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تقديم

يسعى المجلس األعلى للسكان لتحقيق رؤيته المتمثلة بحضور مؤثر في دعم القرار وصياغة السياسات، بما نمتلك من قدرات فنية 
وعلمية متميزة، تتصف بالريادية والمهنية إليجاد التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة بهدف الوصول إلى رفاه المواطن وبما 
يتفق مع األهداف اإلنمائية لأللفية واألجندة الوطنية واإلستراتيجية الوطنية للسكان والمرجعيات اإلقليمية والدولية األخرى )كالوفاء 
بااللتزام تجاه برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 واالستفادة من كل الفرص لتيسير تنفيذ توصيات إعالن الدوحة 

للسكان والتنمية 2009(.

ويقدم هذا التقرير حصيلة انجازات المجلس خالل عام 2010 انطالقاً من مهامنا كمرجع لكافة القضايا السكانية المتعلقة بالتنمية 
وتزويدهم  تنفيذها  وتقييم  ومتابعة  العمل،  وخطط  واالستراتيجيات  السياسات  لوضع  والمعنيين  الشركاء  مع  التنسيق  خالل  من 

بالمعلومات المتعلقة بها، والمبادرة إلى كسب التأييد ونشر الوعي حولها، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وقد أطلق المجلس األعلى للسكان مطلع العام 2010 وثيقة سياسات الفرصة السكانية التي يعمل حالياً على إعداد الخطة التنفيذية 
لمتابعة تنفيذ سياساتها ، والتي يتطلع المجلس ألن تكون منطلقاً لعمل جاد ودؤوب يشارك فيه جميع المعنيين بتنفيذها، وتحقيقها 

على أرض الواقع سعياً نحو مزيد من التقدم والرفعة لمجتمعنا في حال تحققها وإستثمارها. 

كما أعد المجلس المسودة األولى من تقرير حالة السكان في األردن وهو التقرير الوطني األول من نوعه عن حالة السكان في  األردن ،  والذي 
يهدف إلى تشكيل قاعدة علمية تحليلية ومرجعية معمقة عن الوضع السكاني في األردن على مختلف مستوياته وأبعاده المختلفة،  
المختلفة، على  التنمية  أبعاد  النمو السكاني على  أثر  وقد تم إعداد ملخصات وسياسات ذات عالقة بالشأن السكاني والتي تعكس 
وأئمة  وأساتذة جامعات،  معلمين  المحلية من   للقيادات  القدرات  بناء  إلى  باإلضافة  المحافظات،  وبعض  القطاعات  بعض  مستوى 
مساجد ووعاظ ، وإعالميين ، ومتخصصين في مجال القضايا السكانية ، فضاًل عن إعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية للوقوف على 

االنجازات في المخرجات وفق المعايير والمواصفات والمؤشرات التي يحددها دليل المتابعة والتقييم المعتمد في المجلس .

المؤسسات   كافة  وتعاون  المجلس  موظفي  ومبادرات  لجهود  طبيعي  كنتاج   2010 لعام  المجلس  إنجازات  معظم  تحقيق  جاء  لقد 
بتميز وجودة   برامجه  تنفيذ  المجلس من  لها  دور حقيقي  في تمكين  المانحة، والتي كان  الحكومية واألهلية والجهات  الوطنية  

لمواكبة المتغيرات والمستجدات السكانية.

إن المجلس األعلى للسكان ومن خالل تقريرنا السنوي هذا يؤكد  على استمرارية التزامه تجاه اإلستراتيجية الوطنية للسكان، وتحقيق 
التوجهات واألهداف اإلستراتيجية ذات الشأن السكاني من خالل جهود جميع الجهات المعنية، حكومية وأهلية وخاصة ودولية.

لجهودها  تقديراً  والعرفان  والتقدير  الشكر  ببالغ  المعظمة  طالل  بنت  بسمة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  من  المجلس  ويتقدم 
ومساهماتها الخيرة في الشأن السكاني على المستويين المحلي والدولي  وعطائها المتميز وإلتزامها المتواصل لدعم مسيرة المجلس 
األعلى للسكان،  والشكر والتقدير كذلك لرئيس وأعضاء المجلس لدعمهم فعاليات المجلس ، والشكر موصول للمؤسسات الوطنية  من 
رسمية وأهلية ومنظمات المجتمع المدني على قيامها بالتنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع ذات العالقة بالسكان 
والتنمية، وللمنظمات والهيئات الدولية المانحة والداعمة للبرامج والنشاطات السكانية في المملكة،  وجزيل الشكر ألسرة األمانة 

العامة للمجلس وباألخص القائمين على إعداد هذا التقرير.

وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الحبيب بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

أ.د. رائده القطب          

                  

                                                                                               األمين العام
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المقدمة:

ضمن الخطة اإلستراتيجية للمجلس األعلى للسكان  لألعوام 2010-2014 تم في العام الماضي استحداث مبادرات وبرامج تسهم في 

تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمجلس.  كما تم وضع إطاراً إستراتيجياً للعمل مع النهج والسياق الوطني العام والشامل، لتنفيذ محاور 

األجندة الوطنية والبرنامج التنفيذي لألعوام 2011-2013، ووضع الخطة الوطنية لمتابعة سياسات الفرصة السكانية التي سيتم العمل 

على تطويرها في عام 2011، والتي سيكون هدفها الرئيس تحقيق الوصول واالنتفاع من الفرصة السكانية، وتعتبر الخطة الوطنية 

للصحة اإلنجابية للعام 2008-2012 التي يتبناها المجلس هي أولى الخطوات لتحقيق سياسات الفرصة السكانية. 

أهداف المجلس اإلستراتيجية:

• تحسين بيئة سياسات السكان والتنمية الداعمة للفرصة السكانية.

• رفع مستوى التأثير في القرارات المتعلقة بالسكان والتنمية الهادفة لالنتفاع بالفرصة السكانية.

• رفع مستوى التعاون مع المعنيين بقضايا السكان والتنمية.

• رفع مستوى الوعي لدى المعنيين بقضايا السكان والتنمية.
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أهم منجزات عام 2010 حسب األهداف اإلستراتيجية:

تحسين بيئة سياسات السكان والتنمية الداعمة للفرصة السكانية:
إعداد مسودة تقرير »حالة السكان في األردن 2010«: 

تم إعداد المسودة األولى من هذا التقرير بالتعاون مع خبراء وطنيين وإقليميين وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان وهو 

التقرير الوطني األول من نوعه في األردن حيث تميز بأنه:

1.  يعتبر قاعدة علمية تحليلية ومرجعية معمقة عن الوضع السكاني في األردن على مختلف مستوياته وأبعاده.

2.  يستعرض أهم التحديات التي تفرضها ديناميكية التغيرات الديموغرافية الحالية والمتوقع حصولها خالل العقدين القادمين على 

عملية التنمية واستراتيجياتها وسياساتها وخططها الوطنية التنموية.

3. يعتمد في مقارباته ومعالجاته للمواضيع على التراكم العلمي الوطني الذي حصل في مجال قضايا السكان والتنمية، واستثمار 

معظم نتائج البحوث والدراسات والمسوح والبيانات المتاحة وال سيما أحدثها.

الوطنية  المؤسسات  ممثلة من  األردن  في  السكان  تقرير حالة  وإصدار  إعداد  لمتابعة  فنية  وأخرى  توجيهية  لجنة  تشكيل  تم  وقد 

التقرير بشكله  إنتاج  إلى  العام 2011  السكان والتنمية، حيث سيصار في  للمهتمين والعاملين في مجال  المختلفة، ليكون مرجعية 

النهائي.

إطالق »وثيقة سياسات الفرصة السكانية«؛ بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على كافة الوزارات والمؤسسات 
الرسمية واألهلية،  في 18 كانون الثاني 2010 في حفل خاص رعاه رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء وممثلين عن كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية واألهلية ووسائل اإلعالم المختلفة والجهات المانحة. وقد تضمن الحفل عرضاً لفيلم الفرصة السكانية والذي 

يتناول مفهوم الفرصة السكانية وشروط تحقيقها ومتطلبات استثمارها.
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إعداد ملخصات السياسات:
1. ملخص سياسة حول تأثير توسيع خيارات وسائل تنظيم األسرة في بلوغ األهداف الوطنية لمعدل اإلنجاب 

الكلي: تم اعداد واصدار هذا الملخص بالتعاون مع مشروع مبادرة السياسة الصحية وممثلين عن قطاعي الصحة العام والخاص. 
ويهدف إلى تحديد أثر توسيع خيارات وسائل تنظيم األسرة في بلوغ األهداف الوطنية لمعدالت اإلنجاب الكلي في األردن )3,8 مولود 

لكل امرأة في سن اإلنجاب حسب دراسة مسح األسرة والسكان، 2009(.

 

ومن أهم توصيات هذا الملخص:

األسرة  تنظيم  في  المشورة  خدمات  تقوية   •

الجانبية  األعراض  من  السيدات  خوف  لمواجهة 

للوسائل الحديثة.

تحيزهم  مع  للتعامل  الخدمة   مقدمي  تدريب   •

لوسائل تنظيم أسرة محددة.

• توفير مقدمي خدمة إناث بتدريب أعداد أخرى 

منهن على خدمات تنظيم األسرة، وبالتعاقد مع 

طبيبات القطاع الخاص.

• إقرار سياسة تسمح للقابالت القانونيات بتقديم 

قاعدة  زيادة  وبالتالي  اللوالب  تركيب  خدمة 

مقدمي خدمات تنظيم األسرة.

• إعطاء حوافز للطبيبات اإلناث في القطاع العام 

لتشجيع عملهن في المناطق النائية والبعيدة عن 

مكان تقديم خدمات تنظيم األسرة.

• التوسع والتنوع في إدخال الوسائل طويلة األجل 

في  المقدمة   الخدمات  وتوسيع  الغرسة،  مثل 

المناطق النائية والفقيرة ذات الحاجة الملحة عن 

طريق العيادات المتنقلة.

• توفير التمويل الالزم لشراء وسائل تنظيم األسرة 

من خالل توفير الموارد الالزمة لشرائها محلياً أو 

المناقصات  باستخدام  الكلفة  خفض  طريق  عن 

الدولية لشرائها بكلف أقل. 

• توفير أماكن ذات خصوصية في المراكز الصحية 

التابعة لوزارة الصحة لتقديم المشورة المتعلقة 

بتنظيم األسرة.
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2.مسودة ملخص سياسة »الحاجة غير الملباة والتوقف عن استخدام وسائل تنظيم األسرة«:
 تناولت مسودة هذا الملخص تحلياًل ألسباب حدوث الحاجة غير الملباة والتوقف عن استخدام وسائل تنظيم األسرة وقد أعدت من 

قبل المجلس األعلى للسكان بالتعاون مع مشروع مبادرة السياسة الصحية وممثلين عن قطاعي الصحة العام والخاص.

الدراسات واألبحاث:
1. دراسة »الحاجات والمعيقات التي تواجه 

األسرة  وتنظيم  اإلنجابية  الصحة  خدمات 

في األردن«؛ 
تهدف إلى قياس الحاجات والمعيقات لبرنامج الصحة 

اإلنجابية/ تنظيم األسرة، وتحديد العوامل التي تؤدي 

تنظيم  لخدمات  واالستخدام  االستفادة  تدني  إلى 

األسرة، ومن أهم نتائجها:

• 12% من متلقي الخدمة ال يؤمنون بضرورة تقديم 

خدمة التوعية والمشورة لألبناء والبنات خالل مرحلة 

المراهقة وما قبل الزواج في مجال الصحة اإلنجابية 

والجنسية.

• 38% من المتزوجين أو ممن سبق لهم الزواج حصل 

إنجاب أطفال غير مخطط لهم خالل حياتهم  لديهم 

اإلنجابية.

• 90% من المتزوجين حالياً والمستخدمين للوسائل 

أو  )اللوالب  الثالثة  الرئيسة  الوسائل  يستخدمون 

الحبوب أو الواقي الذكري(.

• 92% من مقدمي الخدمة  يقدمون خدمة المشورة 

الحبوب  كانت  حيث  األسرة،  تنظيم  حول  والتوعية 

تم  التي  الوسائل  أهم  واللوالب  الذكري  والواقي 

المشورة حولها، بينما ال يزال حوالي 39% من مقدمي 

الخدمة يصفون الوسائل التقليدية للمنتفعين.

أو  المنزلية  الزيارات  في  واضح  ضعف  وجود   •

األسرة  بتنظيم  المحلي  المجتمع  لتوعية  الميدانية 

والصحة اإلنجابية. 

ومن أبرز توصيات هذه الدراسة:

• توعية منتفعي الخدمة بمفهوم تنظيم األسرة وعناصر الصحة اإلنجابية حيث ال يزال حوالي خمس هذه الفئة يفتقرون للمعلومات 

الصحيحة حول هذه المواضيع.

• توفير كوادر مدربة مؤهلة وكافية وتوفير طبيبات إناث في هذه المراكز حيثما أمكن.

• توفير جميع خيارات وسائل تنظيم األسرة، ومكان مالئم في المركز يضمن خصوصية المنتفعة أثناء تقديم خدمات تنظيم األسرة 

والمشورة. 
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• تأمين مخزون كاف  ومستدام من وسائل تنظيم األسرة الرئيسة الثالثة كحد أدنى وهي، اللوالب والحبوب والواقي الذكري.

• تلبية الحاجات غير الملباة في مجال استخدام وسائل تنظيم األسرة حيث قدرتها هذه الدراسة بحوالي 26% للوسائل الحديثة 

وحوالي 10,5% ألي وسيلة )حديثة وتقليدية (.

سنة(   24-15( الشباب  حاجات  تلبية  ضرورة   •

تنظيم  بوسائل  تتعلق  معلومات  على  بالحصول 

جنسياً  المنقولة  األمراض  من  والوقاية  األسرة 

الزوجية  والعالقات  الزواج  قبل  والمشورة 

المصاحبة  والتغيرات  والوالدة  الحمل  ومواضيع 

لمرحلة البلوغ.

إعداد  عند  الدراسة  توصيات  ببعض  األخذ  تم  وقد 

اإلنجابية  للصحة  الوطنية  للخطة  التنفيذية  الخطة 

2010 بترجمتها إلى أنشطة قابلة للتنفيذ.

القطاع  والتزام ودعم  دراسة »مشاركة   .2

والصحة  األسرة  تنظيم  لبرنامج  الخاص 

اإلنجابية في األردن«:
 نظراً لتراجع دور القطاع الخاص )األطباء، الصيادلة، 

ومستودعات  شركات  الصحي،  التأمين  شركات 

األدوية( خالل العقد الماضي كمصدر لتقديم خدمات 

والتي  الدراسة  هذه  جاءت  األسرة  تنظيم  وسائل 

أطلقت كدراسة تقيميه ألهمية دور القطاع الخاص 

في تقديم خدمات الصحة اإلنجابية / تنظيم األسرة 

ومدى الدعم الحالي المقدم من القطاع الخاص لهذه 

الغاية. 

ومن أبرز نتائج الدراسة:

خدمات  يقدمون  ال  النسائية  أطباء  من   %28  •

مشورة عن تنظيم األسرة بشكل منتظم كما أنهم ال يستغلون الفرص الضائعة لتقديم المشورة.

• 61% فقط من األطباء أعربوا عن استعدادهم لتقديم خدمات تنظيم األسرة وخاصة تركيب اللوالب بشكل منتظم لفئة الفقراء 

وبأجور رمزية في حال توفير هذه الوسائل بشكل مجاني من قبل الحكومة. 

• كانت الحبوب ثم الواقي الذكري ثم اللوالب هي الوسائل األكثر تفضياًل من قبل الصيادلة لوصفها للزبائن الذين ليس لديهم وصفة 

طبية. وأكثر من نصف الصيادلة يقدمون المعلومات والنصائح للزبائن عند بيع وسائل تنظيم األسرة بدون وصفة طبية.

• 56% من مدراء شركات التأمين اعتبروا أن خدمات تنظيم األسرة هي خدمات وقائية تقع مسؤولياتها على عاتق  الحكومة.

• 44% من شركات التأمين الصحي عزوا عدم تغطية خدمات تنظيم األسرة ضمن التأمين الصحي بسبب الكلفة المالية و11% منهم 

ذكروا أن السبب يعود لعدم طلب هذه الخدمة من الجهات المؤمنة أو المستفيدة من التأمين. 

• 46% من شركات األدوية أبدت استعداداً إلنتاج أنواع معينة من وسائل تنظيم األسرة في المستقبل.
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• 40% من أصحاب المستودعات أشاروا إلى وجود بعض المعوقات التي قد تحول دون توفير وسائل تنظيم األسرة في السوق 

في  الفحوصات  وتأخير  األدوية  وتسجيل  الجمارك  وتعقيدات  االستيراد  صعوبات  مثل  معقولة  وبكلفة  منتظم  بشكل  األردني 

المختبرات الحكومية.

ومن أبرز توصيات الدراسة:

برامج  الخاص لشمول خدمات تنظيم األسرة ضمن  القطاع  التأمين الصحي في  التواصل مع شركات وبرامج  • تكثيف واستمرار 

التأمين لديهم من أجل تخفيض العبء على القطاع العام.

• تشجيع شركات األدوية المحلية على إنتاج وسائل تنظيم األسرة مما يسهم في عملية ضمان استدامة الوسائل وربما تقليل الكلفة 

على المواطنين. 

  

قابلة  أنشطة  إلى  بترجمتها   2010 اإلنجابية  للصحة  الوطنية  للخطة  التنفيذية  الخطة  إعداد  عند  الدراسة  بتوصيات  األخذ  تم  وقد 

للتنفيذ.

3. دراسة البحث اإلجرائي إليجاد آلية لتوفير خدمات تنظيم األسرة من قبل طبيبات إناث في المناطق األقل 

حظاً: في ضوء نقص الطبيبات اإلناث في وزارة الصحة، قام المجلس بالتعاون مع فريق بحث متخصص بإجراء دراسة حول"البحث 
اإلجرائي إليجاد آلية لتوفير خدمات تنظيم األسرة من قبل طبيبات إناث في المناطق األقل حظاً". حيث هدفت الدراسة إلى زيادة 

مساهمة القطاع الخاص في توفير خدمات الصحة اإلنجابية، للوصول إلى رضى المنتفعات خاصة أنهن يفضلن تلقي الخدمة من قبل 

مقدمي خدمات إناث.

وأهم توصيات هذه الدراسة:

• أهمية تبني سياسة التعاقد مع القطاع الخاص من قبل وزارة الصحة بحيث تتم مأسسة هذه التجربة وخاصة في المناطق التي 

ترتفع بها نسبة الحاجة غير الملباة لخدمة تركيب اللولب والتي تفتقر إلى وجود طبيبات في القطاع العام.

• تطبيق تجربة العيادة المتنقلة )mobile clinic( في المناطق النائية التي ال تتوفر فيها عيادات قطاع خاص بهدف تقديم الخدمة 

في هذه المناطق بشكل مبرمج ومنتظم.

• ضرورة استمرار الوزارة في سياسة تدريب وتأهيل القابالت مع السعي إليجاد غطاء قانوني يسمح لهن باالستمرار بتقديم خدمة 

تركيب اللوالب للسيدات في المناطق ذات االحتياج العالي كون هؤالء القابالت متواجدات في شبكة تغطية واسعة تشمل كافة 

مراكز األمومة والطفولة في المملكة. 

4. الدراسة الوطنية حول  وفيات األطفال حديثي الوالدة في األردن  2010 - 2011 :
 أعلن المجلس األعلى للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( عن البدء بإجراء »الدراسة الوطنية حول وفيات حديثي 

الوالدة في األردن«، تحت رعاية معالي وزير الصحة وبحضور أمين عام الوزارة، وممثل منظمة اليونيسيف في األردن، وذلك في حفل 

أقيم بهذا الخصوص في تاريخ 14 كانون األول 2010.

 ومن أهم أهداف هذه الدراسة: 

• تحديد معدل الوفيات عند األطفال حديثي الوالدة.

• تحديد العوامل التي ترتبط بزيادة خطورة الوفيات عند األطفال الخداج.

• تحديد مواطن الخلل في النظام الصحي والتي تسهم في زيادة الوفيات والمواطن التي يمكن تحسينها  للحد من هذه الوفيات.

• تحديد أسباب الوفيات عند األطفال حديثي الوالدة.



11

2010  التقرير السنوي

السكان سياسات  بيئة  تحس� 

للسكان األعىل  املجلس  2010  التقرير السنوي

السكان سياسات  بيئة  تحس� 

للسكان األعىل  املجلس 

• تقييم الخدمات الصحية الخاصة بالوالدة وصحة األم وصحة المواليد.

• تقييم نظام رصد وتسجيل وفيات األطفال حديثي الوالدة في األردن. 

ومن المتوقع االنتهاء من إعداد الدراسة في نهاية عام 2011،  وسيصار إلى نشر ومناقشة نتائج وتوصيات الدراسة مع المختصين

والجهات المعنية، وذلك لترجمة التوصيات إلى تدابير عملية لتنفيذها. 

5. دراسة» تحليل واقع توفر خدمات تنظيم األسرة ومعلومات الصحة اإلنجابية / تنظيم األسرة في األردن«: 
بدأ المجلس بإجراء دراسة حول “تحليل واقع توفر خدمات تنظيم األسرة ومعلومات الصحة اإلنجابية / تنظيم األسرة في األردن”، 

وذلك بالتعاون مع مركز االستشارات في الجامعة األردنية. 

ومن أهم أهداف الدراسة: 

• تحليل واقع توفر خدمات ومعلومات تنظيم األسرة على مستوى وطني وعلى مستوى المحافظات، والمقدمة في جميع مواقع 

تقديم الخدمة من كافة الجهات.

• بيان مدى االختالف في توزيع خدمات تنظيم األسرة ومعلومات الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة بين مناطق المملكة المختلفة. 

• تحديد الفجوات الموجودة  لتمكين المجلس من توجيه الجهات  ذات العالقة سواء جهات محلية أو دولية لتركيز مبادراتها فيها 

سواء تلك المتعلقة بالخدمات أو المعلومات.

وسيتم االنتهاء من تنفيذ الدراسة خالل العام 2011 حيث سيصار إلى تمثيل بياناتها بواسطة تقنية الخرائط الرقمية بالتعاون مع

المركز الجغرافي الملكي، ومن ثم مناقشة نتائجها وتوصياتها مع المختصين والشركاء المعنيين بهدف التوصل إلى التدابير الالزمة

لتنفيذ توصيات الدراسة.

6. دراسة »تأثير األزمة االقتصادية العالمية على الصحة اإلنجابية للسيدات في األردن«: 
بحثي  التنموي وفريق  الشرف  زين  الملكة  للسكان ومعهد  المتحدة  األمم  بالتعاون مع صندوق  الدراسة  بتنفيذ هذه  المجلس  بدأ 

متخصص وستعتمد هذه الدراسة في منهجيتها على مراجعة ميزانيات الصحة اإلنجابية على المستوى الوطني، وكذلك عقد مجموعات 

نقاش بؤرية على مستوى المجتمع المحلي. 

ومن أهم أهداف الدراسة:

• تحديد أثر األزمة المالية العالمية على صحة األم في األردن – إن وجد- ، حيث سيتم وضع سياسات وخطط ذات أولوية من شانها 

معالجة آثار األزمة إذا ثبت ذلك. 

• اطالع صناع القرار في األردن على أثر األزمة المالية على صحة األمهات.

ومن المتوقع االنتهاء من إعداد الدراسة في عام 2011، وسيصار إلى نشر ومناقشة نتائج وتوصيات الدراسة مع المختصين والجهات 

المعنية، وذلك للتوصل إلى ترجمة التوصيات إلى تدابير عملية في حال تبين وجود آثار لألزمة المالية على خدمات صحة األمهات 

في األردن كدولة متوسطة الدخل.
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تقرير حصر ومراجعة التشريعات الداعمة لمفهوم األسرة الصغيرة وتنظيم األسرة:

السياسات  ومراجعة  حصر  إلى  التقرير  هذا  يهدف 

والتشريعات ذات العالقة بمفهومي األسرة الصغيرة 

وطنية  سياسة  غياب  قضية  لمعالجة  األسرة  وتنظيم 

تم  وقد  المفهومين.  لهذين  الوطني  االلتزام  تدعم 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  التقرير  هذا  إعداد 

القرار  تأييد صناع  المرأة. ولكسب  لشؤون  األردنية 

في هذا المجال نفذ المجلس األنشطة التالية:

• إنتاج فيلم توعوي يوضح أهمية مراجعة التشريعات 

الفجوات  على  الضوء  وتسليط  المجال  هذا  في 

والتحديات وتقديم عدة توصيات مقترحة. 

إذاعة  مع  بالتنسيق  إذاعية  حلقات  خمس  إنتاج   •

“فرح الناس”، وذلك من خالل استضافة مختصين في 

القرار  توعية صناع  بهدف  والصحة   القانون  مجالي 

والمباعدة  األسرة  تنظيم  بأهمية  المحلي  والمجتمع 

بين األحمال.
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أوراق عمل:

1. ورقة عمل »تأثير النمو السكاني على البيئة«: أوضحت الورقة أن تأثير النمو السكاني على البيئة يتمثل في منظومتين؛ 
العمل على استنزاف الموارد الطبيعية بسبب الحاجة إلى تقديم خدمات أساسية في الحياة، أو التسبب في تلوث عناصر البيئة من 

البيئية  األنظمة  تدهور  أو  العادمة  المياه  وتدفق  الملوثة  الغازات  انبعاث  مثل  والعمراني  االقتصادي  النمو  نتائج ومخرجات  خالل 

الطبيعية. 

2. ورقة  عمل »تأثير النمو السكاني على التحضر«: تطرقت هذه الورقة إلى مفهوم التحضر، واألسباب الحقيقة ورائه 
نمو  يثيرها  التي  السلبية  المشاكل واآلثار  والثقافية. وبينت  االقتصادية واالجتماعية  النواحي  المدن من  زيادة عدد سكان  وأسباب 

عدد سكان الحضر وتأثيرات توزيع سكان األردن المتباين حسب الحضر والريف في محافظات المملكة المختلفة على المتغيرات 

االقتصادية الكلية، وعلى الهجرة الداخلية. 

وسيتم في هذا الصدد عقد ندوة بمشاركة المختصين وكافة الشركاء لمناقشة محتوى  ورقة عمل »تأثير النمو السكاني على التحضر«  

والخروج بتدابير عملية في هذا المجال.

3. ورقة عمل »تأثير النمو السكاني على المياه«: انطالقا من مهام المجلس في كسب التأييد إلدماج البعد السكاني في 
التخطيط التنموي على مستوى القطاعات. عمل المجلس على إعداد ورقة العمل هذه كون توفر المياه بنوعية عالية وكميات مناسبة 

من أهم المحددات التنموية في األردن، والذي يعاني من شح كبير في مصادر المياه الطبيعية تجعل منه رابع أفقر دولة على مستوى 

العالم بالنسبة لمصادر المياه والذي كان النمو السكاني غير المنضبط خالل العقود الستة الماضية أحد األسباب الرئيسية في تراجع 

حصة الفرد من المياه في األردن.

4. ورقة عمل حول »واقع العزوبية بين اإلناث في األردن«: أعدت هذه الورقة لتحليل اتجاهات الزواج في األردن في 
العقدين الماضيين ولإلجابة عن تساؤالت رئيسية مهمة وهي: هل هناك حالياً ظاهرة مستجدة متمثلة في تزايد العزوبية بين الفتيات 

في األردن وبلوغها مستويات أعلى مما كانت عليه في عقود ماضية؟ وما هي األسباب المباشرة التي تقف وراء ذلك؟ وهل هناك ما 

يدعو إلى القلق؟  وذلك من خالل استقراء التغيرات االجتماعية التي حصلت في كثير من الظواهر االجتماعية في المجتمع األردني 

والتي شملت العمليات والنظم واألدوار والمشكالت االجتماعية وما لها من صلة بالزواج.
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مراجعة المؤشرات الكمية المستهدفة الخاصة بالصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة:
تم مراجعة المؤشرات الكمية المستهدفة لخطة العمل الوطنية للصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة لألعوام ) 2008-2012(، وذلك في ضوء 

نتائج مسح السكان والصحة األسرية لعام 2009 والخاصة بمعدل اإلنجاب الكلي ومعدل استخدام وسائل تنظيم األسرة. وقد أظهرت 

ارتفاعاً في معدالت اإلنجاب في األردن، وذلك  من خالل  تحليل وضع الخصوبة وتنظيم األسرة في األردن خالل الفترة 2002 - 2009  

استنادا إلى  نتائج مسوح  السكان والصحة األسرية التي أعدتها دائرة اإلحصاءات العامة لهذه األعوام.

تشكيل لجنة فنية لتطوير أنظمة التبليغ والتسجيل الخاصة بوفيات األمهات في األردن:
استجابة لتوصيات الدراسة الوطنية لوفيات األمهات )2007-2008(، والُمعدة من قبل المجلس عام 2009، والتي كان من أبرز توصياتها 

التبليغ والرصد لبيانات وفيات األمهات في األردن، لتحسين جودة البيانات الحيوية المتعلقة بالتسجيل والتبليغ عن  تطوير أنظمة 

الوفيات المتوفرة في السجالت اإلدارية لضمان االستخدام األمثل لها لدى متخذي القرار، فقد تم تشكيل لجنة فنية ممثلة من المجلس 

الشرعي،  للطب  الوطني  والمركز  والجوازات،  المدنية  األحوال  ودائرة  الصحة،  ووزارة  العامة،  اإلحصاءات  ودائرة  للسكان،  األعلى 

وصندوق األمم المتحدة للسكان، والمجلس الصحي العالي، وجمعية المستشفيات األردنية، وجمعية المستشفيات الخاصة، والجمعية 

األردنية ألخصائيي النسائية والتوليد األردنية، والجمعية الملكية البريطانية ألخصائيي النسائية والتوليد،ومشروع دعم النظم الصحية 

الثاني.

إعداد الخطة التنفيذية للصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة لعام 2010:
قام المجلس األعلى للسكان وبالتعاون مع الشركاء المنفذين لخطة العمل الوطنية للصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة )2012-2008(  

تحقيق  في  تساهم  والتي   2010 لعام  مخرجات  ووضع  ومؤشراتها  األهداف  في  النظر  وإعادة  للخطة  المنطقي  اإلطار  بمراجعة 

األهداف.

حيث تم االتفاق على الغاية واألهداف اإلستراتيجية التالية:

غاية الخطة : "تحسين الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة في األردن للمساهمة في تحسين صحة المرأة والطفل وتسريع الوصول إلى 
الفرصة السكانية".

األهداف اإلستراتيجية للخطة التنفيذية للصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة :

• تحسين بيئة السياسات الداعمة للصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة.

• تحسين مستوى دعم  القرارات لقضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة.

• زيادة مستوى التأييد لقضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة.

• زيادة توفر خدمات الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة.

• تحسين جودة خدمات الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة .

• زيادة الوعي بقضايا الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة.

• زيادة فعالية خطة الصحة اإلنجابية في تحقيق األهداف الوطنية.

وتم إطالق خطة العمل الوطنية للصحة اإلنجابية / تنظيم األسرة لعام 2010؛  في 2 حزيران  2010.
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رفع مستوى التأثير في القرارات المتعلقة بالسكان والتنمية الهادفة لالنتفاع

بالفرصة السكانية 

قرارات وتعليمات للصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة:

 بهدف تحسين خدمات الصحة اإلنجابية / تنظيم األسرة عمل المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة على إصدار القرارات والتعليمات 
التالية: 

• قرار لشمول وسائل تنظيم األسرة في قائمة األدوية الرشيدة )RDL )Rational Drug List لضمان تسهيل اإلجراءات المتعلقة 

بعملية شراء وتزويد وسائل تنظيم األسرة. 

• قرار في وزارة الصحة لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة في المراكز الفرعية في إقليم الجنوب، وبإدخال وسيلتين 

حديثتين لتنظيم األسرة في تلك المراكز، وهما الحبوب والواقي الذكري. 

• إصدار تعليمات حول الفرص الضائعة من قبل وزارة الصحة لتقديم خدمات تنظيم األسرة؛ حيث تضمنت عدة مواضيع منها اغتنام 

الفرص الضائعة، وكيفية التعامل مع اآلثار الجانبية لوسائل تنظيم األسرة. على أن يقوم رؤساء أقسام صحة المرأة والطفل بمتابعة 

وتنفيذ التعليمات حول الفرص الضائعة وذلك من خالل الزيارات اإلشرافية الميدانية المنفذة.

تطوير قاعدة األبحاث السكانية االلكترونية:

وبالتعاون  للسكان  األعلى  المجلس  طور 

التابع  والبحوث  المعلومات  مركز  مع 

قاعدة  طالل  بن  حسين  الملك  لمؤسسة 

األبحاث السكانية والتي تهدف إلى:

• توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة 

في مجال السكان  والتنمية.

األبحاث  جودة  من  ورفع  تحسين   •

السكانية.

• توجيه تنفيذ األبحاث وفقاً لألولويات 

وتعزيز التنسيق في هذا المجال.

وحقائق  أدلة  إلى  االستناد  تشجيع   •

عند وضع وتبني سياسات وممارسات 

متعلقة بالقضايا السكانية في األردن.
 

على  األولى  المرحلة  في  التركيز  وتم 

األسرة  تنظيم   / اإلنجابية  الصحة  أبحاث 

كيفية  على  المجلس  موظفي  وتدريب 

وإدخال  وتصنيف  القاعدة،  إدارة 

الدراسات.
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أنشطة كسب التأييد والتعبئة المجتمعية على المستويين الوطني والمحلي :

1. تطوير عروض محوسبة »أثر النمو السكاني على التنمية« على المستويات الوطني والقطاعي والمحافظات؛ 
لكسب تأييد صانعي القرار على المستويات الوطني وبعض المحافظات وبعض القطاعات تم تطوير عروض محوسبة حول أثر النمو 

السكاني على التنمية بدعم فني من مشروع مبادرة السياسة الصحية، وبالتنسيق مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية.

 

على المستوى الوطني: 

العرض  تناول  حيث   .2009 األسرية  والصحة  السكان  مسح  نتائج  على  بناءاً  الوطني  المستوى  على  المحوسب  العرض  تحديث  تم 

الخصائص السكانية المختلفة للمجتمع األردني والتقديرات المستقبلية لعدد السكان وأثر هذا على القطاعات التنموية المختلفة مثل: 

االقتصاد، والصحة، والتعليم، والزراعة، والمياه.

وقد قام مشروع مبادرة السياسة الصحية بالتعاون مع المجلس وبرنامج »شركاء اإلعالم لصحة األسرة«  بإصدار نشرة حقائق

 ) RAPID 2010( باللغتين العربية واإلنجليزية حول »أثر النمو السكاني على التنمية«.            
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على مستوى المحافظات: بهدف تعزيز الالمركزية في التخطيط على مستوى المحافظات، وبشكل يساعد على إبراز قدرة وفاعلية 

العامة  السياسة الصحية ودائرة اإلحصاءات  المحافظات في اإلدارة والتخطيط وتحديد األولويات؛ وبدعم فني من مشروع مبادرة 

وبالتنسيق مع مديرية التنمية المحلية/وزارة الداخلية عمل المجلس على:

• إعداد العروض المحوسبة »أثر النمو السكاني على التنمية في محافظات: العقبة، والزرقاء، وإربد« وذلك من خالل تناول خصوصية 

كل محافظة بقطاعاتها المختلفة ومشاكلها وتحدياتها وأولوياته. 

للتخطيط واإلعداد  االقتصادي واالجتماعي لكل محافظة واحتياجاتها ومتطلباتها  بالواقع  المتعلقة  والمؤشرات  البيانات  • إطالق 

المحافظات  محافظي  مع  رسمية  لقاءات  خالل  السكان،  وتركيب  بحجم  ممثاًل  السكاني  البعد  إدخال  على  المبني  المستقبلي 

وبحضور المجالس االستشارية والتنفيذية فيها وعدد من القيادات المحلية، في الفترة ما بين نيسان وأيلول 2010.

على مستوى القطاعات: بهدف إبراز أثر النمو السكاني على القطاعات المختلفة، وأهمية إدخال البعد السكاني في عملية التخطيط 

التنموي للقطاعات الحيوية لضمان تحقيق التنمية ورفاه المواطن على المستويين الوطني والمحافظات؛ تم إعداد عروض ألثر النمو 

السكاني على التنمية على مستوى قطاعي التعليم والصحة وإطالقها تحت رعاية وزيري الصحة والتربية والتعليم. جاءت هذه العروض  

كخطوة من خطوات كسب تأييد وتطوير القدرات المؤسسية حول القضايا السكانية.

2. الحلقات النقاشية في المحافظات حول »األوضاع السكانية المستقبلية للمحافظات في ظل الفرصة السكانية«: 
عقد المجلس بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية/وزارة الداخلية اثنتي عشر حلقة نقاشية بعنوان “األوضاع السكانية المستقبلية في 

المحافظات في ظل الفرصة السكانية المرتقبة” خالل شهري تشرين األول وتشرين الثاني 2010  وبدعم فني من دائرة اإلحصاءات 

العامة وبدعم مالي من صندوق األمم المتحدة للسكان. 

استهدفت هذه الحلقات موظفي وحدة التنمية المحلية في المحافظات وممثلين عن كافة القطاعات؛ وكان من أهم أهداف الحلقات 

النقاشية كما يلي: 

• اإلطالع على دور المجلس األعلى للسكان في العملية التنموية. 

• التعريف بمفهوم الفرصة السكانية ومتطلبات تحققها واستثمارها.
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• تكوين وعي متكامل بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها التغيرات الديموغرافية الجارية والمتوقع حصولها مستقباًل على 

مستوى المحافظات فيما يتعلق بعملية التنمية وسياساتها. 

• اقتراح/ تعديل سياسات القطاعات التنموية في ظل الواقع السكاني للمحافظات واألوضاع السكانية المستقبلية، وبما يتواءم مع 

متطلبات المرحلة الديموغرافية المقبلة.

• تفعيل التنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص بما يخدم سياسات تحقق واستثمار الفرصة السكانية.

وسيتم تضمين السياسات المقترحة في هذه الحلقات ضمن الفصل الرابع من تقرير حالة سكان األردن، كما سيصار إلى إعداد مصفوفة 

»رصد ومتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية« كأداة تستخدم لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية على مستوى المحافظات. 

3. االحتفال باليوم العالمي للسكان 8 تموز، 2010 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي سمو األميرة بسمة بنت طالل المعظمة، 
وتحت شعار»أهمية البيانات من أجل التنمية«، وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان احتفل األردن باليوم العالمي للسكان، وقد 

تضمن االحتفال العديد من الفعاليات كعرض تمثيلي وحلقة نقاشية حول أهمية توفر المعلومات والبيانات الدقيقة والصحيحة في 

عمليات اتخاذ القرارات والتنمية المستدامة.
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والمجتمع  الفرد  على  وانعكاساته  السكاني  النمو  بتأثير  العام  الوعي  مستوى  رفع  لغايات  السكانية:  اإلعالمية  المسابقة   .4
والقطاعات المختلفة )البيئة، الصحة، المياه، التربية والتعليم، الزراعة،األمن الغذائي، الطاقة، البطالة والفقر، األزمة المالية العالمية( 

خاصة في ظل وقوف األردن على أعتاب الفرصة السكانية، أطلق المجلس المسابقة اإلعالمية السكانية الثانية على مستوى المحافظات، 

والتي شملت؛ فن التقرير الصحفي والقصة اإلخبارية والتحقيق االستقصائي والكاريكاتير والقصة اإلخبارية التلفزيونية واإلذاعية. وقد 

تم تحكيم األعمال المشاركة في المسابقة من قبل لجان مختصة ومحايدة.

وقد كرمت سمو األميرة بسمة المعظمة خالل االحتفال باليوم العالمي للسكان اإلعالميين الفائزين في المسابقة اإلعالمية السكانية.
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على  العامالت  المرضعات  النساء  مساعدة  بهدف  الطبيعية:  للرضاعة  الداعمة  واألنظمة  بالقوانين  توعية  برنامج   .5
خالل  من  وذلك  الطبيعية،  للرضاعة  الداعمة  واألنظمة  بالقوانين  توعية  برنامج  المجلس  نفذ  المطلقة.  الطبيعية  الرضاعة  ممارسة 

تنظيم عدة لقاءات في مختلف المحافظات استهدفت 266 مشاركة، بالتعاون مع وزارة الصحة وتجمع لجان المرأة الوطني األردني 

خالل الفترة 8 آذار إلى 3 نيسان 2010، وقد تم توزيع مطويات تضمنت رسائل توعوية حول القوانين واألنظمة الداعمة للرضاعة 

الطبيعية.

6.  برنامج توعية للقيادات النسائية: نفذ المجلس أربعة لقاءات توعوية للقيادات النسائية في مناطق جيوب الفقر، وذلك 
بالتعاون مع وزارة الصحة وتجمع لجان المرأة الوطني األردني. وذلك بهدف تعبئة القيادات المحلية النسائية لتحقيق أهداف تنظيم 

األسرة في اإلستراتيجية الوطنية للسكان ولرفع الوعي بالقضايا السكانية بما فيها قضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وأثر البعد 

السكاني على القطاعات التنموية المختلفة، إلى جانب تمكين المرأة وعالقته بالخصوبة. 

المتعلقة  للقضايا  التأييد  اإلنجابية/ تنظيم األسرة: بهدف كسب  السكان والصحة  التأييد لقضايا  برنامج كسب    .7
بالفرصة السكانية، عقد المجلس عدة لقاءات يرأسها األمين العام للمجلس مع كل من مجلس األعيان، كلية الدفاع الوطني، ومديريات 

التخطيط في الوزارات والجامعات.

8. ضمن فعاليات الحملة الوطنية لتنظيم األسرة » حياتي أحلى« قام المجلس وبالتعاون مع وزارة الصحة وبرنامج شركاء 
اإلعالم لصحة األسرة بإصدار المواد اإلعالمية التوعوية الخاصة بالحملة عبر القنوات التلفزيونية،واإلذاعية، والصحفية، والمطويات، 

والملصقات، والكتيبات. 

20
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التنسيق والتعاون مع المعنيين

التعاون مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية وبرنامج » شركاء اإلعالم لصحة األسرة«: 
كافة  األسرة في  السكانية وتنظيم  القضايا  تناول  لتمكينهم من  الدين واألئمة والوعاظ والواعظات  بناء قدرات علماء  في  استمراراً 

المناسبات الدينية من خطب الجمعة، ودروس الوعظ واإلرشاد وغيرها، ونظراً للدور المهم الذي يحظون به في كسب التأييد وتعديل 

بالتعاون مع برنامج "شركاء اإلعالم لصحة األسرة" على  المجلس  السلوك في مجال الصحة اإلنجابية. فقد عمل  االتجاهات وتغيير 

إعداد وتصميم حقيبة تدريبية للوعاظ بناء على تقييم االحتياجات التدريبية للوعاظ والواعظات حول صحة األسرة والتي من أهم 

مكوناتها:

صحة  حول  والواعظات  للوعاظ  تدريبي  دليل   .1

الجمعة  لخطب  مقترحة  محاور  كتيب  األسرة، 

المتعلقة بصحة األسرة ، بطاقات معلومات خاصة 

بالوضع السكاني في األردن وقرص مرن يحتوي 

عرض فيديو عن الفرصة السكانية في األردن.

2. دورة “ تدريب مدربين”، من خالل إعداد 26 

محافظتي  من  والواعظات  الوعاظ  من  مدرب 

الزرقاء والعاصمة، والذين قاموا بدورهم بتنفيذ 

18 ورشة تدريبية في مديريتي أوقاف الرصيفة 

والزرقاء في الفترة ما بين 22 شباط-28 نيسان، 

من  واعظة  و25  واعظ   400 استهدفت   2010

خالل برنامج تدريبي متكامل.

قدرات  تطوير  بهدف  الجامعات:  مع  التعاون 
مؤسسات التعليم الجامعي في تناول القضايا السكانية 

عقد  السكانية؛  بالقضايا  الطلبة  وعي  مستوى  ورفع 

المجلس بالتعاون مع مركز تنمية القوى البشرية في 

الجامعة األردنية عدة لقاءات مع أساتذة مادة التربية 

والخاصة  الحكومية  األردنية  الجامعات  في  الوطنية 

على مستوى األقاليم الثالثة خالل الفترة 11و18و25 

آذار، 2010. 

الثانوية  المدارس  معلمي  مع  التعاون 

وكليات المجتمع: بهدف بناء قدرات المؤسسات 
السكانية  القضايا  تناول  من  لتمكينهم  التعليمية 

والصحة اإلنجابية / تنظيم األسرة، والتي تم تضمينها في المناهج المدرسية والجامعية قام المجلس بتنفيذ الفعاليات التالية مع معلمي 

المدارس الثانوية وأساتذة كليات المجتمع: 
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1. إعداد دليل تدريبي للمشرفين التربويين وأساتذة 

كليات المجتمع حول القضايا السكانية، وذلك بالتعاون 

مع وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية 

ومعهد كفاءة الدولي للتنمية والتدريب. 

2. تنفيذ 25 دورة تدريبية للمعلمين نفذت من قبل 

المشرفين التربويين الذين خضعوا للتدريب في عام 

مديريات  في  ومعلمة  معلم   500 استهدفت   2009

وذلك  المحافظات،  مستوى  على  والتعليم  التربية 

الفترة 21-23 آذار و 15 و 16 نيسان والفترة  خالل 

15-23 كانون األول 2010.

التعاون مع اإلعالميين: في ضوء  نتائج  دراسة 
»تحليل مضمون الصحف اليومية لموضوعات السكان 

والصحة اإلنجابية« للمرحلة الثانية، والُمعدة من قبل 

اهتماماً  أظهرت  والتي   ،2010 عام  بداية  المجلس 

ضعيفاً نسبياً  بموضوعات السكان من قبل الصحفيين؛ 

تعاون  لتفعيل  عديدة  نشاطات  بتنفيذ  المجلس  قام 

النحو  على  والتنمية  السكان  قضايا  مع  اإلعالميين 

التالي:

استهدفت  لإلعالميين  تدريبية  دورات  ثالث  عقد   .1

60 إعالمي من العاملين في اإلعالم المطبوع والمرئي 

السكان  موضوعات  تناول  كيفية  حول  والمسموع؛ 

والصحة اإلنجابية من خالل استخدام الفنون الصحفية 

اإلخبارية،  والقصص  الصحفية،  )التحقيقات  المختلفة 

اإلخبارية،  الطبيعة  على  االقتصار  وعدم  والمقاالت(، 
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وذلك بالتعاون مع شركة »اسمع صوتك لالستشارات والتدريب« ، خالل الفترة من 4  - 20  كانون الثاني2010.

2. إعداد »دليل اإلعالمي في مجال السكان والصحة اإلنجابية« بهدف تمكين اإلعالميين من تناول القضايا السكانية بأحدث األساليب 

اإلعالمية وأكثرها تأثيراً إلحداث التغيير في المجتمع. 

3. تنفيذ برنامج » تدريب مدربين « حول القضايا السكانية وقضايا الصحة اإلنجابية باستخدام الدليل التدريبي استهدف 15 متدرب 

من اإلعالميين في مجال الصحافة المكتوبة واإلعالم المرئي والمسموع والصحافة االلكترونية وذلك في شهر أيار 2010. 

4. تشكيل فريق من المدربين في مجال اإلعالم السكاني وذلك لالستفادة من مهاراتهم في تدريب زمالئهم اإلعالميين في كافة 

المحافظات.

5. تنفيذ دورة تدريبية متخصصة لحوالي 15 من الصحافيين واإلعالميين في إقليم الشمال حول اإلعالم السكاني خالل الفترة

 19 - 20 كانون األول 2010.

التعاون مع وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصحة: عقد المجلس عدة اجتماعات تنسيقية مع المعنيين في وزارة 
التنمية االجتماعية ووزارة الصحة، لإلطالع على واقع الحال فيما يتعلق بالخدمات الوقائية والعالجية المقدمة للمسنيين، باإلضافة إلى 

معلومات وخدمات الصحة اإلنجابية المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية.

زيارات وفود وطنية وعالمية :
المجلس األعلى  الشعبية  الصين  الوفد الصيني: زار وفد من هيئة السكان والصحة والتخطيط األسري في جمهورية  1. زيارة 

للسكان. وكانت أهم نشاطات الزيارة:

أهم  أحد  بصفته  السكاني  البعد  للتركيز على  المتبعة  العمل  السكان ومنهجيات  األردنية في مجال  التجربة  الوفد على  اطالع   •

المؤثرات على مسيرة التنمية الشاملة في األردن.

• قدم رئيس الوفد الصيني نائب وزير هيئة السكان والتخطيط السيد وانغ بيان شرحاً عن مهام هيئة السكان والصحة والتخطيط 

األسري الصينية، وبالتركيز على موضوع سياسات استثمار الفرصة السكانية في الصين، وآليات العمل التي تم إتباعها بالتعاون مع 

الجهات المعنية.

• بحث الجانبان سبل تدعيم عالقات التعاون الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين. 
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2. زيارة وفد جامعة كارولينسكا الطبية السويدية؛ حيث نوقشت أطر التعاون في مجال األبحاث مع الوفد الزائر من علماء 
وأساتذة جامعة كارولينسكا الطبية السويدية )جامعة كارولينسكا الطبية تأسست في السويد منذ مئتي عام وهي الجامعة الوحيدة 

التي تمنح جائزة نوبل في الطب الفسيولوجي منذ عام 1901(.

3. زيارة طالبات كلية التمريض /جامعة العلوم والتكنولوجيا، هدفت الزيارة  إلى التعرف على مهام المجلس ودوره في  

معالجة القضايا السكانية، واإلطالع  على االستراتيجيات والخطط الوطنية المنفذة في مجال الصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة. 
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المتابعة والتقييم

التقرير السنوي للمجلس األعلى للسكان 

2008-2009؛ تضمن التقرير إنجازات المجلس 
ومن أهمها إعداد وثيقة سياسات الفرصة السكانية، 

وأهم المشاركات الدولية والمحلية التي شارك فيها 

المجلس.
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سياسات  لمتابعة  التنفيذية  الخطة  وضع 

بالخطوات  ابتداًء  السكانية  الفرصة 

التالية:

1.  إقرار »وثيقة سياسات الفرصة السكانية« من قبل 

مجلس الوزراء في تشرين أول 2009 وتعميمها على 

كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.

سياسات  لمتابعة  الوطنية  التنفيذية  الخطة  إعداد   .2

استشارية  مؤسسة  مع  بالتعاون  السكانية  الفرصة 

وبمشاركة كافة القطاعات التنموية المعنية، حيث تم 

في هذا الصدد اتخاذ التدابير التالية:

 

ومتابعة  وآليات عمل  بنود  لوضع  اجتماعات  عقد   •

للخطة  العريضة  الخطوط  ورسم  السكانية  للفرصة 

التنفيذية الوطنية لمتابعة الفرصة السكانية مع كافة 

المعنيين على الصعيد الوطني .

• إعداد مسودة تقرير تحليل وضع القطاعات المعنية 

والمؤسسات بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية.  

تنفيذ  ومتابعة  رصد  مصفوفات  مسودة  إعداد   •

سياسات الفرصة السكانية.

مؤشرات  ومتابعة  لرصد  آلية  إيجاد  على  العمل   •

تنفيذ سياسات الفرصة على مستوى القطاعين الخاص 

واألهلي.

والمعنية  الشريكة  الجهات  بين  التنسيق  تفعيل   •

بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية ضمن كل محور من محاور نتائج الخطة التنفيذية لمتابعة الفرصة السكانية من خالل عقد 29 

لقاء مع ضباط االرتباط الممثلين للقطاعات االقتصادية واألهلية.

• تشكيل لجنة فنية من ضباط االرتباط الممثلين لمختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية والمشاركة في إعداد 

التقارير الدورية للخطة الوطنية لمتابعة الفرصة السكانية.

القطاعات  لكافة  الممثلين  السكانية  الفرصة  تنفيذ سياسات  بمتابعة  المعنيين  االرتباط  الجلسات مع ضباط  • عقد مجموعة من 

المعنية للخروج بالخطة التنفيذية الوطنية والخاصة بمتابعة سياسات الفرصة السكانية وذلك خالل شهر آب وأيلول 2010

في  التقدم  لرصد  بالتنفيذ  المعنية  للقطاعات  الممثلين  االرتباط  ضباط  بمشاركة  دورية  وتقييم  متابعة  تقارير  إعداد  إلى  وسيصار 

مؤشرات األداء الخاصة بالخطة الوطنية لمتابعة الفرصة السكانية.
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تقرير المتابعة والتقييم األول والثاني لمخرجات خطة العمل الوطنية للصحة اإلنجابية لعام 2010:
1. إعداد تقرير المتابعة والتقييم األول والثاني للخطة الوطنية للصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة لعام 2010.

2. عرض ومناقشة نتائج التقارير خالل اجتماعات اللجنة التوجيهية للصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة لضمان  تحقيق المخرجات  وفق 

المعايير والمواصفات والمؤشرات التي يحددها دليل المتابعة والتقييم المعتمد في المجلس، وقد عقدت هذه االجتماعات خالل 

شهري حزيران وكانون األول من عام 2010.

المشاركة في متابعة وتقييم البرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية؛  ساهم المجلس كشريك أساسي مع بقية 
الوزارات والمؤسسات المعنية في إعداد تقارير االنجازات التي ترصد التقدم في تنفيذ توصيات مبادرات السياسات والمشاريع الخاصة 

بالبرنامج التنفيذي التنموي لألجندة الوطنية لألعوام 2005-2010. كما شارك المجلس في إعداد البرنامج التنفيذي لألجندة الوطنية 

لألعوام 2011-2013، ووضع األهداف المرحلية ومؤشراتها والسياسات والمشاريع الخاصة بالبرنامج التنفيذي بما يخدم المجلس في 

دمج البعد السكاني ضمن كافة الخطط والبرامج الوطنية.

دراسة تتبعية لتحليل مضمون الصحف اليومية لموضوعات السكان والصحة اإلنجابية )المرحلة الثانية(- 

عام 2010، وقد نفذها المجلس بالتعاون مع شركة “اسمع صوتك لالستشارات والتدريب”.أطلقت نتائج الدراسة في شهر تشرين 
األول 2010. كما وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى اهتمام الصحف األردنية بقضايا الصحة اإلنجابية لتحقيق االنتفاع 

من الفرصة السكانية وتحديد مواطن الضعف التي يجب التركيز عليها. 

وكان من أبرز نتائجها: ارتفاع  نسبة التغطية الصحفية لقضايا السكان والصحة اإلنجابية إلى 2,5% مقارنة مع 1,2% بحسب نتائج دراسة 

سابقة لعام 2008.

 

أما من أهم توصيات هذه الدراسة: 

• ضرورة مواصلة المؤسسات الصحفية واإلعالمية الخروج من دائرة التغطية اإلخبارية إلى ما وراء الحدث من تحليل ودراسات 

وعرض لآلراء.

• استخدام شتى فنون العمل الصحفي كالمقالة والتحقيق والتقرير والتحليل والقصة اإلخبارية لمعالجة قضايا السكان والتنمية.
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إعداد التقرير الوطني الثاني حول التقدم في تنفيذ توصيات إعالن الدوحة 2009، عمل المجلس األعلى للسكان 
على إعداد تقرير وطني بعنوان »التقرير الوطني الثاني حول التقدم في تنفيذ توصيات إعالن الدوحة للسكان والتنمية 2009«، والذي 

عرض في االجتماع الثاني عشر لرؤساء المجالس واللجان السكانية في جامعة الدول العربية خالل الفترة 29 تشرين األول-1 كانون 

األول 2010/ مدينة شرم الشيخ.

إعداد تقرير مراجعة منتصف المدة لبرنامج السكان والتنمية 2008-2010؛ للوقوف على التقدم المحرز ومعرفة 
نقاط القوة والضعف لبرنامج السكان والتنمية والذي ينفذه المجلس بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان أعد المجلس تقرير 

السنوية  »المراجعة  بعنوان  عمل  ورشة  التقرير خالل  هذا  وعرض   .2010-2008 والتنمية  السكان  لبرنامج  المدة  منتصف  مراجعة 

ومراجعة نصف الدورة البرامجية لبرنامج العمل السابع للسنوات 2008- 2010« خالل شهر كانون األول 2010.
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التطوير المؤسسي وبناء قدرات موظفي المجلس والشركاء

دليل المتابعة والتقييم المؤسسي، نظراً ألن دليل هندسة العمليات يسهم في تعزيز عملية االتصال والتوثيق الداخلي ما 
بين موظفي المجلس، ويؤكد على وجود معايير موحدة للتنفيذ والمتابعة من قبل كادر المجلس كال حسب اختصاصه. فقد تم تعديل 

عدد من العمليات بناء على التغذية الراجعة من قبل الموظفين خالل عام 2010، وإضافة أربع عمليات جديدة  ليصبح عدد اإلجمالي 

سبعة عشرة عملية كاآلتي:

1.  عملية ضمان جودة المخرجات وتتابعها وحدة الدعم الفني والمعلومات.

2. عملية تقييم أداء وحدات المجلس ويتابعها منسق التطوير المؤسسي.

3.  عملية األرشفة والتزويد والمشتريات تتابعهما الوحدة اإلدارية.

4. عملية الرصد اإلعالمي والنشر اإلعالمي تتابعهما وحدة اإلعالم واالتصال .

باإلضافة إلى عدد من العمليات المشتركة في التطبيق بين وحدات المجلس مثل عملية إدارة اجتماعات، إدارة مناسبات وغيرها. 

واإلبداعية،  الفكرية  الفرد  طاقات  في  واالستثمار  التحفيز  إلى  السعي  تم  والشركاء،  المجلس  لموظفي  القدرات  بناء 
وبناء ثقافة مؤسسية داعمة للتميز من خالل تطوير وبناء قدرات كادر المجلس في مجال السكان والتنمية من خالل المشاركة في 

المؤتمرات واالجتماعات والدورات وورش العمل التدريبية المحلية والدولية، باإلضافة إلى الزيارات االستطالعية للتعرف على تجارب 

الدول في مجال السكان والتنمية، ومنها الفرصة السكانية والصحة اإلنجابية، ومن أهم هذه المشاركات: 

• جولة استطالعية إلى دولة اليابان من 5 إلى 22  أيار 2010، لالستفادة من  تجربة مشروع تحسين  خدمات رعاية األم في المناطق 

الريفية المنفذ في اليابان، إلى جانب دور أخصائيي النسائية والقابالت في تقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية. والتي نظمها 

مشروع إدماج صحة وتمكين المرأة في إقليم الجنوب بالتعاون مع وزارة الصحة  والمجلس األعلى للسكان،. وقد شاركت فيها 

أ.د. رائدة القطب، أمين عام المجلس األعلى للسكان.

• االجتماع السادس للجنة االستشارية النسوية/ أوغندا من 2 إلى 4 تشرين األول 2010، تم فيه مناقشة كيفية إدماج المرأة والقضايا 

الجندرية المتصلة بالمساواة بين الجنسين في إجراءات وتطلعات البنك اإلسالمي للتنمية. وقد شاركت فيه أ.د. رائدة القطب، 

أمين عام المجلس األعلى للسكان.
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• االجتماع التشاوري الذي نظمه المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في جمهورية مصر العربية، بهدف تحليل نتائج 

العديد من الدراسات ومناقشة التباطؤ في انخفاض معدالت اإلنجاب وغيرها من المؤشرات ذات العالقة بالصحة اإلنجابية في 

مصر. 

• االجتماع الثاني عشر لرؤساء المجالس واللجان السكانية/ شرم الشيخ  من 29 تشرين الثاني إلى  1 كانون األول 2010 بمشاركة 

وفد من المجلس وعضو اللجنة التوجيهية / وزارة الصحة والذي هدف إلى رصد إنجازات الدول العربية في تنفيذ توصيات إعالن 

الدوحة 2009.

بالتعاون مع مشروع مبادرة  المجلس األعلى للسكان  السياسات: نفذ  التدريب في مجال صياغة وتحليل ملخصات 
السياسة الصحية، وبمشاركة ممثلين عن قطاعي الصحة العام والخاص ورشة تدريبية حول “صياغة وتحليل ملخصات السياسات” خالل 

الفترة 22 – 24 آذار 2010. بهدف بناء قدرات المجلس والشركاء في مجال صياغة وتحليل ملخصات السياسات .

التدريب حول اإلسقاطات السكانية باستخدام برمجية spectrum: نفذ المجلس عدة ورشات تدريبية حول اإلسقاطات 
السكانية باستخدام  » برمجية spectrum«، وذلك بالتعاون مع مشروع مبادرة السياسة الصحية  بهدف بناء قدرات موظفي المجلس 

والشركاء من وزارات الصحة والتربية والتعليم والمياه والري في مجال إجراء اإلسقاطات السكانية  باستخدام البرمجية المعنية والتي 

تعكس أثر النمو السكاني على أبعاد التنمية المختلفة.

دورة تدريبية داخل المجلس حول طبيعة العمل اإلعالمي وبعض األفكار الرئيسية الالزمة للتواصل مع 

اإلعالميين وإعداد المواد اإلعالمية، والمنفذة من قبل وحدة اإلعالم واالتصال في المجلس لكافة الموظفين. 

ورشة عمل »إعداد اإلستراتيجية العلمية والتكنولوجية الوطنية لألعوام 2011 - 2015« والمنفذة من قبل 
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا في كانون الثاني  2010.

ورشة عمل »إدماج األهداف اإلنمائية لأللفية ومؤشراتها في البرنامج التنفيذي التنموي )2011-2009(«، 
التي عقدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي من 2 إلى 3 نيسان 2010، في عمان.

ورشة عمل »تقييم المشاريع وآثارها على التنمية« التي عقدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي من 8 إلى 12 آذار 2010، في عمان.

ورشة تدريبية حول »إدماج مؤشرات النوع االجتماعي« التي عقدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في 8 تموز 
2010، في عمان.
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الدورة التدريبية »التخطيط االستراتيجي« والمنفذة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي خالل الفترة 5  إلى 9 كانون 
األول2010.

الدورات التدريبية حول التخطيط التنموي والمنفذة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي خالل الفترة 28 تشرين 
الثاني  إلى 1 كانون األول 2010 ، والفترة 19- 22 كانون األول 2010.

ورشة العمل »اإلجهاض غير اآلمن« والمنفذة من قبل جمعية أمان األردنية في 21 كانون األول 2010.

ورشتي عمل لمناقشة تقييم نظام التزويد ونظام المعلومات الجغرافي الخاص بتوزيع الخدمات الصحية، 
والمنفذتين بالتعاون مع مشروع دعم النظم الصحية خالل الفترة 10 و 18 آيار 2010.

في  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  في  والتقييم  المتابعة  وتطبيقات  واقع  على  التعرف  عمل  ورشة 

األردن، والمنظمة من قبل منظمة اليونيسيف ومبادرة التعليم األردنية في 3 تشرين ثاني 2010. 

اجتماع مبادرة التعليم األردنية والمنظم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة اليونيسيف في 6 تشرين ثاني 
.2010

اجتماع لمناقشة المؤشرات الصحية لخدمات تنظيم األسرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومديرية صحة المرأة 
والطفل في 30 آذار2010.

التحديات  البرنامج،  تنفيذ  مراجعة  الى  الورشة  هدفت  اليونيسيف  لمشاريع  المدة  منتصف  مراجعة  عمل  ورشة 
والفرص المتاحة لوضع التصورات والتعديالت للمرحلة المتبقية والمنفذة من قبل منظمة اليونيسيف. 
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