاريخ بها العمل وبدأ الدول عليها توافقت التي 07 الـ واألهداف ،9151 عام حلول مع األهداف هذه

 الصحة الجوع، على التام القضاء تاله الفقر، على القضاء هو األول الهدف:  ترتيبها حسب هي 0/0/9106

 وبأسعار نظيفة طاقة الصحية، والنظافة النظيفة المياه الجنسين، بين المساواة الجيد، التعليم والرفاه، الجيدة

 مدن المساواة، عدم أوجه من الحد األساسية، والهياكل كارواإلبت الصناعة االقتصاد، ونمو الالئق العمل معقولة،

 البر، في الحياة الماء، تحت الحياة المناخي، العمل المسؤوالن، واإلنتاج اإلستهالك مستدامة، محلية ومجتمعات

 .األهداف لتحقيق الشراكات عقد وهو 07 الـ الهدف وأخيرا   القوية، والمؤسسات والعدل السالم



  

 

3 
 

 األردن في اإلحصائية القدرات لبناء اراإلستثم ضرورة

 تظلم قد األحيان معظم وفي الواقع فعليا   تعكس ال قد باألردن والخاصة المؤشر في الواردة األرقام بعض إن

 مقياس لكل ومحدثة ومفصلة دقيقة إحصاءات لدينا يكن لم ما ونزوال   صعودا   المؤشر على تصنيفها في الدولة

 اإلحصائية القدرات بناء على العمل يتطلب ذلك الى الوصول وإن. المتحدة األمم نم المعتمدة المقاييس من

 .األممية والمتطلبات لتتالئم وتحديثها وتطويرها

 907 عضويته في ويضم ”تضامن“ تقوده والذي 9151 المستدامة للتنمية األردني المدني المنتدى أن الى يشار

 عامين بعد 9103 عام تأسس قد ونشيطات ونشطاء وشخصيات األردني المدني المجتمع مؤسسات من مؤسسة

 .9103 عام بعد لما األردنية التنمية أولويات لتحديد وطنية مشاورات بإجراء ”تضامن“ قيام من

 أهداف التنمية المستدامة وفرص تحقيقها بعد جائحة كورونا

 07 الـ المتحدة األمم أهداف على تأثيره حول وبدأ التساؤل ،إنتشار جائحة كورونا بسبب قوية ضربة العالم لقىت

 لألمام؟ دفعة يعطيها أن يمكن أم االستدامة مسيرة من جائحة كورونا ستبطئ وهل المستدامة، للتنمية

 الرئيس السؤال هذا – ”العالمي والتضامن المشتركة المسؤولية“ عنوان تحت – المتحدة لألمم تقرير وتناول

 أهداف نحو المسيرة على والحفاظ األزمة الحتواء والمتبرعين والشركات القرار صناع دور إلى باإلضافة

 أوضحو .األبعاد متعددة واقتصادية اجتماعية آثار لها كان التي زمةاأل على وسبل التغلب المستدامة، التنمية

فيما أثر إيجابا  سلبا   عشر السبعة المستدامة التنمية أهداف من هدفا 05 من يقرب ما على الفيروس تأثير التقرير

 .على باقي األهداف

بأن األردن كغيره من دول العالم سوف يتأثر بجائحة كورونا التي ستلقي بظاللها على أغلب " تضامن"وتعتقد 

تجاوز الجائحة وتحقيق مزيد من وقدرة األردن في السير قدما   وسوف يتم إختبارأهداف التنمية المستدامة، 

 .تنمية المستدامةالتقدم نحو تحقيق أهداف ال

 الظروف اإلستثنائية تحتاج الى حلول إستثنائية

بأن هذه الورقة البحثية تستعرض الوضع العالمي لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، " تضامن"وتجد 

 .ووضع األردن تحديدا  قبل جائحة كورونا، وتوجز التوقعات في تحقيق هذه األهداف بعد جائحة كورونا

على أن مواجهة الظروف اإلستثنائية تتطلب حلول وإجراءات وسياسات إستثنائية غير قابلة " منتضا"وتؤكد 

 . للتأجيل أو التأخير

 منير إدعيبس

 المدير التنفيذي

 

 

 

 



  

 

4 
 

 مكان كل في أشكاله بجميع الفقر على القضاء – األول الهدف 

 قبل جائحة كوروناالواقع 

 الصحيح المسار على يسير ال العالم بأن المتحدة، األمم عن والصادر 9102 لعام المستدامة التنمية تقرير أكد

 الحماية على يحصلون ال العالم سكان من% 33 وأن ،9151 عام بحلول الفقر إنهاء من يمكنه الذي

 .الدخل ومتوسطة منخفضة الدول في تحدث الكوارث عن الناجمة الوفيات من% 21 من وأكثر االجتماعية،

 في دوالر 5.9 على يعيشون% 05.3 و دوالر 0.2 على يعيشون السكان من% 1.7 نفإ المؤشر ووفق

 اليوم في دوالر 0.2 على يعيشون والذين الحاليين والفقيرات الفقراء عدد نسبة بإنخفاض األردن وتقدم اليوم،

 5.9 على يعيشون الذين الحاليين والفقيرات الفقراء عدد نسبة إرتفعت فيما السكان، من% 1.7 الى لتصل

 79.9 فإن ،9100 عام نهاية في األردن سكان عدد وبحسب. السكان من% 05.0 الى لتصل اليوم في دوالر

 في دينارا   60 على يعيشون شخص مليون 0.53 و الشهر، في دينارا   91.53 على يعيشون شخص ألف

  .الشهر

 عام خالل الفقر نسبة أن على أكدت دفق” 9100 باألرقام األردن“ كتاب وفي العامة اإلحصاءات دائرة وبحسب

 الفقر بفجوة ويقصد%. 0.9 الفقر وشدة ،%5.3 الفقر فجوة بلغت فيما األفراد، من% 03.7 بلغت 9107

 شدة أما فقراء، غير يصبحوا أي الفقر، خط مستوى الى الفقراء إنفاق لرفع الالزمة اإلجمالية النقدية الفجوة حجم

 قيمة ارتفعت فكلما أنفسهم، الفقراء بين الفقر درجات في التفاوت مدى عن ورةص يعطي نسبي مقياس فهي الفقر

 .التفاوت من أكبر درجة على ذلك دل المؤشر

 تحقيقه من الرغم على ،(الفقر على القضاء) األول بالهدف يتعلق فيما األردن أمام قائمة التحديات زالت وال

 .9102 مةالمستدا التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 03 حوالي

 بحلول الفقر دائرة في سيقبعون العالم سكان من% 6 بأن تفيد المتحدة األمم توقعات أن الى ”تضامن“ وتشير

 .مليونا   756 وبعدد 9103 عام مدقع فقر في يعيشون السكان من% 01 كان حين في ،9151 عام

 المناطق في المدقع الفقر يتركز حيث ؤ،بالتباط أخذت عالميا   وتيرته أن إال المدقع الفقر تراجع من الرغم وعلى

 في منه أضعاف 5 من بأكثر أعلى الريفية المناطق في المدقع الفقر فمعدل كبير بشكل عليهم ويؤثر الريفية

 حوالي العمر من عاما   09 دون األطفال ويشكل .المناخ وتغير النزاعات ظل في يتزايد كما الحضرية، المناطق

 البطالة معدل من مرات 5 أعلى الشباب بين البطالة ومعدل ،%(96) مدقع فقر من يعانون الذين السكان نصف

 .البالغين بين

 األشخاص من% 99 حيث فقط االجتماعية، الحماية تغطية في وكبيرة واسعة ثغرات من العالم ويعاني

 رواتب على نيحصلو التقاعد سن فوق األشخاص من% 60 و للبطالة، استحقاقات يتلقون العمل عن العاطلين

 و اإلعاقة، بذوي خاصة تقاعدية رواتب على يحصلون الشديدة اإلعاقة ذوي األشخاص من% 90 و تقاعدية،

 يتلقون األطفال من% 53 و األمومة، إعانة على يحصلون الوالدة حديثي واألطفال األمهات من% 90

 .االجتماعية الحماية نظم إطار في استحقاقات

 وناالتوقعات بعد جائحة كور

 فقدان العديد من األفراد ذكورا  وإناثا  لمصادر دخلهم 

 إتساع دائرة الفقر لتشمل شرائح أوسع في المجتمع 

  في تحقيق الهدف األول بما فيه األردن دول العالمتراجع 

 إرتفاع نسب وأعداد األفراد الذين ال يتمتعون بأي نوع من الحماية االجتماعية 

 ين يحصلون على بدل التعطل أو رواتب تقاعدية أو تأمين األمومةتراجع نسب وأعداد األفراد الذ 
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 القضاء التام على الجوع –الهدف الثاني  

 الواقع قبل جائحة كورونا

 709 عددهم كان فيما التغذية سوء من شخص مليون 090 يعاني يزال ال 9107 عام أرقام بحسبعالميا  و

% 7.5 و التقزم، من( طفل مليون 092) الخامسة سن ندو األطفال من% 99 ويعاني ،9103 عام مليونا  

 لما وفقا   الوزن، زيادة من يعانون( طفل مليون 91) منهم% 3.2 و الهزال، من يعانون( طفل مليون 92) منهم

 من سنوات وبعد أنه على أكدت التي المتحدة، األمم عن والصادر 9102 لعام المستدامة التنمية تقرير في جاء

 .9109 عام منذ مستمر ارتفاع في العالم حول الجياع أعداد أن إال الجوع مكافحة في عالواس التقدم

 تحقيقه من الرغم على( الجوع على التام القضاء) الثاني الهدف تحقيق في كبرى تحديات من األردن يعاني

 من يعانون الذين السكان نسبة إرتفعت حيث. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 96 حوالي

 ،%(7.0) التقزم من يعانون والذين الخامسة دون األطفال نسبة وإنخفضت ،%05.3 الى لتصل التغذية نقص

 من البالغين نسبة إرتفعت فيما ،%(9.9) الهزال من يعانون والذين الخامسة دون األطفال نسبة وإنخفضت

 %(.53.3) البدانة من يعانون والذين السكان

 عدد بلغ فقد ،9100 لعام العامة اإلحصاءات دائرة عن الصادر السنوي االحصائي يرالتقر الى وبالرجوع

 والذين األردن في وإناثا   ذكورا   األطفال وعدد ، 9100 عام نهاية مع نسمة مليون 01.512 األردن سكان

 مليون 3.795 األردن في البالغين السكان عدد أن كما وطفلة، طفال   مليون 0.005 بلغ فأقل أعوام 3 أعمارهم

 طفل ألف 29.5 و التغذية، نقص من يعانون نسمة مليون 0.529  فإن أرقام، الى أعاله النسب وبتحويل. نسمة

 من البالغين من مليون 9.15 يعاني كما الهزال، من يعانون وطفلة طفل ألف 90.9 و التقزم، من يعانون وطفلة

 .البدانة

 المعهد عن والصادر 9102 العالمي الجوع مؤشر على دولة 007 بين من عالميا   90 المركز األردن وإحتل

 .معتدل جوع من يعاني األردن أن إعتبر الذي ،( IFPRI) الغذائية السياسات لبحوث الدولي

 اآلخر الوجه وهو بينهم الوزن انتشار يزداد كما المعرفي وتطورهم األطفال ماليين نمو على يؤثر التقزم يؤثر

 التدابير واتخاذ المكثفة الجهود بذل بمكان الضرورة من وأصبح. العمرية الفئات جميع يطال والذي التغذية لسوء

 .والكافي والمغذي اآلمن الغذاء على الجميع حصول تحسين اجل من الالزمة

 مصطلح فيشير الغذائي، األمن انعدام من المعاناة قياس وكيفية الغذائي األمن بانعدام الخاصة المفاهيم ولمعرفة

 ويشير. الغذاء على الحصول على القدرة بشأن التيقن عدم الى" الغذائي األمن في خفيف وانعدام غذائي أمن"

 بعض واسقاط الغذاء كمية وتقليص وتنوعها األغذية جودة تقويض الى" المعتدل الغذائي األمن انعدام" مصطلح

 أو يوم لمدة أغذية أي تناول عدم الى" شديدال الغذائي األمن انعدام" مصطلح يشير حين في. الغذائية الوجبات

 لنقص شيوعا   األكثر المؤشرات من( بالعمر مقارنة الطول قصر) التقزم ويعتبر .الجوع من المعاناة أي أكثر،

 مقارنة الوزن إنخفاض) الوزن ونقص( بالطول مقارنة الوزن إنخفاض) الهزال جانب الى األطفال بين التغذية

 (.بالعمر

 عد جائحة كوروناالتوقعات ب

 إنخفاض إنتاج الغذاء وتباطوء توزيعه 

 إتساع دائرة األفراد الذين يعانون من الجوع والجوع المدقع 

 تراجع دول العالم في تحقيق الهدف الثاني بما فيه األردن 

  األطفال دون الخامسة والذين يعانون من التقزم والهزالونسب أعداد إرتفاع 

 الذين يعانون من البدانة إرتفاع أعداد ونسب األفراد 
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 الصحة الجيدة والرفاه –الهدف الثالث  

 الواقع قبل جائحة كورونا

 الوفيات فإنخفضت األشخاص، ماليين صحة تحسين في كبيرا   تقدما   أحرز العالم أن على المتحدة األمم كدتأ

. المعدية األمراض مكافحة وتيرة وإرتفعت الوالدة، عند المتوقع العمر متوسط وإرتفع األطفال، ووفيات النفاسية

 منهم الكثير ويعاني األساسية، الصحية الخدمات الى يفتقرون العالم سكان نصف يزال فال ذلك من الرغم وعلى

 .الفقر دائرة في تضعهم أو اإلفالس الى األشخاص تدفع أن طارئة صحية لحالة يمكن حيث مالية صعوبات من

 كبرى تحديات من يعاني أنه إال الصحية المؤشرات من العديد في األردن الذي أحرزه التقدم من الرغم علىو

 أهداف مؤشر حسب منه% 79 حوالي األردن حقق حيث( والرفاه الجيدة الصحة) الثالث الهدف تحقيق في

 .9102 المستدامة التنمية

 حية، والدة 0111 لكل 07 الى ليصل الخامسة دون األطفال وفيات معدل تراجع فقد المؤشر لهذا ووفقا  

 الوالدة حديثي وفيات وإنخفضت حية، والدة ألف 011 لكل 30 الى النفاسية األمهات وفيات معدل وإنخفض

 وإنخفض المكتسبة، المناعة نقص بفيروس جديدة إصابات تسجل لم فيما حية، والدة 0111 لكل 01.0 الى

 إشراف تحت الوالدات من% 22.6 توتم السكان، من ألف 011 لكل 6.0 الى السل بمرض اإلصابة معدل

 لكل وفاة 95.6 الطرق حوادث بسبب الوفيات فمعدل تتراجع، المؤشرات بعض زالت ال ذلك ومع .متخصصين

 نقاط، 01 أصل من نقطة 9.6 على األردن ليحصل الشخصي الرفاه مؤشر تراجع كما السكان، من ألف 011

 .الشخصي هالرفا عوامل أهم من جيدة بصحة التمتع يعتبر حيث

 أهمية على العامة اإلحصاءات دائرة عن والصادر( 9100-9107) األسرية والصحة السكان مسح أكد كما

 سؤال تم هامة قرارات ثالثة المسح وحدد إتخاذها، في الزوجات ودور األسرة داخل تتخذ التي القرارات

 .بصحتهن المتعلقة القرارات بينها من عنها المتزوجات

 لوحدهن يقررن عاما  ( 92-03) بين ما أعمارهن والالتي األردنيات المتزوجات من% 93 أنب المسح ويبين

 بأن أفدن المتزوجات من% 7 و ،(9109 عام مسح في% 91 النسبة كانت) الصحية برعايتهن يتعلق فيما

 توأفاد ،(9109 عام مسح في% 00 النسبة كانت) بصحتهن المتعلقة القرارات لوحدهم يتخذون األزواج

 عام مسح في% 92 النسبة كانت) بصحتهن المتعلقة القرارات أزواجهن مع بالتشارك يتخذن بأنهن% 67

9109.) 

 وإعادة األجر، مدفوعة غير الرعاية أعمال من الحد يستلزمان الشخصي والرفاه للنساء االقتصادي التمكين إن

 األطفال رعاية خدمات رأسها وعلى االجتماعية، الخدمات بتأمين الدولة طريق عن األعمال هذه توزيع

 الرجال بين بالتساوي المسؤوليات فيها تتوزع وال األجر مدفوعة غير أعمال وكلها اإلعاقة، وذوي والمسنين

 عائقا   يشكل أنه إال البشرية التنمية مجال في أهميته من الرغم وعلى. منها األكبر الجزء يتحملن الالتي والنساء

 لراحتهن المخصصة الحرة اليومية األوقات من كبيرا   حيزا   ويأخذ األجر، مدفوعة ألعمالبا قيامهن أمام جديا  

 .الوقت وفقر الفقر في يدخلهن مما ورفاههن

 التوقعات بعد جائحة كورونا

 تراجع في الخدمات الصحية والرفاه 

 تراجع مركز األردن على مؤشر الرفاه الشخصي 

 لث بما فيه األردنتراجع دول العالم في تحقيق الهدف الثا 

 إنخفاض نسبة األردنيات المتزوجات والالتي يتخذن لوحدهن القرارات المتعلقة بصحتهن 

 إنخفاض معدل وفيات حوادث السير 
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 التعليم الجيد –الهدف الرابع  

 الواقع قبل جائحة كورونا

 ملتحقين غير زالوا ال طفالاأل ماليين أن إال الفقر، من للتخلص أساسي أمر التعليم بأن المتحدة األمم تقول

 نصف من فأكثر. المطلوب العلمي التحصيل تحقيق من المدارس في الملتحقين جميع يستطيع وال بالمدارس،

 .والرياضيات القراءة في الكفاءة معايير من األدنى الحد يستوفون ال العالم أنحاء في والمراهقين الطالب جميع

 القراءة في الكفاءة من األدنى الحد الى يفتقرون ومراهق طفل مليون 607 أن الى ”تضامن“ وتشير

% 91 أن كما ،(امرأة مليون 311) النساء من مهيثلثو أميين البالغين من مليونا   731 يزال وال والراضيات،

 (.أطفال 3 كل من واحد طفل) المدرسة الى يذهبون ال عاما   07-6 العمرية الفئة في األطفال من

 تحقيق في جدية تحديات من يعاني أنه إال التعليم مؤشرات بعض في الذي حققه األردن قدمالت من الرغم وعلى

 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 79 حوالي األردن حقق حيث( الجيد التعليم) الرابع الهدف

 عاما   99-03 يةالعمر الفئة في واإلناث الذكور بين والكتابة القراءة معدل فإن المؤشر لهذا ووفقا  . 9102

 االلتحاق ومعدل ،%61.0 الى إنخفض قد الثانوية قبل ما المرحلة إكمال معدل أن إال ،%22.0 الى إرتفعت

 %.29.9 يبلغ تدائيةاإلب بالمرحلة

 تواجه التي التحديات من العديد الى األردن في التعليم إصالح مساندة برنامج معلومات وثيقة وأشارت ذاه

 وضع على البرنامج وسيعمل. األمام الى االقتصادية التنمية دفع اجل من مواجهتها يجب التيو التعليمي النظام

 تعليمي نظام وجود على األردن في االقتصادية التنمية تعتمدو .القادمة السنوات خالل وتنفيذها لها الحلول

 العمل، سوق في النجاح حقيقلت المطلوبة والعاطفية واإلجتماعية المعرفية المهارات والطالبات الطالب يكسب

 اإلمكانيات لتحقيق واألوالد الفتيات من لكل التعليم وجودة التعليم على الحصول فرص تحسين يستدعي مما

 .االقتصادي اإلزدهار تحقيق بهدف التعليمية لإلستثمارات الكاملة

 المستويات كافة على الضعيفة والطالبات البالط تعلم نتائج وصول الوثيقة، أبرزتها التي التحديات ضمن ومن

 مخصصة فقرة من واحدة كلمة قراءة يمكنه ال الثاني الصف في طالب 3 كل من فواحد متأزم، مستوى الى

 في نقص من يعانون وبالتالي صحيحة، بصورة واحدة طرح مسألة حل على قادرين غير ونصفهم للقراءة،

 الطالب فثلثا نتائجهم، على وتنعكس األعلى الدراسية المراحل الى همتالزم والحساب للقراءة أساسية مهارات

 المستوى دون اآلخر ونصفهم الرياضيات، في الكفاءة من األساسي المستوى يحققوا لم عاما   03 عمر في

 المدارس في اللفظي للعنف تعرضهم عن والطالبات الطالب من% 00 أبلغ قدو .والعلوم القراءة في األساسي

 .بدني لعقاب تعرضهم عن أبلغوا منهم% 00 و ،9106-9103 الدراسية السنة خالل

 وفقا   الدولية المقارنات أن إال والعلوم والرياضيات القراءة في الطالب آداء من أفضل هو الطالبات آداء كان وإن

(. PISA) بللطال الدولي التقييم برنامج في المشاركة الدول من الدنيا% 91 فئة في األردن تضع للوثيقة

 وإدارة وإعداد بإنتقاء المتعلقة السياسات موائمة عدم الى التعلم ألزمة الرئيسية المساهمة الوثيقة وترجع

 .التربوية والممارسات والمعلمات، المعلمين

 التوقعات بعد جائحة كورونا

   إغالق المدارس والجامعات جزئيا  أو كليا 

 والمعلمات في التحول الى التعليم االلكتروني وجودته  تحديات أمام الطالب والطالبات والمعلمين 

  بما فيه األردن الرابعتراجع دول العالم في تحقيق الهدف 

 تحديات أمام الجامعات والهيئات التدريسية والطلبة في التحول الى التعليم االلكتروني وجودته 

 إنقطاع بعض الطالب وخاصة الطالبات عن التعليم وزيادة نسب التسرب 



  

 

8 
 

المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء  –الهدف الخامس  

 والفتيات

 الواقع قبل جائحة كورونا

 للنساء أفضل مكانا   يعد اليوم العالم أن على المتحدة، األمم عن والصادر 9102 لعام المستدامة التنمية تقرير أكد

 عاما ، 00 بلوغهن قبل الزواج ىعل يجبرن الالتي الفتيات عدد إنخفض حيث الماضي، في عليه كان عما

 لمزيد مستمر والعمل التشريعية، الهيئات في يعملن والالتي القرار صنع مواقع يشغلن الالتي النساء عدد وإزداد

 .الجنسين بين المساواة لتعزيز التشريعية اإلصالحات من

 التشريعات تزال ال فمثال   لمحرز،ا التقدم من الرغم على النساء تواجه كبيرة وتحديات عقبات هنالك زال اللكن 

 من وغيرها الضارة للممارسات بالنسبة األمر كذلك سائدة، للنساء المسيئة االجتماعية واألعراف التمييزية

 النساء تؤدي كما ناقصا ، تمثيال   زال ال السياسية القيادات مستوى على النساء وتمثيل النساء، ضد العنف أشكال

 مجال في وعقبات تحديات ويواجهن األجر، مدفوعة غير المنزلية األعمال في ناسبمت غير نصيبا   والفتيات

 .والجنسية اإلنجابية الصحة

 عاما   92-03 بين ما أعمارهن والالتي العالم في والفتيات النساء من% 00 بأن األممية األرقام آخر وتفيد

 فتاة مليون 911 وأن السابقة، 09 األشهر في الشريك أو الزوج من الجنسي أو/و الجسدي للعنف تعرضن

 تزوجن عاما   99-91 يسن ما أعمارهن الالتي النساء من% 51 و التناسلية، األعضاء لتشويه تعرضن وإمرأة

 من% 52 يشكلن كما الوطنية، البرلمانات أعضاء من فقط% 99 النساء وتشكل عاما ، 00 الـ بلوغهن قبل

 .إدارية ناصبم يشغلن منهن% 97 أن إال العاملة القوى

 النساء كل وتمكين الجنسين بين المساواة) الخامس الهدف تحقيق مجال في كبرى تحديات من األردن ويعاني

 األهداف من وهو ،9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 90 حوالي األردن حقق فقد ،(والفتيات

 92-03 العمرية الفئة ضمن األردن في النساء من% 30 فإن المؤشر ووفق. هدفا   07 بين من تحقيقا   األقل

 سنوات حسب الذكور الى اإلناث نسبة وإرتفعت الحديثة، الحمل تنظيم وسائل من احتياجاتهن تلبية تم عاما  

 اإلناث عمل قوة إنخفضت فيما ،(فأكثر عاما   93 أعمارهم الذين السكان% )23.5 الى بالمدرسة االلتحاق

 %.03.9 هي كما بقيت النواب مجلس في النساء ونسبة ،%99.0 ىال لتصل الذكور مع مقارنة

 بأن العامة، االحصاءات دائرة عن والصادر 9100-9107 األسرية والصحة السكان مسح نتائجواظهرت 

 في أزواجهن عنف من عانين قد( عاما   92-03) أعمارهن والالتي والمنفصالت والمطلقات األرامل النساء

 أن حيث حاليا ، أزواجهن مع يعشن والالتي المتزوجات النساء مع مقارنة كبير بشكل تلفةالمخ بأشكاله السابق

 (.منهن% 99.0) العاطفي أو الجنسي أو الجسدي للعنف تعرضت متزوجات نساء 9 كل بين من واحدة إمرأة

% 99.5 و ،العاطفي للعنف تعرضن وأن سبق بأنه والمنفصالت والمطلقات األرامل من% 99.7 أفادت دقو

 منهن% 30 أفادت فقد عام وبشكل. الجنسي للعنف تعرضن% 05.6 و الجسدي، للعنف تعرضن منهن

 .أكثر أو العنف اشكال ألحد بتعرضهن

 التوقعات بعد جائحة كورونا

 تراجع المشاركة االقتصادية والسياسية للنساء 

 روني واالقتصادي والسياسي زيادة العنف ضد النساء بكافة أشكاله خاصة الجسدي والنفسي واالكت 

 تراجع دول العالم في تحقيق الهدف الخامس بما فيه األردن 

 تراجع في تلبية إحتياجات النساء من خدمات الصحة االنجابية والجنسية ووسائل تنظيم الحمل 

 زيادة أعباء الرعاية والعناية غير مدفوعة األجر على النساء والفتيات 
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 نظيفة والنظافة الصحيةالمياه ال –الهدف السادس  

 الواقع قبل جائحة كورونا

 األخرى الطبيعية كالموارد للتهديد المياه وتتعرض الغذائي، وامنه اإلنسان لصحة هاما   مصدرا   العذبة المياه

 شهر لمدة المياه في شديد شح من العالم سكان نصف ويعاني السكاني، النمو المياه على الطلب تجاوز حيث

 والصرف النظيفة الشرب مياه على الحصول فرص زيادة في التقدم من الرغم وعلى األقل، على السنة في واحد

 تقرير في جاء لما وفقا   األساسية، الخدمات الى يفتقرون منهم الريفيين خاصة األشخاص باليين أن إال الصحي،

 المتحدة، األمم عن والصادر 9102 لعام المستدامة التنمية

 مياه خدمات الى يفتقرون األشخاص من مليونا   703 زال ما المتحدة لألمم ووفقا   أنه أن الى ”تضامن“ وتشير

 لغسل األساسية المرافق لديهم ليس العالم أنحاء جميع في أشخاص 3 كل بين من 9 وهنالك األساسية، الشرب

 يمارسون( لعالما سكان من% 2) األشخاص من مليونا   675 يزال وال المنزل، في والماء بالصابون اليدين

 .المياه في الشديد الشح بسبب شخص مليون 711 سينزح 9151 عام وبحلول العراء، في التغوط

 حقق فقد ،(الصحية والنظافة النظيفة المياه) السادس الهدف تحقيق مجال في جدية تحديات من األردن ويعاني

 تقدما   األردن حقق فقد المؤشر وفقو. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 33 حوالي األردن

 مياه خدمات يستخدمون األردن في السكان من% 20.6 أن حيث الصحي والصرف الشرب مياه خدمات في

 .األساسية الصحي الصرف خدمات يستخدمون السكان من% 26.7 و األساسية، الشرب

 بأن العامة، اإلحصاءات دائرة عن والصادر 9100-9107 األسرية والصحة السكان مسح نتائج أظهرتو

 لديها التي األسر نسبة بلغت فيما ،”مياه دورات“ محسن صحي صرف لديها األردن في األسر من% 20.9

 حتى األردن في األسر عدد حسب وعددها% 0.0( أكثر أو أسرتين بين مشتركة) محسن غير صحي صرف

 (.أسرة مليون 9.050 أصل من) أسرة 50909 بحدود 9100 نهاية

 بالشبكة فيها المياه دورات تتصل محسن صحي صرف لديها التي األسر من% 62.7 أن الى ”تضامن“ يروتش

 األسر من% 90.3 فيما ،(الريف في األسر من% 90.9 و الحضر في األسر من% 79.9) للمجاري العامة

% 26.0 بأن ائجالنت أظهرت فقد المياه، دورات موقع حيث ومن. إمتصاصية بحفر متصلة فيها المياه دورات

 الساحات في) المساكن خارج المياه دورات األسر من% 5.9 و المساكن، داخل لديها المياه دورات األسر من

 (آخر مكان في أو

 والمدارس العامة واألماكن المساكن في والنظيفة اآلمنة المياه دورات خاصة الصحي الصرف خدمات توفير إن

 العامالت النساء وإنتاجية الفتيات تعليم وعلى والنساء، األطفال صحة لىع إيجابي بشكل ؤثرسي العمل، وأماكن

 هو قلقهن يثير ما أكثر فإن السوق، الى المنزل من الخروج في النساء تفكر عندماو .العمل في وإستمرارهن

 السن في كبيرات كن أو أطفال برفقتهن كان إذا خاصة األردنية، المدن معظم في عامة مياه دورات وجود عدم

 التي المهام إتمام دون منازلهن الى العودة الى منهن العديد وتضطر. كالسكري مزمنة أمراض من يعانين أو

 .الجانب هذا في تفكيرهن عند ا  قلطم يخرجن ال بعضهن بل ال أجلها، من خرجن

 التوقعات بعد جائحة كورونا

 تباطوء في توزيع المياه وصعوبة في الوصول اليها 

 اد التعقيم ومواد الوقاية ومواد التنظيفنقص في مو 

  بما فيه األردن السادستراجع دول العالم في تحقيق الهدف 

 خطورة إستخدام األسر لدورات المياه المشتركة ودورات المياه خارج المنازل 

 إستمرار عدم توفر دورات المياه العامة خاصة في المدن الرئيسية 
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 ار معقولةطاقة نظيفة وبأسع –الهدف السابع  

 الواقع قبل جائحة كورونا

 وتيرة وتسارعت العالمي، المستوى على وتوفرا   إستدامة أكثر أصبحت الطاقة أن الى الحالية المعطيات شيرت

 مكاسب المتجددة الطاقة تحقق كما التحسن، في الطاقة كفاءة وإستمرت فقرا ، األكثر الدول الى الكهرباء وصول

 نظيفة طهي وتكنولوجيا وقود الى الوصول لتحسين ملحة الحاجة زالت فال ذلك ومع .الكهرباء قطاع في كبيرة

 التنمية تقرير في جاء لما وفقا   الكهرباء، قطاع خارج المتجددة الطاقة إستخدام في التوسع وضرورة وآمنة،

 المتحدة، األمم عن والصادر 9102 لعام المستدامة

% 07 أن إال الكهرباء، على يحصلون العالم أنحاء جميع في 01 صلأ من أشخاص 2 إنف المتحدة لألمم ووفقا  

 مليار 5 أن كما ،(مليونا   091) الريفية المناطق في يعيشون الكهرباء الى يفتقرون الذين من العالم سكان من

 إجمالي من% 07.3 المتجددة الطاقة وشكلت والتكنولوجيا، الطهي وقود من نظيفة أنواع الى يفتقرون إنسان

 .للطاقة النهائي االستهالك

 حقق فقد ،(معقولة وبأسعار نظيفة طاقة) السابع الهدف تحقيق مجال في األردن أمام قائمة التحديات زالت الو

 تقدما   األردن حقق فقد المؤشر ووفق. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 29 حوالي األردن

% 22.0 و الكهرباء، على الحصول يمكنهم لديهم األردن في سكانال من% 011 أن حيث النظيفة، الطاقة في

 وغير مرتفعة أسعارها أن إال والتكنولوجيا، الطهي وقود من نظيفة أنواع على الحصول يمكنهم السكان من

 .معقولة

 األسر إنفاق بأن العامة اإلحصاءات دائرة عن والصادر 9107 لعام األسرة ودخل نفقات مسح أظهر وقد هذا

 مليار 0.952 و الغذائية، المجموعات على مليار 5.226 منها دينار، مليار 09.956 بلغ األردن في لسنويا

 .الغذائية غير المجموعات على دينار

 الكلي األسر إنفاق مجموع من% 95.6 نسبته ما والغاز والكهرباء والمياه المسكن على األسر إنفاق شكل وقد

 من طقف% 53.0 نسبته ما الغذائية غير المجموعات ىلع قافنإلا شكل افيم دينار، مليار 9.020 وبقيمة

  .األسر إنفاق مجموع

 ،%(91) اإلستخدام من دينارا   9921.3 منها دينارا   00999 األردن في لألسر السنوي الدخل متوسط ويبلغ

 29.9 و ،%(06.3) اإليجارات دخول من دينارا   0060.3 و ،%(0.7) الخاص العمل من دينارا   201.5 و

 %(.59) التحويالت من دينارا   5005.5 و الملكية، دخول من دينارا  

 من% 62 الى وصلت وبنسبة والتحويالت اإليجارت على دخلها مصادر في نساء ترأسها التي األسر وإعتمدت

 الذكور دخل شكل بينما% 51.6 سوى واإلستخدام العمل من دخلهن يشكل ولم السنوي، الدخل متوسط مجموع

 البطالة تنامي من المخاوف يؤكد مما ألسرهم، السنوي الدخل متوسط مجمل من% 56.0 واإلستخدام ملالع من

 باألعباء للقيام إقتصاديا   تمكينهن الى بحاجة هن والالتي اإلناث بين خاصة كورونا، جائحة ظروف ظل في

 .لألسر ترأسهن ظروف ترتبها التي اإلضافية

 التوقعات بعد جائحة كورونا

 ي إمدادات الطاقة خاصة للمرافق الصحيةنقص ف 

 نقص في أعداد العاملين بقطاع الطاقة 

 تراجع دول العالم في تحقيق الهدف السابع بما فيه األردن 

 إستمرار إرتفاع أسعار الطاقة بمختلف أنواعها 

 تغير في أولويات إنفاق األسر والتقليل من اإلنفاق على الطاقة 
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 ق ونمو االقتصادالعمل الالئ –الهدف الثامن  

 الواقع قبل جائحة كورونا

 والمستدام المطرد االقتصادي النمو على المعيشة مستويات وتحسين للجميع الئقة عمل فرص وجود يعتمد

 من الثامن الهدف تحقيق أن إال البطالة، وإنخفضت العمل إنتاجية ارتفعت فقد العالمي الصعيد وعلى والشامل،

 فرص لزيادة واالجتماعية االقتصادية السياسات في التفكير إعادة يستدعي 9151 المستدامة التنمية أهداف

 العمالة من والتخفيف والجنسين، العمرية والفئات المناطق بين المساواة عدم من والحد للشباب خاصة العمل

 األمم عن والصادر 9102 لعام المستدامة التنمية تقرير في جاء لما وفقا   آمنة، عمل بيئات وتعزيز المنظمة غير

 المتحدة،

 معدل ويبلغ للنساء، بالنسبة منه% 09 بنسبة أعلى للرجال بالساعة األجر متوسط فإن المتحدة لألمم ووفقا  

 اليد إنتاجية وإرتفعت تدريب، أو تعليم أو عمل بأي ملتحقين غير الشباب خمس أن كما ،%3 العالمي البطالة

 .9101 عام منذ السنوي للنمو معدل أعلى وهو 9107 عام مع رنةمقا% 9.0 بنسبة 9100 عام في العاملة

 حقق فقد ،(االقتصاد ونمو الالئق العمل) الثامن الهدف تحقيق مجال في كبرى تحديات من األردن يعانيو

 النمو معدل تراجع فقد المؤشر ووفق. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 67 حوالي األردن

 ووصل السكان، من 0111 لكل ضحية 0.0 الى الحديثة العبودية إنتشار وتراجع ،3.3 سالب ىال األردن في

 المالية الخدمات مزودي لدى أو األخرى المالية المؤسسات أو البنوك في بنكية حسابات لديهم الذين األفراد نسبة

 .عاما   03 فوق السكان من% 99.3 الى الهواتف عبر

% 91 و للذكور% 93% )95.3 وإناثا   ذكورا  ( عاما   99-03) األردنيين الشباب بين البطالة معدل بلغو

 ،9100 عام خالل% 00.6 والبالغ( عاما   03)+  السكان جميع بين للبطالة العام المعدل مع مقارنة( لإلناث

 99-03) أردني شاب 091559 فإن أيضا   األرقام وبلغة .9100 لعام العمل قوة مسح لبيانات وفقا   وذلك

 (.شابة 50060 و شاب 010975) البطالة من يعانون( عاما  

 لكال% 02 و للذكور% 07.7% )99.0 بحدود 9102 عام من الرابع الربع خالل اإلناث بين البطالةوبلغت 

% 02.0% )97.3 بحدود 9102 عام من الثالث الربع خالل اإلناث بين البطالة نسبة كانت فيما ،(الجنسين

% 05.3 الى لتصل األردنيات النساء بين العمل قوة نسبة قليال   وإرتفعت(. للذكور% 07.0 و الجنسين لكال

 بمقدار تحسنا   وشكلت العام ذات من الثالث الربع خالل% 05.9 مقابل 9102 عام من الرابع الربع خالل

1.5.% 

 األجر متوسط اعإرتف العامة اإلحصاءات دائرة عن والصادر 9100 لعام السنوي االحصائي التقريروحسب 

 المتوسط بلغ حيث الخاص، القطاع في للعاملين الشهري األجر متوسط عن العام القطاع في للعاملين الشهري

 961 الخاص القطاع في المتوسط بلغ فيما لإلناث، دينارا   399 مقابل للذكور دينارا   699 العام القطاع في

 القطاع وفي% 00 العام القطاع في األجور في الفجوة فإن وعليه(. لإلناث دنانير 915 مقابل للذكور دينارا  

 %.09.0 الخاص

 التوقعات بعد جائحة كورونا

   توقف النشاط االقتصادي كليا  أو جزئيا 

 إنخفاض فرص العمل المستحدثة وفقدان الدخل 

 تراجع دول العالم في تحقيق الهدف الثامن بما فيه األردن 

 لشباب والنساءاع نسب البطالة خاصة بين فئة افإرت 

 فقدان الوظائف كليا  أو جزئيا  وبشكل دائم أو مؤقت 
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 الصناعة واإلبتكار والهياكل األساسية –الهدف التاسع  

 الواقع قبل جائحة كورونا

 شأنه من االبتكار، وتشجيع للجميع والشامل المستدام التصنيع وتحفيز الصمود على قادرة تحتية بنى إقامة إن

 هذه تلعب كما والدخل، العمل فرص توليد على قادرة وتنافسية وديناميكية اقتصادية وىلق العنان إطالق

 االرتباط مجال في مشهودة مكاسب وتحققت وتعزيزها، الجديدة بالتكنولوجيات األخذ في رئيسيا   دورا   العناصر

 عن والصادر 9102 المستدامة التنمية تقرير في جاء لما وفقا   العالم، حول المتنقل اإللكتروني االتصال بشبكات

 .المتحدة األمم

 عام التاسع الهدف تحقيق بلوغ معه يمكن وال للغاية بطيئ نموا   الدول أقل في التصنيع فإن المتحدة لألمم ووفقا  

 مقابل نموا ، الدول أقل في دوالرا   009 الواحد للفرد التحويلية للصناعة المضافة القيمة أن حيث ،9151

 الى لتصل والتطوير البحث في العالمية ماراتاالستث وإرتفعت هذا. الشمالية وأمريكا أوروبا في دوالرا   9250

 نطاق ضمن األشخاص من% 21 يعيش كما ،9111 عام مليار 752 مقابل 9106 عام دوالر تريليوني

 في ليست ستخداماال تكاليف أن إال 9100 عام خالل الجودة عالية خلوية بشبكة أو الثالث الجيل بشبكة التغطية

 .الجميع متناول

 واالبتكار الصناعة) التاسع الهدف تحقيق مجال في جدية تحديات من األردن يعاني المحلي المستوى وعلى

 ووفق. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 91 حوالي األردن حقق فقد ،(األساسية والهياكل

 عدد وتراجع اإلجمالي، المحلي الناتج من% 1.5 الى ليصل تطويروال البحث على اإلنفاق تراجع فقد المؤشر

 في السكان عدد إرتفع فيما ،%1.9 الى لتصل( السكان من نسمة ألف لكل) المنشورة والفنية العلمية األبحاث

 ،%011 الى الخلوية الهواتف إشتراكات وإرتفعت ،%66.0 الى ليصل اإلنترنت يستخدمون والذين األردن

 إرتفع فيما نقاط، 3 من مقياس على نقطة 9.7 الى التحتية بالبنى المرتبطة والنقل التجارة نوعية تإرتفع كما

 .نقطة 96.3 الى ليصل نقطة 011 من مقياس على أردنية جامعات ثالث أفضل ترتيب

” 9107 المنازل في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وانتشار استخدام مسح“ أظهر فقد متصل جانب وفي

% 20.9 بأن العامة، اإلحصاءات دائرة مع بالتعاون المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة عن والصادر

 أجهزة لديها% 50 و ثابت، هاتف لديها األسر من% 01.9 و خلوي، هاتف لديها األردن في األسر من

 حجب على موافقتها على األسر من% 20.0 أكدت فيما اإلنترنت، خدمة لديها األسر من% 00.0 و حاسوب،

 .اإلباحية المواقع

 الهواتف طريق عن كانت باإلنترنت اإلتصال طرق أكثر بأن أيضا   أظهرت النتائج أن الى ”تضامن“ وتشير

 تاله ،%20 وبنسبة استخداما   األكثر Whatsapp تطبيق كان حين في ،% 27.5 وبنسبة الخلوية

Facebook سنوات 3 أعمارهم الذين األفراد عدد من% 97 نسبته ما اإلناث وشكلت%. 07.6 وبنسبة 

 9107 لعام السكان عدد حسب أرقام الى النسب وبتحويل .الذكور من% 35 مقابل اإلنترنت ويستخدمون فأكثر

 9.060 بينهم من نسمة مليون 0.2 فأكثر سنوات 3 أعمارهم الذين عدد فإن نسمة، مليون 01.135 والبالغ

 .انثى مليون 9.7 منهم نسمة مليون 3.0 اإلنترنت يستخدمون الذين عدد إنف هؤالء بين ومن. أنثى مليون

 التوقعات بعد جائحة كورونا

 تراجع عمل القطاعات الصناعية 

 تراجع اإلبتكار واإلبداع في قطاعات معينة وتقدم في مجال التكنولوجيا 

 تراجع دول العالم في تحقيق الهدف التاسع بما فيه األردن 

 سب مستخدمي التكنولوجيا الحديثة لكل من الذكور واإلناثإرتفاع أعداد ون 

 تراجع في مخصصات وأعداد األبحاث العلمية والفنية المنشورة 
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 الحد من أوجه عدم المساواة –الهدف العاشر  

 الواقع قبل جائحة كورونا

ت، إال أن معدالت تشكل أوجه عدم المساوة بين البلدان وداخلها مصدر قلق دائم رغم التقدم في بعض المجاال

وال بد من التركيز على الطرق والوسائل التي تحد من  ،إنعدام المساواة ال زالت بإرتفاع في الكثير من الدول

ل الى أسواق العمل والتجارة، وضرورة الوصول الى مستوى الصفر في وانعدام المساواة في الدخل والوص

 المستدامة التنمية تقرير في جاء لما وفقا  كثر فقرا ، التعرفات الجمركية المفروضة على صادرات الدول األ

 .المتحدة األمم عن والصادر 9102

األشد فقرا  من السكان بوتيرة أسرع % 91دولة من دول العالم زاد دخل شريحة  96 فإن المتحدة لألمم ووفقا  

% 91ما تحصل شريحة الـ العليا، في% 0من زيادة المعدل الوطني، وتتزايد في كثير من الدول دخول شريحة 

من إجمالي الدخل، ومعظم الدول لديها سياسات لتيسير الهجرة اآلمنة والمنظمة % 93من السكان على أقل من 

 .لكن ال زال هنالك الكثير من العمل لحماية حقوق المهاجرين ورفاههم االجتماعي واالقتصادي

الحد من أوجه عدم ) العاشر الهدف تحقيق جالم في كبرى تحديات من األردن يعاني المحلي المستوى وعلى

 فقد المؤشر ووفق. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 33 حوالي األردن حقق فقد ،(المساواة

-0على مقياس من ) 95.9المعدل ألعلى الدخول حيث حصل على " GINI"األردن على معامل  تراجع

011). 

 متأثرة هشة أوضاع في يعيشون شخص ملياري حوالي بأن تفيد ليةالدو العمل منظمة تقديرات“ وتفيد

 عمل فرص خلق فإن وبالتالي عاما ، 92-03 بين ما أعمارهم تتراوح مليون 911 من أكثر منهم بالنزاعات،

 للعمل، الحاجة أمس في هم ممن% 91 لـ األشغال الى الوصول فرص وتحسين المهن من أفضل نوعية وتوفير

 العنيفة الصراعات على عصية وإنصافا ، تماسكا   أكثر مجتمعات بناء في والمساهمة العام لدخلا بزيادة كفيل

 .”الصراعات تلي التي للتحديات التصدي على وقادرة

 أو الثروة من حرمان أو/  و إستغالل أو/  و قهر أو/  و ظلم ألي وجود وعدم إنتفاء االجتماعية العدالة وتعني

 واإلقتصادي والسياسي اإلجتماعي واإلستبعاد واإلقصاء والتهميش الفقر حاالت فتغيب كليهما، من أو السلطة

 بفرص ورجاال   نساءا   األفراد ويتمتع ،تمييز دون متساو بشكل الحقوق بتلك الجميع ويتمتع والثقافي والمدني

. المستدامة التنمية نحو دمتق تحقيق شأنها من التي قدراتهم/  وقدراتهن إبداعاتهم/  إبداعاتهن إلطالق متساوية

 الدول عن والسياسي والثقافي واإلجتماعي اإلقتصادي اإلستقالل اإلجتماعية العدالة تعني ،الدول مستوى وعلى

 النامية الدول بين ما عادة يحدث ما وهو أخرى دولة قبل من مستغلة أو تابعة الدولة تلك تكون أن دون األخرى

 .المتقدمة والدول

، وإن إزالة كافة أشكال التمييز م المساواة والتمييز بين الجنسينجتماعية يمكن أن تتحقق في ظل عدال عدالة إو

ضد النساء في التشريعات وتمكينهن سياسيا  وإقتصاديا  وإجتماعيا  والقضاء على العنف ضدهن والممارسات 

 .ةخطوة في اإلتجاه الصحيح للوصول الى عدالة إجتماعي ،الضارة

 عد جائحة كوروناالتوقعات ب

 تفاقم أوجه عدم المساواة في جميع أهداف التنمية المستدامة األخرى 

 زيادة الفجوة بين الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية داخل الدولة وبين الدول 

 تراجع دول العالم في تحقيق الهدف العاشر بما فيه األردن 

 ون في أوضاع هشةزيادة أعداد ونسب األفراد ذكورا  وإناثاُ الذين يعيش 

 تراجع أعداد ونسب المهاجرين من والى األردن 
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 مدن ومجتمعات محلية مستدامة –الهدف الحادي عشر  

 الواقع قبل جائحة كورونا

 ،9151بحلول عام % 61يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن ومن المتوقع إرتفاع هذه النسبة الى 

من الناتج اإلجمالي العالمي، لكنها في الوقت % 61دي حيث تساهم في وتعد المدن مراكز قوة للنمو االقتصا

ستخدام الموارد، ويؤدي التوسع إمن % 61كربون العالمية وما يفوق من إنبعاثات ال% 71ذاته تشكل 

الحضري الى تزايد عدد سكان األحياء الفقيرة، وعدم قدرة البنى التحتية والخدمات على تلبية اإلحتياجات 

جمع النفايات وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والنقل، الى جانب تفاقم تلوث الهواء والزحف كأنظمة 

 .المتحدة األمم عن والصادر 9102 المستدامة التنمية تقرير في جاء لما وفقا  الحضري العشوائي، 

هة أشخاص من سكان المدن يعيش في ظروف شبي 9شخص واحد من أصل  فإن المتحدة ألمما وبحسب

% 97مليار إنسان ال يمكنهم الحصول على خدمات جمع النفايات، وحوالي  9بظروف األحياء الفقيرة، وهنالك 

أي أن تكون وسائل النقل )من سكان المناطق الحضرية ال يتمتعون بسهولة الوصول الى وسائل النقل العام 

أشخاص من سكان المدن يتنفسون  01من أصل  2، كما أن (متر عن مكان السكن 311العامة ال تبعد سوى 

 .هواءا  ملوثا  

مدن ومجتمعات ) الحادي عشر الهدف تحقيق مجال في جدية تحديات من األردن يعاني المحلي المستوى وعلى

 ووفق. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 73 حوالي األردن حقق فقد ،(محلية مستدامة

 ميكرون 93التي يقل قطرها عن  في المناطق الحضرية وي للجسيماتنسمتوسط التركيز ال فقد بلغ المؤشر

لكل متر مكعب، وتراجعت نسبة السكان في المناطق الحضرية الذين لديهم مصادر مياه محسنة الى  55بحدود 

 %.63.9ت نسبة الرضا العام عن النقل العام الى ع، وإرتف07.9%

 منها الذكور شكل نسمة، مليون 01.512 بلغ 9100 عام ةنهاي المقدر السكان عدد أن الى ”تضامن“ وتشير

  90.5 بلغت األردن في السكان لزيادة الشهري المعدل فإن عامة وبصورة. ألف 091.3 واإلناث ألف 053.3

 ،%.97.0 اإلناث ونسبة% 39.2 بحدود 9100 عام في السكان مجموع من الذكور نسبة وكانت .نسمة ألف

 .مربع كم لكل فرد 005.9 السكانية الكثافة وبلغت

 عاما ، 90 الى األردنيين السكان عدد ليتضاعف األردن يحتاج فيما ،%9.9 لألردنيين السكاني النمو معدل وبلغ

% 99) العاصمة محافظات وهي محافظة، 09 اصل من محافظات ثالث يقطنون السكان من% 79.0 أن كما

 نسبة بلغت فيما(. السكان من% 09.5) الزرقاء فظةومحا( السكان من% 00.3) إربد ومحافظة( السكان من

 المناطق وفي( فأكثر نسمة آالف 3 سكانها عدد يبلغ التي التجمعات% )21.5 الحضرية المناطق في السكان

 (.الريفية المناطق في القاطنين من% 00.0) منهم األكبر النسبة المفرق محافظة إحتلت% 2.7 الريفية

 ومحافظة%( 3.0) المفرق محافظة وهي المحافظات باقي على% 93.9 سبتهمون السكان باقي توزع فيما

 لكل% 9) والعقبة مادبا ومحافظتي%( 9.3) جرش ومحافظة%( 5.5) الكرك ومحافظة%( 3.9) البلقاء

 %(.0) الطفيلة محافظة واخيرا  %( 0.7) معان ومحافظة%( 0.0) عجلون ومحافظة( منهما

 التوقعات بعد جائحة كورونا

 دة األخطار الصحية على السكان الذين يعيشون في المناطق المكتظة والفقيرةزيا 

 تراجع خدمات البنى التحتية والنقل العام 

 تراجع دول العالم في تحقيق الهدف الحادي عشر بما فيه األردن 

 إنخفاض نسبة تلوث الهواء في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية 

 الرئيسية يعيشون في المناطق الشعبية في المدن إزدياد أعداد ونسب السكان الذين 
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 اإلستهالك واإلنتاج المسؤوالن –الهدف الثاني عشر  

 الواقع قبل جائحة كورونا

للخطر مترافقا  مع التقدم االقتصادي واالجتماعي، ومع إستمرار  ملاعلا قرن الماضي تدهورا  بيئيا  يعرضشهد ال

ية لدعم النشاطات االقتصادية، إال أن مستوى الكفاءة في استخدام هذه استخدام كميات متزايدة من الموارد الطبيع

الموارد ال زال على حاله ولم يكن هنالك فصل ما بين النو االقتصادي واستخدام الموارد الطبيعية، ويتزايد توليد 

ان عدم النفايات وتتعرض للضياع حوالي ثلث األغذية المنتجة لالستهالك البشري، وتبرز الحاجة الى ضم

 والصادر 9102 المستدامة التنمية تقرير في جاء لما وفقا  اإلفراط في استخراج الموارد وبالتالي تردي البيئة، 

 .المتحدة األمم عن

الدول المتقدمة تستخدم خمس الموارد الطبيعية الالزمة إلنتاج نفس القدر من الناتج  فإن المتحدة ألمما وبحسب

دولة بنشاط إلعتماد سياسات وتدابير من شأنها تعزيز استدامة  011تعمل النامية، واالقتصادي للدول 

 97االستهالك واإلنتاج، وتنمو البصمة المادية للفرد بشكل يفوق النمو السكاني والنمو االقتصادي، وتبلغ حاليا  

 9ألعلى، فيما تبلغ طنا  متريا  في الدول ذات الدخل المتوسط ا 07طنا  متريا  في الدول ذات الدخل المرتفع، و 

 .طنا  متريا  في الدول ذات الدخل المنخفض

االستهالك واإلنتاج ) عشر الثاني الهدف تحقيق مجال في فال زالت التحديات قائمة المحلي المستوى وعلى

فقد  ذلك ووفق. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 00 حوالي األردن حقق فقد ،(المسؤوالن

 .نيولباالستهالك واإلنتاج المسؤؤشرات المتعلقة تحسنت الم

 المنتدى مع بالتعاون األمريكية ييل جامعة عن والصادر 9100 لعام( EPI) ”البيئي اآلداء مؤشر“ وضعكما 

 الخامس المركز بذلك وإحتل دولة، 001 بين من( نقطة 69.91) 69 المركز في األردن العالمي، االقتصادي

 ضمن البيئية مؤشراتها وتصنيف الدول آداء تقييم على المؤشر ويقوم. عربية ةدول 00 بين من عربيا  

 أدائها حول بالدرجات تقييما   الدول التقرير ويمنح. البيئية النظم وحيوية البيئية الصحة هما أساسيتين، مجموعتين

 الشرب مياه اء،الهو نوعية اإلنسان، صحة على اآلثار: البيئية الصحة فئة في تشمل مرجعية، قضايا في

 الحيوي التنوع السمكية، الثروة الغابات، الزراعة، المائية، الموارد: البيئية النظم فئة وفي الصحي، والصرف

 .والطاقة المناخ والموائل،

 91 المركز وإحتل ،”الهواء جودة“ حيث من( نقطة 22.60) عالميا   5 المركز إحتل األردن أن الى يشار

 إحتل حيث ”البيواوجي التنوع“ مجال في متأخرا   كان أنه إال ،”الهواء تلوث“ حيث نم( نقطة 70.6) عالميا  

  .”الزراعة“ مجال في( نقطة 05.15) عالميا   031 المركز وإحتل ،(نقطة 95.03) عالميا   075 المركز

 معهد قّدر 9106 عام ففي. العامة للصحة الرئيسي البيئي التهديد تشكل للمؤشر وفقا   ”الهواء جودة“ تزال الو

 المفقودة العمر سنوات جميع ثلثي في ساهمت الجو طريق عن المنقولة األمراض أن والتقييم الصحية المقاييس

 سريعة الدول في خاص بشكل حادة الهواء تلوث قضايا وتعتبر. بالبيئة المرتبطة واإلعاقات الوفيات بسبب

 .والصين الهند مثل والتصنيع التحضر

 حة كوروناالتوقعات بعد جائ

 زيادة االستهالك وزيادة النفايات 

 إنخفاض أنشطة تدوير النفايات 

 عشر بما فيه األردن الثانيدول العالم في تحقيق الهدف آداء  تحسن 

 تناسب البصمة المادية للفرد مع النمو السكاني واالقتصادي 

 تحسن ترتيب األردن على مؤشر اآلداء البيئي وجودة الهواء 
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 العمل المناخي –عشر الهدف الثالث  

 الواقع قبل جائحة كورونا

أثر استمرار ارتفاع تدفق غازات الدفيئة الى تغير المناخ بمعدالت أعلى بكثير مما كان متوقعا ، حيث كانت 

تقارب درجة مئوية واحدة فوق خط األساس المحدد قبل  9100معدالت درجة الحرارة العالمية المتوسطة لعام 

سنوات األكثر إحترارا  على اإلطالق، وتستمر مستويات البحار في االرتفاع  9وتعد آخر . الثورة الصناعية

ويعتبر تغير المناخ أكبر تحدي أمام التنمية المستدامة، وإذا ترك الحال على ما هو عليه . متسارعة ةروصب

 األمم عن والصادر 9102 مةالمستدا التنمية تقرير في جاء لما وفقا  سيشهد العالم تغيرات جامحة في المناخ، 

   .المتحدة

مليون شخص بين  0.5فإن الكوارث المتعلقة بالمناخ والكوارث الجيوفيزيائية أودت بحياة  المتحدة ألممل ووفقا  

عما % 096، وبلغت نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي أعلى بنسبة 9107-0220عامي 

عن التمويل ( مليار دوالر 700)لصناعية، وزاد اإلستثمار في الوقود األحفوري كان الحال عليه ما قبل الثورة ا

 .دولة 006على اتفاق باريس  صادقت، فيما بلغ عدد الدول التي (مليار 600)المناخي العالمي 

 األردن حقق فقد ،(العمل المناخي) عشر الثالث الهدف إقترب من تحقيق فإن األردن المحلي المستوى وعلى

فقد تحسنت المؤشرات المتعلقة  ذلك ووفق. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 25 يحوال

ألف نسمة من  011بالتلوث، حيث يبلغ عدد الذين يتأثرون بالكوارث المتعلقة بتغير المناخ واحد فقط لكل 

 .السكان

 بالنتائج ويتأثرن ،جهة من والجفاف التصحر مكافحة في وحيوي هام دور للنساء أن الى ”تضامن“ وتشير

 القاحلة وشبه القاحلة المناطق في خاصة تردي من تعاني التي واألراضي المساحات زيادة عن الناجمة السلبية

 على سلبا   يؤثر مما اإلنتاجية على القدرة تفقد األراضي تلك فإن وبهذا. أخرى جهة من الرطبة وشبه والجافة

 .منهم%( 71) النساء تشكل والذي العالم حول الجوعى لةمشك من ويفاقم ،والبيئة الغذاء

 العالم ويخسر ،العالم سكان ثلث عليها ويعيش العالم في اليابسة من%( 91) حوالي الجافة األراضي وتشكل

 إنسان مليار( 9.6) حوالي بأن ا  ملع ،األراضي وتردي تدهور بسبب كيلومتر ألف( 31) الى( 91) من سنويا  

 من متوسط أو حاد بشكل ستتأثر الزراعية األراضي من%( 39) أن كما .الزراعة على مباشرا   دا  إعتما يعتمد

 .التربة وتردي تدهور

 أن كما ،القادمة سنوات العشر خالل بالتشرد مهددون إنسان مليون( 31) فإن والجفاف للتصحر وكنتيجة

 منهن/  منهم ،األراضي وتردي تدهور من مباشر بشكل سيتأثرن/  سيتأثرون العالم وفقيرات فقراء من%( 79)

 .متوسط فقر من يعانين/  يعانون%( 59)و مدقع فقر من يعانين/  يعانون%( 99)

 ،واألطفال النساء من كل على متناسب وغير مختلف بشكل يؤثران والجفاف التصحر بأن ”تضامن“ وتضيف

 عليها للمحافظة بوسعهن ما ويعملن ،الجفاف اليها زحف التي أراضيهن ويتركن يغادرن من آخر هن فالنساء

 .سكنهن وأماكن الحيوانية والثروة األراضي على حفاظا   ،التصحر من وحمايتها

 التوقعات بعد جائحة كورونا

 آثار إيجابية على المناخ بسبب تراجع التلوث الناتج عن الصناعة والنقل 

 تراجع مستويات التلوث البيئي 

  في تحقيق الهدف الثالث عشر بما فيه األردنتحسن آداء دول العالم 

 زيادة مخاطر الجفاف والتصحر 

 تأثر المناطق الزراعية خاصة في األغوار باالرتفاع المستمر لدرجات الحرارة 
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 الحياة تحت الماء –الهدف الرابع عشر  

 الواقع قبل جائحة كورونا

على الكوكب وتعتمد الحياة عليها، وتنتج  ئيتغطي المحيطات أكثر من ثلثي سطح األرض وتشكل أكبر نظام بي

المحيطات نصف األوكسجين الذي نتنفسه وتعمل كمنظم مناخي، وتمتص الحرارة من الغالف الجوي وأكثر من 

 . ربع ما ينتجه اإلنسان من ثاني أكسيد الكربون

رات في تركيبتها الكيميائية، إال أن إنبعاثات الكربون المتزايدة أدت الى تراكم الحرارة في المحيطات والى تغيي

ا فيها الصيد الجائر ظاهر المناخية المتطرفة، بمممر الذي يؤدي الى تهديدات مستمرة للموارد البحرية والاأل

   .المتحدة األمم عن والصادر 9102 المستدامة التنمية تقرير في جاء لما وفقا  ور الموائل، هوالتلوث وتد

عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، % 96حموضة المحيطات بنسبة فقد زادت  المتحدة ألممل ووفقا  

% 67لتصل الى  0279عام % 21وإنخفضت نسبة األرصدة السمكية ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا  من 

منطقة ساحلية من تحسين جودة مياهها الساحلية  991مناطق من أصل  019فيما تمكنت  .9103عام 

ولة على اتفاق تدابير دولة الميناء وهو أول اتفاق دولي ملزم بشأن الصيد غير د 07، ووقعت (9109-9100)

 .المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم

 األردن حققو ،(الحياة تحت الماء) عشر الرابع الهدف لم تتوفر معلومات حول تحقيق المحلي المستوى وعلى

تراجع األردن على مؤشر فقد  ذلك ووفق. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 97 حوالي

 (.011-0على مقياس من )نقطة  90.3صحة المحيطات خاصة على محور المياه النظيفة ليصل الى 

 تبذلو ،المرجانية الشعاب من ونادرة فريدة نوعية لتشكل جيدة بيئة توفرب تميز العقبة خليج مياه نأيشار الى 

 من %93 لحوالي موئال تشكل ألنها وأيضا البحري الحيوي التنوع في لدورها عليها للمحافظة كبيرة جهودا  

 .البحرية بالبيئة خبراء يؤكد ما بحسب األسماك، انواع جماليإ

 الصيد من باستمرار مراقبتها ويجب والتحديات المخاطر من العديد من المرجانية والشعاب الحيود وتعاني

  .بحرية قمامة بشكل ملوثات ذلك عن وينتج الهواة، ادينالصي من عدد خالل من يتم والذي الالقانوني،

 اعماق على ووجوده الشاطئ من المرجاني الحيد بقرب مثليت والتهديد التعدي هذا على المشجعة العوامل أحد

 الشعاب بتدمير سيتسبب فإنه المرجان، بها وعلق المنطقة تلك في الشباك استخدام تم إذا وبالتالي قليلة،

 السالحف مثل االخرى الحية والكائنات االسماك من كبيرة كميات احتجاز عن عدا شدها، محاولة عند المرجانية

 .عليها والقضاء

 هذه من %61 من وأكثر اليابسة، مصدرها البحرية النفايات من %01 من أكثر ان إلى الدراسات وتشير

 المرجانية الحيود على التأثير إلى صيد،ال دواتأ وبقايا النفايات تلك وجود ويؤدي بالستيكية، هي النفايات

 .السياحية والقوارب والزوار والسباحين الغواصين من اآلالف عشرات يزورها والتي الغطس ومواقع

 التوقعات بعد جائحة كورونا

 تراجع اإلستغالل المفرط للثروة السمكية 

 تراجع مستويات التلوث البيئي تحت الماء 

 عشر بما فيه األردن الرابعق الهدف تحسن آداء دول العالم في تحقي 

 إنخفاض المخاطر والتحديات التي تواجهها الشعب المرجانية في خليج العقبة 

 إرتفاع أعداد األسماك في خليج العقبة وتنوعها 
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 الحياة في البر –الهدف الخامس عشر  

 الواقع قبل جائحة كورونا

ة المعتمدة على جميع األنواع، ومع أن فقدان الغابات يعمل النشاط البشري على إضعاف صحة النظم اإليكولوجي

أخذ بالتباطوء لكن إستمراره ينذر بالخطر، فهنالك مليون نوع من النباتات والحيوانات معرضة لخطر 

، وتعمل العديد من 9103-9111من مساحة األرض اليابسة تدهورت بين عامي % 91اإلنقراض، وحوالي 

 التنمية تقرير في جاء لما وفقا   ادة منها بشكل مستدام،فرد الطبيعية واالستالدول على المحافظة على الموا

   .المتحدة األمم عن والصادر 9102 المستدامة

فإن تدهور األراضي يؤثر على ُخمس مساحة األرض اليابسة وعلى حياة مليار إنسان، كما  المتحدة ألممل ووفقا  

دولة على  006سنة الماضية، في حين صادقت  93ـ خالل ال% 01إزداد خطر إنقراض األنواع بنسبة 

 .برتوكول ناغويا الذي يتناول الحصول على المواد الجينية واستخدامها العادل والمنصف

 األردن حققو ،(في البرالحياة ) عشر الخامس الهدف لم تتوفر معلومات حول تحقيق المحلي المستوى وعلى

فقد تراجعت التهديدات الخارجية  ذلك ووفق. 9102 لمستدامةا التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 21 حوالي

من السكان، وتحسن آداء األردن على مؤشر القائمة الحمراء  لكل مليون نسمة 9.3للتنوع البيولوجي لتصل الى 

 .لفقدان التنوع البيولوجي

 من كبيرا   جزءا   الصحراء تمثل حيث البيئة، مجال ومنها المجاالت كافة في هائلة تحوالت األردن شهديو

 اليرموك وادي من وتمتد، المملكة مساحة من فقط٪ 1.2 بواقع جدا   محدودة حرجية مساحة متلكي بينما مساحتها

 سنة الثالثين خالل الطبيعية تاباغلا ثلث حوالي وفقد األردن. جنوبا   موسى ووادي الشراه مرتفعات وحتى شماال  

 إعادة ينبغي واإلنسان الطبيعة بين ما اإلنسجام حالة ةداعإو النزيف هذا فقولو، سنويا  % 0.6 وبواقع الماضية

 .للمملكة منظومة الغابات في النظر

 القيمة إلى فباإلضافة، فيها اإلستثمار الواجب الوطنية الثروات من وثروة وطنيا   إرثا   الحرجية الثروة تعتبر

 البيئية السياحة إيرادات خالل من سواء عديدة إقتصادية فرص تخلق فإنها للغابات، والبيئية والثقافية الروحانية

 الحيوي بالدور المرتبطة البيئية اإلقتصادية القيمة أن كما، الغابة تقدمها أن يمكن التي المنتجات خالل من أو

 حيث، مباشر إقتصادي إنعكاس لها غيرهاو الرطوبة ومستوى الجو في األكسجين نسبة بزيادة والمتصلة للغابة

 لألردن اإلجمالي المحلي الناتج من% 3 حوالي إلى تصل والتي البيئي التدهور كلفة تخفيض في تساهم أنها

 .سنويا   دينار مليون 031 يعادل وبما

 هنالك أن حيث الغابات أعداء دلأ امهو الجائرين والتحطيب الرعي األردن في الغابات تواجه التي المشاكل ومن

 تصل أشجار  على المواطنين مناشير إعتداءات في الضعف هذا ويتجلى الغابات بأهمية  العام الوعي في ضعف

 جوانب على األشجار طال بل المملكة غابات بكافة يكتف لم اإلعتداء وهذا السنين، مئات إلى أعمارها

 إنخفاض  في ساهم مما الغابات تحمي التي القوانين تطبيق تجاهل هو سوءا   المشكلة زاد ومما ،الطرقات

 .كبير بشكل المشجرة المساحة

 التوقعات بعد جائحة كورونا

  الصيد الجائر للطيور والحيواناتتراجع 

 تراجع اإلعتداءات على الثروة الحرجية 

  عشر بما فيه األردن الخامستحسن آداء دول العالم في تحقيق الهدف 

  بشكل عامتحسن في الوضع البيئي 

 تحسن في مستويات األوكسجين والرطوبة الناشئة عن الغابات 
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 السالم والعدل والمؤسسات القوية –الهدف السادس عشر  

 الواقع قبل جائحة كورونا

الل السنوات الماضية لم يتم شاملة للجميع، وخال يزال العالم بعيدا  عن تحقيق إقامة مجتمعات مسالمة وعادلة و

يذكر نحو إنهاء العنف وتعزيز سيادة القانون وتقوية المؤسسات على جميع المستويات، كما لم إحراز أي تقدم 

يحصل أي زيادة في الوصول الى العدالة حيث يحرم الماليين من حقوقهم وفرصهم وأمنهم، وإزدادت الهجمات 

ن اجل وضع على النشطاء والنشيطات وعلى الصحفيين والصحفيات، والحاجة ملحة لمزيد من العمل م

 9102 المستدامة التنمية تقرير في جاء لما وفقا  تشريعات تعزز المجتمعات وتكون أكثر إنفتاحا  وعدال ، 

   .المتحدة األمم عن والصادر

من ضحايا % 69ء يشكلن من ضحايا جرائم القتل لكن النسا% 01فإن الرجال يشكلون  المتحدة ألممل ووفقا  

من ضحايا اإلتجار بالبشر الذين تم الكشف عنهم هم من النساء والفتيات % 71 األسرية، كما أن جرائم القتل

دون الخامسة %( 75)ومعظمهن يتاجر بهن لغايات االستغالل الجنسي، ولم يسجل سوى ثالثة أرباع األطفال 

 99ى في مدافع ومدافعة عن حقوق اإلنسان ونقابيون ونقابيات قتل 527من العمر في جميع أنحاء العالم، وسقط 

  .صحفيا  وصحفية ومدونا  ومدونة 20دولة من بينهم 

السالم والعدل ) عشر السادس الهدف فإن التحديات ال زالت قائمة أمام األردن لتحقيق المحلي المستوى وعلى

 ووفق. 9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 02 حوالي األردن حققو ،(والمؤسسات القوية

باألمان عند السير  نيشعرو نالسكان الذيألف نسمة، وبلغت نسبة  011لكل  0.3تل قجرائم الفإن معدل  ذلك

على ) 9.0، وحقق األردن على مؤشر حقوق الملكية %00.9ليال  في المدن أو في المناطق التي يعيشون فيها 

على  ندرألا ، وتراجع%22.0، وبلغت نسبة تسجيل األطفال دون الخامسة من العمر (7الى  0مقياس من 

 09-3للفئة العمرية % 0.7وبلغت نسبة عمالة األطفال ، 011على مقياس من  92ل المركز تحيلمؤشر الفساد 

 .نقطة على مؤشر حرية الصحافة 011من  90.7عاما ، وحصل األردن على 

 هنسبت وبإرتفاع جريمة، 90 الى 9102 عام والفتيات النساء بحق األسرية القتل جرائم عدد وصلهذا وقد 

 تقوم الذي للرصد وفقا   والفتيات، النساء بحق أسرية قتل جرائم 7 وقعت حيث ،9100 عام مع مقارنة% 911

 7كما وقعت  .المختلفة اإلعالم وسائل في المنشورة للجرائم ”تضامن“ األردني النساء تضامن معهد جمعية به

 .9191أشهر من عام  3جرائم قتل أسرية خالل أول 

( األطفال عمل عن المتوفر األخير المسح وهو) 9106 األردن في األطفال لعمل لوطنيا المسح أشاركما 

 ووزارة الدولية العمل منظمة مع بالتعاون األردنية الجامعة في اإلستراتيجية الدراسات مركز عن والصادر

 مجموع من طفلة 0060 بلغ بالفعل العامالت الطفالت عدد أن الى العامة اإلحصاءات ودائرة األردنية العمل

 بالبشر اإلتجار حول العالمي التقرير“وأظهر  .طفلة/طفال   73209 عددهم والبالغ وإناثا   ذكورا   العاملين األطفال

 عدد بلغ حيث ،%30 بنسبة 9107 عام خالل األردن في المسجلة بالبشر االتجار قضايا عدد تراجع” 9100

 لدى المسجلين الضحايا عدد انخفض فيما. 9106 عام لتسج قضية 69 مع مقارنة قضية 96 المسجلة القضايا

 .9106 عام ضحية 61 مقابل 09 الضحايا عدد كان حيث% 76.7 بنسبة الجنائية المحاكم

 التوقعات بعد جائحة كورونا

  العنف بمختلف أشكالهو لتقلاإزدياد حاالت 

 زيادة عمالة األطفال 

 فيه األردنعشر بما  السادسآداء دول العالم في تحقيق الهدف  تراجع 

 زيادة حاالت اإلتجار بالبشر 

 تراجع في الحريات الصحفية 
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 عقد الشراكات لتحقيق األهداف –الهدف السابع عشر  

 الواقع قبل جائحة كورونا

والدعم العالمي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة إال أن هنالك تحديات كبيرة ال زالت قائمة،  على الرغم من الزخم

مائية الرسمية آخذه بالتراجع وكثيرا  ما تكون تدفقات االستثمار غير متوافقة مع التنمية المستدامة، والمساعدة اإلن

و العالمي بسبب التوترات التجارية المستمرة، وتراجعت بعض الدول عن العمل متعدد مالى جانب تباطوء الن

 في جاء لما وفقا  أي وقت مضى،  اآلن أكثر من نن المحلي والدولي القويان مطلوباوأصبح التعاو. األطراف

   .المتحدة األمم عن والصادر 9102 المستدامة التنمية تقرير

، فيما إنخفضت 9100مليار دوالر عام  092فقد بلغ صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية  المتحدة ألممل ووفقا  

توقع أن تصل التحويالت التي تشكل ومن الم%. 5نائية ألقل الدول نموا  بنسبة ثالمساعدة اإلنمائية الرسمية ال

مليار دوالر، في حين لم  331أكبر مصدر لموارد التمويل الخارجي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل الى 

  .من إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية% 1.55تبلغ االلتزامات الحالية المتعلقة باإلحصاء سوى 

عقد الشراكات لتحقيق ) عشرالسابع  الهدف األردن تحقيقحول  ال يتوفر أي معلومات المحلي المستوى وعلى

 .9102 المستدامة التنمية أهداف مؤشر حسب منه% 79 حوالي األردن حققو ،(األهداف

 0202األردني للتنمية المستدامة  المدني المنتدى

ة لما بعد عام إلى تشكيل تحالف منظمات المجتمع المدني األردني من أجل أجندة التنمي” تضامن“بادرت 
منظمة وجمعية ومركزا ، إضافة إلى عدد من الناشطات والنشطاء ( 53)، والذي تأسس بمشاركة 9103

/ عضوة(907)وبلغ عدد األعضاء والعضوات . ين في مجال التنمية وحقوق اإلنسان/الحقوقيين العامالت
ا وعدد أعضاء اللجنة التحضيرية  ا/ عضوة( 00)عضو   .عضو 

 لإلطالع وذلك نييضاملا نيماعلا لالخ الدولي والتعاون التخطيط وزارة عموعضوات المنتدى وإلتقى أعضاء 

 والمنتدى المدني المجتمع دور ومناقشة األردنية وأولوياتها المستدامة التنمية بخطة المتعلقة التطورات آخر على

 والمشاركة نميةالت أهداف تحقيق على العمل في المعنية الحكومية الجهة مع التعاون ومجاالت األردني المدني

 .وتقييما   ومتابعة ورصدا   وتنفيذا   تخطيطا   المراحل بمختلف المسار هذا في

 لتحقيق محليا   العمل آليات ثحبل ةرمتسم تاعامتجإ المدني المنتدى وعضوات أعضاء هيف دقعي يذلا تقولا يفو

 المشترك لمعلاب تبحرو المنتدى فادهأ مع اهتوافق عن التخطيط وزارة تدكأ ،المستدامة التنمية أهداف

 .ومتابعتها تنفيذها في والمساهمة المستدامة للتنمية الوطنية الخطة وضع في المدني المجتمع منظمات وإشراك

 المجتمعية، التوعية خالل من وذلك الواقع أرض على مستدامة تنمية تحقيقل اهتاطاشن طيطختلا ةرازو لصاوتو

 تحقيق لكلفة حساب إجراءو الوطنية، القدرات بناءو الوطنية، األجندة مع المستدامة التنمية أجندة مؤائمةو

 .المعنية واألطراف المنتدى مع بالتعاون واجتماعات مكثفة ليةداخ اجتماعات، وعقد التنمية مؤشرات

 التوقعات بعد جائحة كورونا

 تراجع التحويالت الخارجية 

 إرتفاع أصوات مناهضة العولمة 

 عشر بما فيه األردن السابعجع آداء دول العالم في تحقيق الهدف ترا 

 التعاون المحلي والدولي تحت اإلختبار 

 إستمرار ضعف تمويل دائرة اإلحصاءات العامة لتطوير مؤشرات التنمية على المستوى المحلي 


