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 معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي مداخلة

 

 في

 

 2021المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 

 

 

 واالجتماعية االقتصادية اآلثار مواجهة في الهاشمية األردنية المملكة بها قامت التي الخطوات أهم"

 "2030 لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ على وتأثيرها 19-كوفيد لجائحة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

السادة لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والسادة جامعة الدول العربية 

 وهيئات األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.

 

 السيدات والسادة،

 الحضور الكرام،

أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب الذي يضم نخبة من الدول والبعثات  بداية   لي سمحواإ 

تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لوالمنظمات الدولية المعنية بالشأن التنموي على كافة مستوياته، والذي يأتي 

 .الوطن العربي في  2030

 

مين اليذي نسيعى اليى تحقيقيه  ، وهيي الديد االقتصادية واالجتماعية درك األردن منذ البداية أهمية التنميةألقد 

وبنياء المسسسيات لتعميل جميعديا  الالزمية،تيدابير السياسيات والتبنيي فيي  الندج التنموي التشاركي خالل اتباع

وبالتيالي تحقييق العييل الكيريم  ،توازنيةوفق مندجييات متناممية ومتناسيقة، وتع يي  الشيراكات  يجياد تنميية م

 وتييداعيات جا حيية كرونييا يجابييية فييي هييذا المجييال رمييم الصييعا إللمييواطن األردنييي، وقييد حقييق األردن نتييا ج 

 وحجم التحديات التي واجدته عبر مسيرة التنمية.

 

 السيدات والسادة،

 الحضور الكرام،

وقيد ، 2020ابتداء  من شدر أيلول  في األردن ن أعداد ا صابات بفيروس كورونا بدأت بالت ايد بشكل مطَّردإ

وات خيا  إجيراءات  وجب عليى الحكومية العميل بشيكل حثيي لت ارقاما  قياسية خالل الشدر الحالي، مما اسيتسج  

احترازي ة لتجن ب خيار ا مالق الشامل أو الج  يي المشيد د، لميا ليذل  مين كليا وتبعيات اقتصيادي ة واجتماعي ية 

ين. كما الت مت الحكومة بالندج العلمي السليم والشيف ا  فيي اسيتجاباتدا لمرحلية االنتشيار ونفسي ة على المواطن

جة وآمنة، بما يوازن ما بيين الحفياع عليى  المجتمعي، وبنت سياساتدا على إجراءات وقرارات مدروسة ومتدر 

ة المواطنين واستدامة عمل القطاعات، مع الحرص أيضا  على االلت ام بندج الشفافي   ة والمصارحة فيي ميا صح 

رات  ،عالن عن قدرات المنظومة الصحي ةيتعل ق با  عليى الوعيع إيمانا  مندا بحق  المواطنين في معرفة التطيو 

، والجديييود التيييي بليييذلت للخيييروأ مييين األزمييية بأقيييل  التبعيييات واألعيييرار عليييى المسيييتويين الصيييحي الوبيييا ي

 واالقتصادي.
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اءات والبيرامج للمضيي قيدما  فيي تحقييق التنميية المسيتدامة مين خيالل وقد تبن ت الحكومة العديد مين ا جيرهذا 

 التالية: للمجاالتوفقا  من أهمدا التعامل مع الجا حة،

 

 القضاء التام على الجوعلهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة اأوالً: 

را  من الجا حة،  أطلقت الحكومة مجموعة من البرامج وا جراءات للقطاعات والمنشآت واألفراد األكثر تضر 

مظلة  تقديم المعونة النقدية المباشرة تحت تع ي  الحماية االجتماعية للمواطنين الفقراء من خاللتتمثل ب

لعمالة مير لتوفير دعم إعافي و، صندوق المعونة الوطنية، وبما يساعد على تحسين قدرتدم الشرا ية

لبدء بتنفيذ برنامج جديد للمحافظة على استدامة فرص العمل وا، واألسر األشد تضررا  من الجا حة المنظمة

الذي  القطاع السياحي استدامةالمساهمة في وفي القطاع الخاص من خالل مسسسة الضمان االجتماعي. 

إنشاء صندوق من خالل  يعتبر من القطاعات الر يسية  ات التشابكات مع القطاعات األخرى والذي تضرر 

 مخاطر للقطاع السياحي تحت مظلة هيئة تنشيط السياحة. 

 

 الصحة الجيدة والرفاه الهدف الثالثثانياً: 

نجحت الحكومة في مضاعفة  حي  تحسين النظام الصحي ورفع جاه يته وقدرتهقامت المملكة االردنية ب

ة الع ل العادي ة لمرعىو ل  في عدد %، 300قدرات النظام الصحي بنسبة  "كورونا"، وأس رة العناية  أسر 

 الطبي ة الكوادر في الن قص لتغطية وممرعين أطباء تعيين تم، كما ، وأجد ة التنفس الصناعيالحثيثة

 .أكبر وأعدادا   جديدة، تخص صات لتشمل والتأهيل التدريب برامج في التوس ع وسيتم والتمريضي ة،

 

تم عقد كما  ،في محافظات المملكةمستشفيات ميدانية  والخدمات الطبية الملكية ثمانية أنشأت الحكومةو

تخفيض ولمعالجة مصابي "كورونا" في مستشفياته على نفقة الحكومة، اتفاقيات مع القطاع الخاص الصحي 

 كلفة العالأ في المستشفيات الخاصة.

 

اية اليوم تطعيم من عدة شركات عالمية، حي  تم لغ مطعوم "كورونا"عملت الحكومة على التعاقد لشراء كما 

المتوقع وصول من  حي  الجرعات عدد ل يادة سعيدا الحكومة ستواصلوشخص، ( ألا 280حوالي )

قيمين على . ويقدَّم المطعوم للم% من السكان20، بما يمثل حوالي مليوني جرعة مع نداية شدر نيسان المقبل

انا  عمن خط ة متكاملة ودقيقة وعادلة وشف افة، تراعي األولوي ات والحاجات المتعار   أرض المملكة مج 

 عليدا عالمي ا .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9#%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81_3_%E2%80%93_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9#%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81_3_%E2%80%93_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
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 التعلم الجيدمن أهداف التنمية المستدامة  رابعالهدف الثالثاً: 

الدروس ، و ل  من خالل تطوير تجربة "التعليم عن بعد" وتحسينداب قامت وزارة التربية والتعليم األردنية 

متابعة انخراط الطلبة في عملية التعليم عن بعد لمعلمين ات متخصصة للطال  والإطالق منصو، المتلف ة

 وتقييم تعلُّمدم.

 

، تبين ععا الوصول للتعليم لبعض المناطق النا ية، والحاجة تجربة "التعليم عن بلعد" للمدارستقييم وبعد 

تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم عدة برامج داعمة ل يادة االمكانات التعليمية في بعض المجاالت. وعليه، 

والمساواة  مثل برامج الوصولالتعليمي،  لعملية التعليم عن بعد، وخصوصا  للمناطق النا ية لتعويض الفاقد

هيل مختبرات أة تدعامن خالل توزيع أجد ة لوحية للطال  ووعع شاشات تعليمية في المناطق النا ية، وإ

للمواد القرا ية والحسا   للصفو  من األول للتاسع التعليم التعويضي، وبرامج الحاسو  الستقبال الطلبة

 سور التعلم لألنشطة.وج

 

 االقتصادالعمل الالئق ونمو الهدف الثامن رابعاً: 

مليار دينار  2.5إجراءات بقيمة إجمالية بلغت باتخا   األردني قامت وزارة المالية األردنية والبن  المرك ي

 من أبرزها ،لمواجدة تداعيات الجا حة على االقتصاد الوطنيو ل  % من الناتج المحلي ا جمالي(، 8)

ة لدعم الشركات الصغيرة ا تمانية بشروط وأحكام ميس رمليون دينار كنافذة  500إطالق برنامج تمويلي بقيمة 

السماح للبنوك بتأجيل أقساط ، وخفيض كلا اال تمان وتوفير التمويل الميسَّرباالعافة الى ت. ةوالمتوسط

لدم اال تماني.   التسديالت اال تمانية الممنوحة لعمالء القطاعات االقتصادية المتأثرة دون التأثير على سج 

 

 التمويل برامج في لتوس عل األردني المرك ي البن  برامج دعمعلى  مسخرا   وافق مجلس الوزراءهذا وقد 

رة والمتوس طة الصغيرة لشركاتل يقد مدا التي الميس ر ل أن على ،جا حةال خالل المتضر   ج ءا   الحكومة تتحم 

 .التمويل على المترت بة الفا دة من

 

 ،السيدات والسادة

 ،الحضور الكرام

آملين أن تستمر مثل هذه   المنتدىاسمحوا لي في الختام أن اتقدم بالشكر والتقدير الى كافة المشاركين في هذا 

، وكلنا ثقة بإمكانية في الوطن العربي التنمية المستدامة دةتنفيذ أجنقاءات والتعاون والتنسيق للمساهمة في لال

 .التنمية المستدامة بإ ن هللاتع ي  قدراتنا ومواصلة مسيرتنا على طريق تحقيق 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


