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االفتتاحية

ي�صر املجل�س االعلى لل�صكان ا�صدار العدد الثاين من 

الن�صرة الدورية الن�صف �صنوية ملوقع  قاعدة االأبحاث 
ال�صكانية PROMISE لعام 2015.

توفري  بهدف   2010 عام  القاعدة  هذه  ان�صاء  مت 
العربية  باللغة  واالأبحاث  للدرا�صات  �صاملة  قاعدة 
مبا  والتنمية  ال�صكان  بق�صايا  املتعلقة  واالجنليزية 
لي�صتفيد  االأ�صرة,  االإجنابية/تنظيم  ال�صحة  فيها 
ورا�صمي  القرار  و�صناع  والباحثني  اخلرباء  منها 
ال�صيا�صات , وذلك اإميانا من املجل�س االأعلى لل�صكان, 
عند  واحلقائق  العلمية  االأدلة  الى  اال�صتناد  باأهمية 
اعداد  وعند  ال�صكانية,  ال�صيا�صات  وتبني  اقرتاح 
الربامج املتعلقة بق�صايا ال�صكان والتنمية فـي االأردن, 
و�صناع  الربامج  ومدراء  الباحثني  الإبقاء  وكذلك 
القرار واجلهات البحثية على علم ودراية بكل ما هو 

جديد حمليًا وعربيا ودوليا فـي هذا املجال.
االبحاث  تداول  امكانية  للمت�صفحني  املوقع  ويوفر 
الربيد  خالل  من  عليه  املتوفرة  والدرا�صات 
ويعمل  املو�صوع,  بنف�س  املهتمني  الى  االلكرتوين 
املجل�س با�صتمرار على  ادامة هذه القاعدة  باأحدث 
والتنمية  بال�صكان  املتعلقة  والدرا�صات  االأبحاث 
عدد  بلغ  وقد  االأ�صرة,  االجنابية/تنظيم  وال�صحة 
بحث   )42( املوقع  على  حتميلها  مت  التي  االبحاث 
تغطيها  التي  املجاالت  خمتلف  فـي  وطنية   ودرا�صة 
اجمايل  ا�صبح  وبذلك   2015 عام  خالل  القاعدة 
عدد الدرا�صات واالبحاث التي مت حتميلها على املوقع 

منذ عام 2012 حتى االن 301 درا�صة.
ال�صحة  جمال  فـي  االبحاث  اولويات   قائمة   لتحديث   

خالل  املجل�س  قام  فقد  اال�صرة,  االجنابية/تنظيم 
الدرا�صات   "مراجعة  حول  تقرير  باإعداد   2015 عام 
الفجوات  وحتديد  االجنابية   بال�صحة  العالقة  ذات 
املعلومات  مركز  مع  بالتعاون  فيها  واأولويات البحث 
والبحوث  فـي موؤ�ص�صة  امللك ح�صني", وبالتن�صيق مع موؤ�ص�صة 
 Share- net International Knowledge  Platform SRHR,
وزارة اخلارجية  قبل  تاأ�صي�صها من  موؤ�ص�صة مت  وهي 
خربات  بني  جتمع  والتي  معرفة,  كقاعدة  الهولندية 
اجلنوب,  دول  من  و�صركاء  الهولندية  املوؤ�ص�صات 
وموؤ�ص�صات دولية تعمل فـي جمال ال�صحة االجنابية 
ال�صيا�صات  بناء  فـي  املعرفة  دور  تدعيم  لغايات 
و�صمان  والرباهني  االدلة  على  املبنية  واملمار�صات 
لال�صتفادة  ا�صرتاتيجية  بطريقة  املوارد  ا�صتخدام 
مت  والدويل.  املحلي  امل�صتوى  على  منها  الق�صوى 
م�صاركة نتائج التقرير مع كافة اجلهات ذات العالقة 

وقد او�صت الدرا�صة 

اأكرث  لت�صبح  االبحاث  قاعدة  تطوير  الى  باالإ�صافة 
تفاعلية وليتم ربطها مبا�صرة مع مراكز االبحاث فـي 
خدمات  ومقدمي  والبحثية,  االكادميية  املوؤ�ص�صات 
و�صع  على  حاليا  العمل  ويجري  االجنابية.  ال�صحة 
تنفيذ  فـي  الفعلي  للبدء  للم�صروع  تنفيذية  خطة 

ن�صاطاته خالل عام 2016. 

اأن يكون املجل�س االعلى لل�صكان هو جهة االت�صال 
مع املوؤ�ص�صة لتنفيذ ن�صاطاتها فـي االردن من خالل 
�صركاء حمليني مت ت�صنيفهم ح�صب طبيعة عملهم, 
فيما  النوعية  الدرا�صات  اجراء مزيد من  وكذلك 

يخ�س مكون ال�صحة االجنابية.
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تنفيذها  مت  التي  واالبحاث  الدرا�سات 
خالل عام  )2015( من قبل  املجل�س 

التقرير الوطني الثاين حلالة �سكان الأردن 
والتدريب  الت�سغيل  حول  "نظرة   :2014
والتعليم املهني والتقني" وقد خ�ص�س املجل�س  
هذا  حتت  العام  لهذا  االردن  �صكان  حالة  تقرير 
بفر�س  القطاع  ارتباطية  على  للتاأكيد  العنوان  
ا�صتثمار الفر�صة ال�صكانية واحلاجة الى �صد الفجوة 
القائمة فـي معلومات �صوق العمل والت�صغيل, وتقييم 
واقع قطاع الت�صغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني 
)العر�س والطلب(. وقد اعد بدعم مايل من �صندوق 
  2015 عام  اطالقه  مت  كما  لل�صكان,  املتحدة  االمم 
حتت رعاية �صاحبة ال�صمو امللكي االمرية ب�صمة بنت 

طالل املعظمة. 

�سوق  من  الن�ساء  ان�سحاب  "ا�سباب  درا�سة 
ال�سمان  موؤ�س�سة  بيانات  واقع  من  العمل 
على  التعرف  اإلى  وهدفت   :2015 الجتماعي"، 
ال�صمان  فـي  امل�صرتكات  الن�صاء  ان�صحاب  ا�صباب 

اخل�صائ�س  ودرا�صة  العمل,  �صوق  من  االجتماعي 
للمراأة  واالقت�صادية  واالجتماعية  الدميوغرافية 
العاملة املن�صحبة من �صوق العمل, والتعرف على انواع 
والتي  العمل  �صوق  فـي  املراأة  ت�صغلها  التي  الوظائف 
والتحديات  ال�صعوبات  على  والتعرف  منه,  تن�صحب 
فـي  ا�صتمرارها  دون  وحتول  املراأة  تواجه  التي 
االأقت�صادية,  املراأة  الى تدين م�صاركة  وتوؤدي  العمل 
االنظمة,  )القوانني,  الت�صريعات  وحتليل  ومراجعة 
التعليمات( ذات العالقة بعمل املراأة  وحتديد اوجه 
الدرا�صة  هذه  اعدت  وقد  فيها.  والفجوات  الق�صور 
بدعم مايل من �صندوق االمم املتحدة لل�صكان, كما 
اطلقت عام 2015 حتت رعاية �صاحبة ال�صمو امللكي 

االمرية ب�صمة بنت طالل املعظمة. 

م�ستوى  على   ال�سكانية  ال�سقاطات  تقرير 
املجل�س  عمل   :2015 واملحافظات،  اململكة 
اال�صقاطات  حول  تقرير  اعداد  على  لل�صكان  االعلى 
واملحافظة  اململكة  م�صتوى  على  لالأردنيني  ال�صكانية 
الوطنية  اللجنة  قبل  من  املقرة  للمنهجية  وفقا 
والفريق الفني لالإ�صقاطات ال�صكانية, وذلك لغايات 
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ا�صتخدامه الأغرا�س التخطيط فـي املجال االجتماعي 
واالقت�صادي وال�صحي وتوقع احلجم امل�صتقبلي لقوة 
العمل واجتاهاته, ولدعم را�صمي ال�صيا�صات ومدراء 
االأولويات  وحتديد  التخطيط  جمال  فـي  الربامج 
وذلك  واملحافظات,  اململكة  م�صتوى  على  التنموية 

بدعم مايل من �صندوق االمم املتحدة لل�صكان.

 :2015 الأردنيني  للعاملني  احلياة  جداول 
دائرة  مع  بالتعاون  لل�صكان  االعلى  املجل�س  قام 
تقرير  باإعداد  العمل  ووزارة  العامة  االح�صاءات 
  ,2015 عام  خالل  االأردنيني  للعاملني  احلياة  جداول 
فـي  التحليل  اأدوات  اأهم  من  احلياة  تعترب جداول  حيث 
فـي  اجلداول   هذه  وت�صتخدم  الدميوغرافـي.  املجال 
اأي�صًا  ا�صتخدامها  املجتمعات, فقد مت  فـي  الوفاة  قيا�س 
التاأمني  كمجال  اأخرى  جماالت  وفـي  خمتلفٍة  الأغرا�ٍس 
الدميوغرافـي  واملجال  ال�صحي  واملجال  احلياة  على 
بالتعمر  املتعلقة  والدرا�صات  االإكتواريه  والدرا�صات 
واخل�صوبة والهجرة والنمو ال�صكاين والتعليم والزواجية 
احلياة  طول  قيا�س  وفـي  ال�صكانية  االإ�صقاطات  واإعداد 
الن�صطة اقت�صاديًا. وت�صتخدم اي�صا لدرا�صة ديناميكيات 

احلياة  جداول  ح�صاب  خالل  من  االأردنية  العمل  قوة 
وت�صاعد  اجلن�س.  ح�صب  االأردن  فـي  االأردنيني  للعاملني 
احلياة للعاملني" فـي تقييم احلجم امل�صتقبلي  "جداول 
اإعداد  فـي  مفيدة  اأنها  كما  دقيقٍة,  ب�صورٍة  العمل  لقوة 
الفر�صيات املتعلقة بال�صكان الن�صيطني اقت�صاديًا وخا�صة 
فـي االأعمار املتقدمة. وعليه, فاإن املعلومات التي تقدمها 
جداول احلياة للعاملني ذات فائدة كبرية للمخططني فـي 
االقت�صادية  ال�صيا�صات  و�صانعي  الب�صرية  القوى  جمال 
وت�صميم  العمل  قوة  الإحالل  التخطيط  عمليات  وفـي 

�صيا�صات منا�صبة للتقاعد.

ملخ�ص �سيا�سة حول "متكني قطاع الت�سغيل 
والتدريب والتعليم املهني والتقني" 2015: 
باالعتماد  امللخ�س  لل�صكان هذا  االعلى  املجل�س  اعد 
�صكان  حلالة  الثاين  الوطني  »التقرير  نتائج  على 
االأردن 2014: نظرة حول الت�صغيل والتدريب والتعليم 
لل�صكان,  االعلى  املجل�س  اعده  الذي  والتقني«  املهني 
الت�صغيل  ا�صرتاتيجيات كل من  الى درا�صة  باالإ�صافة 
تقدمي  بهدف  والتقني,  املهني  والتعليم  والتدريب 
والتدريب  الت�صغيل  لقطاع  احلايل  للواقع  ت�صخي�صا 
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تواجهه,  التي  والتحديات  والتقني  املهني  والتعليم 
لو�صعها  التحديات  هذه  ملعاجلة  ال�صيا�صات  واقرتاح 
بني يدى �صانعي ال�صيا�صات ومتخذي القرار فـي هذا 
القطاع, وذلك بدعم مايل من �صندوق االمم املتحدة 

لل�صكان.

ال�سكانية:  ال�سيا�سات  بيئة  حتليل  درا�سة 
ال�سرتاتيجيات  فـي  ال�سكانية  الق�سايا  دمج 
املجل�س  اعد  التنموية:  والربامج  واخلطط 
االعلى لل�صكان هذه الدرا�صة  بهدف تقييم مدى دمج 
ال�صيا�صات ال�صكانية فـي اخلطط والربامج التنموية, 
وذلك من خالل مراجعة )25( ا�صرتاتيجية وخطة 
وطنية. وقدمت الدرا�صة تقييما للو�صع القائم وقدمت 
بح�صور  الدرا�صة  اطلقت  كما  حمددة,  تو�صيات 
فـي  اال�صرتاتيجي  التخطيط  م�صوؤويل  من  جمموعة 
عن  ممثلني  الى  باالإ�صافة  احلكومية,  املوؤ�ص�صات 

اجلامعات الر�صمية, وموؤ�ص�صات املجتمع املدين.

تقرير اثر النمو ال�سكاين على بع�ص قطاعات 
التنمية على امل�ستوى الوطني 2015 )باللغتني 
العربية والجنليزية(: مت خالل عام 2015 اطالق 
نتائج هذا التقرير حتت رعاية �صاحبة ال�صمو امللكي 
بح�صور  وذلك  املعظمة  احل�صني  منى  االمرية  �صمو 
عدد من ال�صفارات وممثلني عن القطاعات املعنية, 
االعلى  املجل�س  اعده   الذي  التقرير  هدف  وقد 
بال�صراكة  اال�صرة  ل�صعادة  توا�صل  وم�صروع  لل�صكان 
على  ال�صوء  القاء  اإلى  العالقة,  ذات  اجلهات  مع 
ال�صنوات  خالل  واملوارد  ال�صكان  بني  الفجوة  ات�صاع 
الوطني,  امل�صتوى  على   )2050-2012( املقبلة 
اذا مل تت�صافر اجلهود الر�صمية واالهلية واملجتمعية 
بخف�س معدالت النمو ال�صكاين, لت�صييق الفارق مع 
وال�صحة  التعليم  لقطاعات  التحتية  والبنية  املوارد 

واملياه والبيئة والطاقة والطرق والنقل والعمل.

تقرير اأثر النمو ال�سكاين على بع�ص قطاعات 
التنمية على م�ستوى حمافظات )اربد، جر�ص، 
العربية  )باللغتني   2015 الزرقاء(  معان، 
نتائج  اطالق   2015 عام  والجنليزية(: مت خالل 
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هذه التقارير فـي مقر املحافظات االربعة وبح�صور 
وقد  املحافظات,  فـي  املعنية  القطاعات  كافة 
هدفت هذه التقارير التي  اعدها  املجل�س االعلى 
املمول  اال�صرة  ل�صعادة  توا�صل  وم�صروع  لل�صكان 
بال�صراكة  الدولية   للتنمية  االمريكية  الوكالة  من 
على  ال�صوء  القاء  الى  العالقة,  ذات  اجلهات  مع 
ات�صاع الفجوة بني ال�صكان واملوارد خالل ال�صنوات 
بت�صافر  واو�صت   ,)2050-2012( املقبلة 
بخف�س  واملجتمعية  واالهلية  الر�صمية  اجلهود 
معدالت النمو ال�صكاين, لت�صييق الفارق مع املوارد 
واملياه  وال�صحة  التعليم  لقطاعات  التحتية  والبنى 
وتعزير  والعمل,  والنقل  والطرق  والطاقة  والبيئة 
للمحافظة  والتنفيذي  اال�صت�صاري  املجل�صني  دور 
ال�صكان  بق�صايا  املتعلقة  وامل�صاريع  الربامج  فـي 
والتنمية, تعزيز دور جامعات املحافظة فـي زيادة 
وعي الطلبة فـي اثر النمو ال�صكاين على التنمية فـي 
ال�شباب.  بني  ال�شحية  االمناط  وتعزيز  املحافظة 
اخلا�س  القطاع  م�صاركة  تعزيز  الى  باالإ�صافة 
الق�صايا  معاجلة  فـي  احلكومية  غري  واملنظمات 

ال�صكانية فـي املحافظة.

الأردنية  للمملكة  الثالث  الوطني  التقرير 
الها�سمية حول التقدم فـي تنفيذ برنامج عمل 
ال�سكان والتنمية للأعوام 2013-2014: مت  عام 
2015 ا�صدار واطالق هذا التقرير والذي هدف اإلى 
تو�صيح مدى التقدم الذي اأجنزه االأردن فـي عـامي 
و2014 فـي تنفيذ االأولويات االأربعة )تعزيز   2013
امل�صاواة ومتكني املراأة والفتاة, وال�صحة االإجنابية, 
ومتكني ال�صباب, والهجرة الدولية والتنمية( املنبثقة 
عن اإعالن القاهرة 2013. حيث اعتمد التقرير فـي 
من  االإفادة  خالل  من  الو�صفي  املنهج  على  اإعداده 

اال�صرتاتيجيات والوثائق الوطنية املتعلقة باالأولويات 
ملجموعات  الراجعة  التغذية  من  وكذلك  ال�صابقة 
لل�صكان  االأعلى  املجل�س  نظمها  التي  املركزة  احلوار 

حول املو�صوع, وقد خل�س التقرير الى ما يلي:
• اأقر االأردن خال عامي 2013 و2014 العديد من 	

املبادرات وال�صيا�صات بهدف تعزيز مكانة املراأة 
االأردنية �صواء على م�صتوى الت�صريعات والقوانني 

الوطنية اأو على م�صتوى العمل وتعوي�صاته.
• لل�صحة  	 الوطنية  اال�صرتاتيجية  االأردن  اطـلق 

االإجنابية/تنظيم االأ�صرة لالأعوام 2017-2013 
وذلـك لتعزيـز خدمات ال�صحة االإجنابية.

• امل�صاكل 	 من  العديد  من  االأردين  ال�صباب  يعاين 
التي حتول دون متكينهم واأخذ ذورهم املفرت�س 
ل�صوق  التعليم  مالءمة  كعدم  جمتمعهم,  فـي 
بني  تنموية  فروقات  ووجود  والبطالة,  العمل, 

املحافظات.
• "اخلطة 	  2014 عام  نهاية  فـي  االأردن  اأطلق 

اأجل  ال�صورية" من  لالأزمة  لال�صتجابة  االأردنية 
تخفيف اأثار هجرتهم على املجتمع االأردين. 
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الدرا�سات والتقارير  قيد التنفيذ
 

الفر�سة ال�سكانية فـي الردن وثيقة ال�سيا�سات 
الثالث(: يقوم املجل�س حاليا  2015 )ال�سدار 
نظرًا  ال�صكانية  الفر�صة  �صيا�صات  وثيقة  بتحديث 
تدفق  ا�صتمرارية  فـي  املتمثلة  الراهنة  للم�صتجدات 
اإلى  ال�صورية  الهجرة  واأخرها  الق�صرية  الهجرات 
غري  ال�صكان  اأعداد  ت�صمني  يتطلب  والذي  االأردن, 
بها,  املتعلقة  التنموية  ال�صيا�صات  وكذلك  االأردنيني, 
وتاأثرياتها على اجلهود التنموية, وانعكا�س ذلك على 
حتقق وا�صتثمار الفر�صة ال�صكانية, وذلك بعد اعالن 
�صيتم  الذي  وامل�صاكن  لل�صكان  العام  التعداد  نتائج 

تنفيذه نهاية �صهر ت�صرين الثاين/2015. 

تقرير اأثر النمو ال�سكاين على بع�ص قطاعات 
)املفرق،  الـمحافظات  م�ستوى  على  التنمية 
العا�سمة، ماأدبا، الطفيلة(: يعد املجل�س االعلى 
لل�صكان وم�صروع توا�صل ل�صعادة اال�صرة بال�صراكة مع 
النمو  باأثر  املتعلقة  التقارير  العالقة,  ذات  اجلهات 
ال�صكاين على بع�س قطاعات التنمية فـي حمافظات 
)املفرق , العا�صمة, ماأدبا, الطفيلة(,  بهدف القاء 
واملوارد  ال�صكان  بني  الفجوة  ات�صاع  اأثر  على  ال�صوء 
خالل ال�صنوات املقبلة )2012-2050( على البنية 
والبيئة  واملياه  وال�صحة  التعليم  لقطاعات  التحتية 

وغريها من القطاعات.

خدمات  حول  �سيا�سات  وملخ�ص  درا�سة 
ال�سحة الجنابية لل�سوريني املقيمني خارج 
املخيمات  فـي  الردن:  يجري العمل حاليا على 
ال�صحة  خدمات  حول  وكمية  نوعية  درا�صة  اإعداد 
فـي  املخيمات  خارج  لل�صوريني  املقدمة  االجنابية 
االأردن, من خالل حتديد اجلهات التي تقدم خدمات 
اململكة  م�صتوى  على  لل�صوريني  االجنابية  ال�صحة 
اجلهة  طبيعة  تو�صح    )Mapping( واملحافظات 
املقدمة للخدمة، عدد نقاط تقدمي اخلدمة،  نوعية 
اخلدمة املقدمة والفئة امل�صتفيدة وجمانية اخلدمة, 
قيا�س ر�صا  الدرا�صة  تت�صمن  التمويل, كما  وم�صدر 
خدمات  نوعية  حول  ال�صوريني  من  اخلدمة  متلقي 
ال�صحة االجنابية املقدمة لهم, و�صهولة الو�صول اإلى 
الفئات  نظر  وجهة  من  االإجنابية  ال�صحة  خدمات 
تتلقى  ال  التي  والفئات  للخدمة  املتلقية  امل�صتهدفة 
عليها وحتديد معيقات  للح�صول  ت�صعى  وال  اخلدمة 

الو�صول فـي حال وجودها.  

درا�سة حمددات التباين فـي معدلت ا�ستخدام 
يقوم  املحافظات:  بني  الأ�سرة  تنظيم  و�سائل 
املجل�س االعلى لل�صكان بالتعاون مع منظمة اال�صكوا 
بالتن�صيق لتنفيذ هذه  الدرا�صة بهدف اإجراء حتليل 
مبحدادت  ترتبط  التي  والعوامل  للمتغريات  معمق 
التباين فـي معدالت ا�صتخدام و�صائل تنظيم االأ�صرة 
لكل حمافظة,  وجود خ�صو�صية  مع  املحافظات  بني 
لذلك,  املوجه  الربامج  تعزيز  فـي  �صي�صاهم  مما 
حيث  من  املحافظات  بني  الوا�صح  للتباين  نظرا 
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معدل ا�صتخدام و�صائل تنظيم اال�صرة  واحلاجة غري 
الدرا�صة  هذه  ح�صلت  وقد  اال�صرة,  لتنظيم  امللباة 
متعلقة  ابحاث  جمموعة  بني  من  وطنية  اولوية  على 

بال�صكان وال�صحة االأ�صرية.

الدرا�سية   املناهج  ت�سمني  حول  درا�سة 
ق�سايا  على  بالرتكيز  ال�سكانية  للق�سايا 
لل�صكان  االعلى  املجل�س  يقوم  املهني:  العمل 
هذه   لتنفيذ  بالتن�صيق  اال�صكوا  منظمة  مع  بالتعاون 
ال�صكان  ادخال  ق�صايا  بهدف   2016 الدرا�صة عام 
مع  مبا�صرة  عالقة  لها  والتي  املعا�صرة  والتنمية 
مرحلة التحول الدميوغرافـي التي مير بها جمتمعنا 
االردين مبا ي�صاهم فـي دمج ق�صايا ال�صكان والتنمية 

فيها لتحقيق االهداف التالية:
• واملهارات 	 واملعارف  للقيم  املناهج  ت�صمني 

والعمل  للتعلم  الالزمة  االإيجابية  واالجتاهات 
برامج  حتقيق  فـي  الفاعلة  وامل�صاركة  املنتج 
وال�صحة  والبيئة  االأمن  على  واملحافظة  التنمية 

وحقوق االإن�صان.
• احلديثة 	 االإيجابية  للتوجهات  املناهج  ت�صمني 

التفكري ومهارات  املناهج مثل مهارات  بناء  فـي 
والتعلم  الذاتي  التعلم  ومهارات  امل�صكالت  حل 
التعاوين والتوا�صل اجليد مع م�صادر املعرفة مبا 
ي�صاهم فـي خلق جيل مبدع ومبتكر ي�صكل الفر�صة 

ال�صكانية فـي مرحلة التحول الدميوغرافـي.
• الرتكيز 	 خالل  من  االأدائية  املهارات  تنمية 

الفعلية  واملمار�صة  العمل  خالل  من  التعلم  على 

لالأن�صطة.
• اإتاحة الفر�صة للطالب الختيار االأن�صطة املنا�صبة 	

لقدراتهم وميولهم وحاجاتهم فـي حدود االإمكان. 
• متطلبات 	 مع  للتوافق  التعليمية  املناهج  تطوير 

التنمية امل�صتدامة.
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االبحاث  جمال  فـي  القدرات  بناء 
والدرا�سات

البحــــــث  ا�ســاليــــب  حـــــــول  تدريبيــــة  دورة 
العلمــــــي: �صــارك املجلـ�س االعلـى لل�صكـــان بتاريــخ 
24-2015/5/28  فـي دورة تدريبية حول "اأ�صاليب 

لتنمية  اأطل�س  مركز  عقدها  والتي  العلمي"  البحث 
املوارد الب�صرية. 

 دورة تدريبية فـي تقييم البيانات وعر�سها 
املجل�س  مهام  من  انطالقا  القرار:  ل�سناعة 
توفري  فـي  اال�صرتاتيجية  واأهدافه  لل�صكان  االأعلى 
�صانعي  ت�صاعد  التي  ال�صكانية  واملوؤ�صرات  املعلومات 
القرارات فـي التخطيط, وبناء قدرات ال�صركاء فـي 
وبالتعاون  لل�صكان  االعلى  املجل�س  املجال, عقد  هذا 
مع م�صروع توا�صل ل�صعادة اال�صرة ومكتب االإح�صاء 
البيانات  "تقييم  بعنوان  عمل  ور�صة  االأمريكي 
الفرتة  خالل  وذلك  القرار"  ل�صناعة  وعر�صها 
واختيار  فهم  تعميق  بهدف   2015/8/24-23 من 
املتعلقة  القرارات  عليها  تبنى  التي  البيانات  وتقييم 

ال�صكان  جمال  فـي  الفعالة  والربامج  بال�صيا�صات 
والتنمية وبالتايل امل�صاهمة فـي تعزيز مهارات عر�س 
البيانات بطريقة فعالة ل�صانعي ال�صيا�صات الأغرا�س 
ك�صب التاأييد. وقد ح�صرها العديد من املخت�صني فـي 
جمال االح�صاء من املوؤ�ص�صات احلكومية وموؤ�ص�صات 

املجتمع املدين.

العلمي:�صارك  البحث  تاآلف  فـي  امل�ساركة 
املجل�س االعلى خالل عام 2015  فـي ع�صوية  تالف 
البحث العلمي الذي �صكله برنامج )USAID تكامل 
الوعي  م�صتوى  رفع  بهدف   االجتماعي(,  النوع   -
املراعية  واالبحاث  عام  ب�صكل  االأبحاث  اأهمية  حول 
القائمة  البحوث  وتقدمي  خا�س,  ب�صكل  للجندر 
حقوق  حول  اخلطاب   واإ�صالح  لت�صكيل  االأدلة  على 
اجلندر  تراعي  التي  البحوث  وتبادل  ون�صر  املراأة, 
االجتماعي,  والتوا�صل  االإعالم   و�صائل  خالل   من 
باالإ�صافة الى تعزيز بناء القدرات الأع�صاء  التاآلف 
باملراأة  املتعلقة  للبحوث  الدويل  املركز  بال�صراكة مع 
الى  باالإ�صافة  التالف  هذا  فـي  و�صارك   ,)ICRW(
املجل�س االعلى لل�صكان عددا من اجلامعات االردنية 
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ومراكز االبحاث وموؤ�ص�صات املجتمع املدين باالإ�صافة 
املجل�س  قدم  وقد  العامة  االح�صاءات  دائرة  الى 
بعنوان  ورقة  املراأة  لتمكني  متخ�ص�صة  ور�صة  فـي 
فـي  االقت�صادية"  املراأة  م�صاركة  تفعيل  "�صيا�صات 

27 اآب 2015.

م�ساركة  املجل�س االعلى لل�سكان باأوراق 
حملية  وم�ؤمترات  ندوات  فـي  عمل 

ودولية  

امل�ساركة فـي موؤمتر التطوير الرتبوي بورقة 
فـي  الرتبوية  "الحتياجات  بعنوان  عمل 
�سوء التنبوؤات ال�سكانية امل�ستقبلية": نظمت 
حزيران,2015  فـي  املوؤمتر  والتعليم  الرتبية  وزارة 
مب�صاركة اأكادمييني من اجلامعات وخرباء تربويني 
وطلبة  ومعلمني  مدار�س  ومديري  ودوليني  حمليني 
اأمور. وقد �صعت وزارة الرتبية والتعليم من  واأولياء 
عنا�صر  خمتلف  مراجعة  الى  املوؤمتر  هذا  خالل 
النظام الرتبوي ومكوناته, واإحداث التطوير املن�صود 
اأداء  مب�صتويات  واالرتقاء  الرتبوية  الربامج  فـي 
النظام الرتبوي ونوعية التعليم وتبادل اخلربات بني 
نوعية  حت�صني  الى  املوؤمتر  هذا  وهدف  امل�صاركني, 
واإقليميًا,  وطنيًا  ال�صوق  حلاجات  ومواءمته  التعليم 
وزيادة درجة التناف�صية وتطوير بنية ال�صلم التعليمي 
وتطوير  االأطفال,  ريا�س  مرحلة  اإلزامية  لت�صمل 
الإك�صاب  املختلفة  التعليم  ملراحل  الدرا�صية  املناهج 

وغر�س  املعرفة,  القت�صاد  الالزمة  املهارات  الطلبة 
القيم الوطنية والرتبوية واالأخالقية واالإن�صانية ومبا 
ي�صهم فـي �صقل �صخ�صية الطالب واإعداده لالإ�صهام 
وتكنولوجيا  التعليم  ومتهني  جمتمعه,  تنمية  فـي 

التعليم وم�صادر التعلم الإثراء تعلم الطلبة.



12

العالقة  ذات  الدولية  التقارير  احدث 
بال�سكان والتنمية : 

ال�سكانية  التوقعات  املتحدة:  المم  تقرير 
فـي العامل مراجعة 2015

واالجتماعية  االقت�صادية  ال�صوؤون  ادارة  ا�صدرت 
التقرير  املتحدة  لالأمم  العامة  لالأمانة  التابعة 
الرابع والع�صرين للتقديرات واال�صقاطات ال�صكانية 
البيانات   توفري  اطار  �صمن  وذلك  العامل,   فـي 
والبيئية   واالجتماعية  االقت�صادية   واملعلومات 
امل�صرتكة  امل�صاكل  ال�صتعرا�س  االع�صاء  للدول 
الى  باالإ�صافة  العامة,  ال�صيا�صات  خيارات  وتقييم 
والفر�س  امل�صتقبلية  الدميوغرافية  التغريات  فهم 
بعد  امل�صتدامة  التنمية  اهداف  لتحقيق  والتحديات 
عام 2015, وقد بنيت التقديرات واال�صقاطات على 
الوطنية  ال�صكان  تعدادات  لبيانات  جديدة  نتائج 
اجريت  التي  اال�صرية  وال�صحة   ال�صكان  وم�صوح 
واملوؤ�صرات  البيانات  التقرير  ويقدم  العامل.  حول 
على  ال�صكانية  االجتاهات  لتقييم  الدميوغرافية 
وحل�صاب  والوطنية  واالإقليمية  العاملية  االأ�صعدة 
ي�صيع  التي  االأخرى  الرئي�صية  املوؤ�صرات  من  العديد 

ا�صتخدامها فـي منظومة االأمم املتحدة.
العامل  �صكان  عدد  بلغ  فقد  التقرير,  لنتائج  وفقا 
يعني  مما   2015 منت�صف  من  اعتبارا  مليار   7.3

�صخ�س  مليار  من  يقرب  ما  اأ�صاف  قد  العامل  اأن 
�صتني  ويعي�س  االأخرية.  اثني ع�صر عاما  فـي غ�صون 
مليار(,  اآ�صيا )4.4  فـي  العامل  �صكان  املائة من  فـي 

و16% فـي اأفريقيا )1.2 مليار(, و10% فـي اأوروبا 
)738 مليون(, و9% فـي اأمريكا الالتينية ومنطقة 
فـي   %5 والباقي   , مليون(   634( الكاريبي  البحر 
 39( واأوقيانو�صيا  مليون(   358( ال�صمالية  اأمريكا 
مليار(  والهند )1.3  وال�صني )1.4مليار(  مليون(. 
اأكـرث مـن  العامل, �صواء مع  ال تزال اكرب دولتني فـي 
1 مليار �صخ�س ميثلون 19 و18% من �صكان العامل, 

على التوايل
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