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االفتتاحية

الثالث  العدد  ا�صدار  لل�صكان  الأعلى  املجل�س  ي�صر 
"قاعدة  ملوقع  �صنوية  الن�صف  الدورية  الن�صرة  من 
�صعيا من  "، وذلك    PROMISE ال�صكانية  الأبحاث 
املجل�س لن�صر املعلومات ال�صكانية وال�صحة الإجنابية 

واإتاحة الفر�صة للمهتمني لالطالع عليها.

وتهدف هذه القاعدة التي اأن�صائها املجل�س فـي عام 
2010 اإلى توفـري قاعدة �صاملة للدرا�صات والأبحاث 
باللغتني العربية والجنليزية املتعلقة بق�صايا ال�صكان 
والتنمية مبا فـيها ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�صرة 
القرار  و�صناع  والباحثني  اخلرباء  منها  لي�صتفـيد 
واإطالعهم  اخلدمات  ومقدمي  ال�صيا�صات  ورا�صمي 
على الأدلة العلمية واحلقائق وكل ما هو جديد حمليًا 

وعربيا ودوليا فـي هذا املجال.

لهم  ار�صال  امكانية  للمت�صفحني  املوقع  ويوفر 
البحاث والدرا�صات املتوفرة عليه من خالل الربيد 
با�صتمرار هذه  يزود  املجل�س  باأن   علما  اللكرتوين، 
القاعدة باأحدث الأبحاث والدرا�صات، حيث بلغ عدد 
الن�صف  فـي  املوقع  على  حتميلها  مت  التي  البحاث 
الأول من عام 2016 )20( بحثًا ودرا�صة وطنية فـي 
وا�صتكمال  القاعدة.  تغطيها  التي  املجالت  خمتلف 
لتطوير قاعدة الأبحاث ال�صكانية وقع بني املجل�س مع 
 Share-net International Knowledge( موؤ�ص�صة 
م�صروع  لتنفـيذ  عمل  اتفاقية   )Platform SRHR
ال�صحة  اأبحاث  لدعم  من�صة  لإن�صاء  نت"  "�صري 
النوعية  الدرا�صات  من  مزيدا  ولإجراء  الإجنابية، 
الأردن  فـي  الإجنابية  ال�صحة  مكون  يخ�س  فـيما 
القطاعات  فـي  ال�صركاء  من  املعنيني  مب�صاركة 
مت  موؤ�ص�صة  نت"  "ال�صري  اأن  اإلى  ي�صار  املختلفة. 
تاأ�صي�صها من قبل وزارة اخلارجية الهولندية كقاعدة 
معرفة، والتي جتمع بني خربات املوؤ�ص�صات الهولندية 
تعمل  دولية  وموؤ�ص�صات  اجلنوب،  دول  من  و�صركاء 

دور  تدعيم  لغايات  الجنابية  ال�صحة  جمال  فـي 
ال�صيا�صات واملمار�صات املبنية على  املعرفة فـي بناء 
بطريقة  املوارد  ا�صتخدام  و�صمان  والرباهني  الدلة 
ا�صرتاتيجية لال�صتفادة الق�صوى منها على امل�صتوى 
هذه  باأن  بالذكر  اجلدير  ومن  والدويل.  املحلي 
درا�صات  اأو  اأن�صطة  لتمويل  منحتني  قدمت  املوؤ�ص�صة 
وابحاث خالل عام 2016 فـي موا�صيع خمتلفة ذات 
وت�صمنت  الأردن،  فـي  الإجنابية  بال�صحة  عالقة 
فـي  وذلك  فـيها  التقدم  املطلوب  املوا�صيع  املنحة 
وال�شروط  القدرات،  وبناء  الأبحاث  تنفـيذ  جمال 

املطلوبة للتقدم لهذه الدرا�صات والأن�صطة.

كما تهدف التفاقية اإلى ت�صهيل بناء املعرفة ون�صرها 
الإجنابية  احلقوق  وق�صايا  الإجنابية  ال�صحة  حول 
خالل  او  الإنرتنت  عرب  امل�صاركة  خالل  من  �صواء 
ال�صركاء  قدرات  وبناء  الإلكرتوين  غري  الت�صال 
مت  التي  املعرفـية  الفجوات  حتديد  على  الرئي�صيني 
احلقوق  وق�صايا  الإجنابية  ال�صحة  على  حتديدها 

الإجنابية.

الأول  الجتماع  فـي  املجل�س  عام  اأمني  و�صاركت 
ملجموعة ال�صري نت الدولية، والذي عقد خالل الفرتة 
23-27 �شباط 2016 فـي هولندا، للتعريف بالدول 
اإلى  امل�صاركة فـي قاعدة املعرفة، كما دعا الجتماع 
والإجنابية  اجلن�صية  واحلقوق  ال�صحة  ربط  اأهمية 
واأن  اأهدافها،  وجميع  امل�صتدامة  التنمية  باأجندة 
الثالث  امل�صتدامة  التنمية  اهداف  على  الرتكيز  يتم 

والرابع واخلام�س.

ممثلني  من  مكونة  للم�صروع  توجيهية  جلنة  و�ُصكلت 
باخلدمات  املعنية  والدولية  احلكومية  اجلهات  عن 
عن  وممثل  البحثية  واجلهات  واجلامعات  ال�صحية 
كل من جمل�س الأمة واللجنة الوطنية الأردنية ل�صوؤون 
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رئي�صا  لل�صكان  الأعلى  املجل�س  يكون  بحيث  املراأة، 
اجتماعها  عقدت  اللجنة   باأن  علما  لها،  ومقررا 
الأول بتاريخ 24اآيــــار2016، حيث مت مناق�صة مهام 
اأع�صائها وا�صتعرا�س اهداف امل�صروع واليات العمل 

خالل الفرتة القادمة. 
وقد انيط باللجنة املهام التالية:

ن�صاطــات  تنفـيذ  حــــــول  للمجل�س  امل�صورة  • تقدمي 
م�صروع ال�صري نت فـي الأردن.

•  تقدمي امل�صورة حـــول اولويات البحوث وال�صيا�صات 
فـي جمال ال�صحة الإجنابية. 

• تقدمي امل�صورة فـي اقرتاح برامج بناء القــــــدرات 
�صمن اإطار امل�صروع.  

التو�صيات  تطبيق  اليــــات  حــــــول  امل�صورة  • تقدمي 
والدرا�صات اخلا�صة  البحوث  الناجتة عن حتليل 

بامل�صروع.
•  امل�صاهمة فـي تقدمي الدعم الفني من خالل مراجعة 
اإطار  �صمن  املنفذة  الدرا�صات  والتقارير  البحوث 

عمل امل�صروع.
•  مراجعة اأداء امل�صروع وتقدمي امل�صورة على خمتلف 

امل�صتويات.

الدرا�سات واالبحاث التي مت تنفـيذها 
خالل عام  )2015( من قبل  املجل�س 

الإجنابية  ال�صحة  خدمات  تفعيل  درا�صة 
اعد  الأردن:   فـي  املخيمات  خارج  لل�صورين 
حول  وكمية  نوعية  درا�صة  لل�صكان  الأعلى  املجل�س 
لل�صوريني خارج  املقدمة  الجنابية  ال�صحة  خدمات 
املخيمات فـي الأردن بدعم مايل من �صندوق الأمم 

املتحدة لل�صكان.

وهدفت الدرا�صة اإلى  ت�صخي�س واقع خدمات ال�صحة 
الإجنابية املقدمة لل�صوريني املقيمني خارج املخيمات 
بتو�صيات  للخروج  املعيقات  وحتديد  الأردن،  فـي 
ل�صيا�صات ت�صتهدف حت�صني اخلدمات املقدمة لهم. 

وغري  احلكومية  املوؤ�ص�صات  الدرا�صة  وحددت 
خدمات  تقدم  التي  والدولية  واملحلية  احلكومية 
فـي  املخيمات  خارج  لل�صوريني  الإجنابية  ال�صحة 
موؤ�ص�صات  واقع  على  تعرفت  كما  املحافظات،  كافة 
تقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية لل�صوريني من حيث 
الإجنابية  ال�صحة  وخدمات  واأهدافها  املوؤ�ص�صة  نوع 
املقدمة والتحديات التي تواجهها وحتديد الثغرات اإن 
وجدت، كما انها عملت على قيا�س مدى ر�صا متلقي 
املقيمني خارج املخيمات عن  ال�صوريني  اخلدمة من 
حيث  من  لهم  املقدمة  الإجنابية  ال�صحة  خدمات 
واخلدمات  عليها  والقائمني  اخلدمة  تقدمي  مكان 
التي  والتحديات  ال�صعوبات  على  وتعرفت  املقدمة، 
ملراكز  املخيمات  خارج  ال�صوريني  مراجعة  من  حتد 
نظر  وجهة  من  الإجنابية  ال�صحة  خدمات  تقدمي 

الفئات غري املراجعة لهذه املراكز.
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ال�صحة  خدمات  تفعيل  �صيا�صات  ملخ�ص 
الإجنابية لل�صورين خارج املخيمات فـي الأردن 
املتحدة  الأمم  �صندوق  من  مايل  بدعم  املجل�س  اعد 
العون  وحمعية  ال�صحة،  وزارة  مع  وبالتعاون  لل�صكان 
الطبي ومعهد العناية بال�صحة، بالعتماد على نتائج 
لل�صورين  الإجنابية  ال�صحة  خدمات  تفعيل  درا�صة 
خارج املخيمات فـي الأردن والدرا�صات ذات العالقة، 
واأبراز  احلال  واقع  فـيه  �صخ�صت  �صيا�صات  ملخ�س 
املعيقات والتحديات واقرتاح ال�صيا�صات التالية: اإعداد 
ال�صوريني  وعي  م�صتوى  لتح�صني  متكاملة  عمل  خطة 
والزواج  الأ�صرة  وتنظيم  الإجنابية  ال�صحة  بق�صايا 
املبكر ، اعداد خطة وطنية ل�صتدامة خدمات ال�صحة 
الإجنابية لل�صوريني فـي حال انتهاء امل�صاريع املمولة، 
لل�صوريني  املقدمة  الإجنابية  ال�صحة  خدمات  تطوير 
للتن�صيق  خطة  اعداد  الأردن،  فـي  املخيمات  خارج 
خدمات  تقدم  التي  املوؤ�ص�صات  كافة  بني  والت�صبيك 
ال�صحة الإجنابية لل�صوريني املقيمني خارج املخيمات 
مع  بالتعاون  املجل�س   عليها  يقوم  والتي  الأردن  فـي 
وزارة ال�صحة. بهدف تفعيل وحت�صني خدمات ال�صحة 

الإجنابية املقدمة لل�صوريني خارج املخيمات.
 

ملخ�ص �صيا�صات حول " متكني قطاع الت�صغيل 
والتدريب والتعليم املهني والتقني")الن�صخة 
الأول من  الن�صف  مت خالل   2015 الإجنليزية( 
عام 2016 ترجمة ملخ�س �صيا�صات حول " متكني 
والتقني"  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�صغيل  قطاع 
الأعلى  املجل�س  اأعده  والذي  الجنليزية  اللغة  اإلى 
2015، بهدف تقدمي ت�صخي�صا  لل�صكان خالل عام 
والتعليم  والتدريب  الت�صغيل  لقطاع  احلايل  للواقع 
واقرتاح  تواجهه،  التي  والتحديات  والتقني  املهني 
ال�صيا�صات ملعاجلة هذه التحديات لو�صعها بني يدي 
�صانعي ال�صيا�صات ومتخذي القرار فـي هذا القطاع، 
وذلك بدعم مايل من �صندوق الأمم املتحدة لل�صكان.

املراأة  م�صاركة  تفعيل  حول  �صيا�صات  ملخ�ص 
فـي �صوق العمل )الن�صخة الإجنليزية( 2014: 
على  العمل   ،2016 عام  من  الأول  الن�صف  مت خالل 
ترجمة ملخ�س �صيا�صات حول تفعيل م�صاركة املراأة فـي 
�صوق العمل اإلى اللغة الجنليزية، والذي اأعده املجل�س 
املجتمع  وموؤ�ص�صات  احلكومية  املوؤ�ص�صات  مب�صاركة 
ق�صية  عالج  حيث   ،2014 عام  خالل  املعنية  املدين 

انخفا�س م�صاركة املراأة الردنية فـي �صوق العمل. 
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واقرتح ملخ�س ال�صيا�صات هذا ثالثة بدائل ل�صيا�صات 
تعالج العقبات التي تقف عائق اأمام م�صاركة الن�صاء 
فـي �شوق العمل، حيث مت اختيار التو�شع فـي اأمناط 
املنزل،  من  العمل  اجلزئي،  )العمل  املرن  العمل 
اأغلب  اأنه يعالج  اأ�صا�س  �صاعات الدوام املرن(، على 
عوائق م�صاركة املراأة فـي �صوق العمل، وقد مت تبني 
قبل  من  وطنية  جلنة  ت�صكيل  مت  حيث  البديل،  هذا 
رئي�س الوزراء، تتكون من جميع اجلهات ذات العالقة 
والتطوعي برئا�صة وزير  العام واخلا�س  القطاع  فـي 
العمل  واأنظمة  اآليات  تطوير  مهمتها  وتكون  العمل 
وتطوير  اململكة،  فـي  معتمد  كنظام  بها  للعمل  املرن 

خطة ا�صرتاتيجية لتطبيق ذلك.

تقرير "اأثر النمو ال�صكاين على بع�ص قطاعات 
 2015 العا�صمة"  حمافظة  فـي  التنمية 
ا�صتكمال  والجنليزية(:  العربية  )باللغتني 
توا�صل  م�صروع  مع  لل�صكان  الأعلى  املجل�س  لعمل 
ل�صعادة الأ�صرة املمول من الوكالة المريكية للتنمية 
النمو  "اأثر  تقارير حول  باإعداد  يتعلق  فـيما  الدولية، 
م�صتوى  على  التنمية  قطاعات  بع�س  على  ال�صكاين 

املحافظات"، فقد مت خالل �صهر اذار من عام 2016 
اطالق نتائج هذا التقرير فـي مقر املحافظة وبح�صور 
وقد  العا�صمة،  حمافظة  فـي  املعنية  القطاعات  كافة 
هدف هذا التقرير اإلى  القاء ال�صوء على ات�صاع الفجوة 
الـــ�صـنــوات املقبلة  بني ال�صكــــــــان واملــــــوارد خــــــــالل 
)2012-2050(، واو�صت بت�صافر اجلهود الر�صمية 
ال�صكاين،  النمو  معدلت  بخف�س  واملجتمعية  والهلية 
لقطاعات  التحتية  والبنى  املوارد  مع  الفارق  لت�صييق 
والطرق  والطاقة  والبيئة  واملياه  وال�صحة  التعليم 
ال�صت�صاري  املجل�صني  دور  وتعزير  والعمل  والنقل 
املتعلقة  وامل�صاريع  الربامج  فـي  للمحافظة  والتنفـيذي 
فـي  اجلامعات   دور  وتعزيز  والتنمية  ال�صكان  بق�صايا 
املحافظة فـي زيادة وعي الطلبة فـي اثر النمو ال�صكاين 
ال�شحية  المناط  وتعزيز  املحافظة  فـي  التنمية  على 
القطاع  م�صاركة  تعزيز  اإلى   بالإ�صافة  ال�صباب،  بني 
اخلا�س واملنظمات غري احلكومية فـي معاجلة الق�صايا 

ال�صكانية فـي املحافظة.

المومة  اجازة  مدة  توحيد  حول  حقائق  ن�صرة 
فـي قانون العمل مع نظام اخلدمة املدنية: قام 
حول  حقائق  ن�صرة  باإعداد  لل�صكان  الأعلى  املجل�س 
العمل مع نظام  قانون  فـي  المومة  اجازة  توحيد مدة 

اخلدمة املدنية. 

Activating Women Participation in
the Labor Market

Policy Brief

2014
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الدرا�سات والتقارير قيد التنفـيذ

م�صتوى  على   ال�صكانية  ال�صقاطات  تقرير 
املجل�س  يعمل   :2016 املحافظات،  و  اململكة 
الإح�صاءات  دائرة  مع  بالتعاون  لل�صكان  الأعلى 
لل�صكان  املتحدة  الأمم  �صندوق  من  وبدعم  العامة  
وم�صروع توا�صل ل�صعادة ال�صرة،  على حتديث تقرير 
ال�صقاطات ال�صكانية لالأردنيني على م�صتوى اململكة 
لل�صكان  العام  التعداد  نتائج  على  بناء  واملحافظة 
خالل  نتائجه  اعالن  مت  والذي   2015 وامل�صاكن 
التحديث  �صيتم  2016، حيث  عام  �شباط من  �شهر 
الفنية  اللجنة  قبل  من  �صتقر  التي  للمنهجية  وفقا 
املُ�صكلة فـي دائرة الإح�صاءات العامة لتحديد اعداد 
لغايات  وذلك  الأردنيني،  وغري  الأردنيني  ال�صكان 
ا�صتخدامه لأغرا�س التخطيط فـي املجال الجتماعي 
والقت�صادي وال�صحي وتوقع احلجم امل�صتقبلي لقوة 
العمل واجتاهاته، ولدعم را�صمي ال�صيا�صات ومدراء 
الأولويات  وحتديد  التخطيط  جمال  فـي  الربامج 
وذلك  واملحافظات،  اململكة  م�صتوى  على  التنموية 

بدعم مايل من �صندوق المم املتحدة لل�صكان.

"وثيقة  الأردن  فــــــي  ال�صكــــانــيــة  الــــفـــر�صة 
الثالث( : يقوم  ال�صيا�صات" 2016 )ال�صدار 
املتحدة  الأمم  �صندوق  من  وبدعم  حاليا  املجل�س 
ال�صكانية  الفر�صة  �صيا�صات  وثيقة  بتحديث  لل�صكان 
على �صوء امل�صتجدات الراهنة املتمثلة فـي ا�صتمرارية 
ال�صورية  الهجرة  واأخرها  الق�صرية  الهجرات  تدفق 

وامل�صاكن  لل�صكان  العام  التعداد  ونتائج  الأردن،  اإلى 
الذي مت تنفـيذه نهاية �صهر ت�صرين الثاين/2015، 
القائمة  ال�صيا�صات  مراجعة  ذلك  يتطلب  حيث 
واقرتاح �صيا�صات جديدة  ت�صاهم فـي حتقق وا�صتثمار 

الفر�صة ال�صكانية.

�صيا�صات  ومتابعة  لر�صد  الوطنية  اخلطة 
للأعوام  ال�صكانية  الفر�صة  وا�صتثمار  حتقق 
وبدعم  حاليا   املجل�س  يقوم   :)2018-2016(
بتحديث اخلطة  لل�صكان  املتحدة  الأمم  من �صندوق 
وا�صتثمار  حتقق  �صيا�صات  ومتابعة  لر�صد  الوطنية 
الفر�صة ال�صكانية لالأعوام 2016-2018 بناء على  

وثيقة �صيا�صات الفر�صة ال�صكانية املحدثة.

بع�ص  على  ال�صكاين  النمو  "اأثر  تقرير 
املحافظات  م�صتوى  على  التنمية  قطاعات 
)املفرق، العا�صمة، ماأدبا، الطفـيلة، العقبة(: 
ل�صعادة  لل�صكان وم�صروع توا�صل  يعد املجل�س الأعلى 
ال�صرة بال�صراكة مع اجلهات ذات العالقة، التقارير 
قطاعات  بع�س  على  ال�صكاين  النمو  باأثر  املتعلقة 
املحدث،  العا�صمة  )املفرق،  حمافظات  فـي  التنمية 
ماأدبا، الطفـيلة، العقبة(، وذلك بال�صتناد على بيانات 
التعداد العام لل�صكان وامل�صاكن 2015،  بهدف القاء 
واملوارد  ال�صكان  بني  الفجوة  ات�صاع  اأثر  على  ال�صوء 
خالل ال�صنوات املقبلة )2015-2050( على البنية 
والبيئة  واملياه  وال�صحة  التعليم  لقطاعات  التحتية 

وغريها من القطاعات.
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درا�صة حول الزواج املبكر فـي الأردن،2016: 
يقوم املجل�س وبتمويل من املركز الدمناركي لبحوث 
باإعداد  كيفـينفو(   ( وامل�صاواة  الجتماعي  النوع 
من  الأردن  فـي  املبكر  الزواج  ظاهرة  حول  درا�صة 
خالل مراجعة مكتبية للدرا�صات والبحاث والتقارير 
املبكر  الزواج  ظاهرة  حجم  على  للتعرف  الر�صمية 
على  �صنة   18 من  اقل  اعمارهم  للذين  الردن  فـي 
وحتليل  املحافظات  م�صتوى  وعلى  الوطني  امل�صتوى 

املتغريات ذات العالقة بها.

درا�صة وملخ�ص �صيا�صات دمج م�صامني العمل 
الكتب  فـي  والبداع  والريادة  املهني  والعمل 
بالتعاون مع ال�صكوا  لل�صكان  املدر�صية يقوم املجل�س 
بتنفـيذ هذه الدرا�صة بهدف تعزيز قيم العمل والعمل 
املهني والريادة والإبداع لدى طالب التعليم العام، مبا 
ي�صاهم فـي ا�صتثمار مرحلة التحول الدميوغرافـي التي 
القت�صادي  النمو  دفع  فـي  الأردين  املجتمع  بها  مير 
�صيا�صات  ملخ�س  اإعداد  و�صيتم  الأمام.  اإلى  والرفاه 

فـي �صوء نتائج تقرير الدرا�صة يربز:
•  واقع احلال ملو�صوع دمج م�صامني العمل والعمل 
املدر�صية  الكتب  فـي  والبداع  والريادة  املهني 
لل�صفوف  الوطنية(  والرتبية  املهنية،  )الرتبية 
املالية  الثقافة  وكتاب  العا�صر،  الى  الرابع  من 
�صفوف  ونتاجات  والثامن(،  ال�صابع   ( لل�صفوف 

التا�صع والعا�صر واحلادي ع�صر.
•  اأبرز مالمح الرتبية املهنية والبداع والبتكار فـي 

الدول املتقدمة.
•  مربرات واقرتاحات التغيري على الكتب املدر�صية 

مو�صوع الدرا�صة.

وعلى  املناهج  اهداف  على  التغيري  انعكا�صات   •
ال�صيا�صة الرتبوية. 

الإجنابية/  لل�صحة  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
تنظيم ال�صرة )2013-2017( املنقحة، 2016: 
تعترب ال�صرتاتيجية وثيقة �صيا�صات وطنية قائمة على 
امل�صتفادة  والدرو�س  الوطنية،  والإجنازات  املكت�صبات 
من كافة القطاعات املقدمة خلدمات ومعلومات تنظيم 
الأ�صرة فـي الأردن، ومن هذا املنطلق بداأ املجل�س الأعلى 
ال�صرة  ل�صعادة  توا�صل  م�صروع  مع  وبالتعاون  لل�صكان 
 2015 عام  من  الأخري  الن�صف  خالل   )J-CAP(
عمر  من  الزمنية  الفرتة  منت�صف  وتقييم  مراجعة 
عدة  عقد  التقييم  خطوات  وت�صمنت  ال�صرتاتيجية، 
ال�صحة  لو�صع  معمقة  درا�صة  الى  هدفت  عمل،  ور�س 
الإجنابية/ تنظيم الأ�صرة فـي الأردن، من خالل حتليل 
البيئة الداخلية واخلارجية ل�صيا�صات وخدمات وبرامج 
 SWOT(ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�صرة فـي اململكة
Analysis(. واإجراء حتليل وح�صر لل�صركاء واأ�صحاب 

 Stakeholder( بال�صرتاتيجية  املعنيني  امل�صلحة 
Analysis(، وحتديث لالإطار العام لال�صرتاتيجية بناء 

مداخالت  وو�صع  ال�صرتاتيجية،  فـي  املخرجات  على 
ال�صركاء بناء على الإطار اجلديد.

و�صع  مت  التقييم  من  املنبثقة  النتائج  على  وبناء 
التو�صيات الالزمة لتعديل املداخالت اجلديدة بناء 
النتهاء من  الإطار اجلديد لال�صرتاتيجية، مت  على 
و�صيتم  الإجنليزية  باللغة  املنقحة  الن�صخة  اعداد 
ترجمتها الى اللغة العربية، وار�صالها لل�صركاء لو�صع 
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مالحظاتهم عليها، وخالل الن�صف الثاين من عام 
2016 �صيتم النتهاء من طباعة الن�صخة املنقحة من 

ال�صرتاتيجية باللغتني العربية والجنليزية

االبحاث  جمال  فـي  القدرات  بناء 
والدرا�سات

الجتماعي:  النوع  اح�صاءات  عن  تدريبية  • ور�صة 
انطالقا من مهام املجل�س الأعلى لل�صكان واأهدافه 
واملوؤ�صرات  املعلومات  توفـري  فـي  ال�صرتاتيجية 
فـي  القرارات  �صانعي  ت�صاعد  التي  ال�صكانية 
هذا  فـي  ال�صركاء  قدرات  وبناء  التخطيط، 
املجال، عقد املجل�س العلى لل�صكان وبالتعاون مع 
م�صروع توا�صل ل�صعادة ال�صرة ومكتب الإح�صاء 
الجتماعي"  النوع  "موؤ�صرات  ور�صة  الأمريكي 
اإلى  هدفت  والتي   :2016 اآذار   17-15 بتاريخ 
متكني امل�صاركني من حتديد واإنتاج ون�صر البيانات 
بني  وامل�صاواة  الجتماعي  النوع  واقع  تعك�س  التي 
اجلن�صني، والى كيفـية اإعداد وا�صتخدام موؤ�صرات 
املجالت  كافة  فـي  بكفاءة  الجتماعي  النوع 
ال�صيا�صية  واحلياة  وال�صحة  والعمل  كالتعليم 

وغريها.
•  �صارك املجل�س فـي الور�س التدريبية التي نفذها 
برنامج USAID  تكامل-النوع الجتماعي خالل 
قدرات  لبناء   2016 عام  من  الأول  الن�صف 

اأع�صاء تاآلف البحث العلمي وهي:
املتو�صط فـي  للم�صتوى  النوعي  البحث  اأ�صاليب   -

الفرتة 9–10 ايار 2016. 
 31-30 الفرتة  البيانات-فـي  وتقدمي  حتليل   -

ايار 2016.

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

ودولية  
املوارد  موؤمتر  فـي  لل�صكان  الأعلى  املجل�س  �صارك   -
الب�صرية الذي عقد بتاريخ 12 اذار 2016 بورقة 
عمل حول "ا�صتثمار الفر�صة ال�صكانية من خالل 

تنمية املوارد الب�صرية فـي الأردن".
-  �صارك املجل�س الأعلى لل�صكان بورقة عمل تناولت 
فـي  املراأة"،  �صحة  عن  معا�صرة  "ق�صايا  فـيها 
اليوم العلمي الرابع لكلية الأمرية �صلمى بنت عبد 
 2016 اأيار   9 بتاريخ  عقد  الذي  للتمري�س  اهلل 
حول  البيت  اآل  جامعة  فـي  الكلية  نظمته  والذي 
بني  التمري�صية  الرعاية  فـي  املعا�صرة  الق�صايا 

احلا�صر وامل�صتقبل.
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التقارير الدولية واملحلية ذات  احدث 
العالقة بال�سكان والتنمية: 

تقرير النتائج الرئي�صة للتعداد العام لل�صكان 
وامل�صاكن 2015: 

العام  التعداد  العامة  الح�صاءات  دائرة  نفذت 
لل�صكان وامل�صاكن خالل الفرتة 3 ت�صرين ثاين اإلى 3 
كانون اأول 2015، وهو التعداد العام ال�صاد�س الذي 
تنفذه اململكة منذ عام 1952. وقد اأ�صدرت الدائرة 
تقرير بالنتائج الرئي�صية للتعداد وفـيما يلي ابرز ما 

جاء به: 
•   بلغ اإجمايل عدد �صكان اململكة 9,531,712 ن�صمة 
حتى الثالثني من �صهر ت�صرين الثاين املا�صي، وقد 
�صكلوا   ,6,613,587 الأردنيني  ال�صكان  عدد  بلغ 
ما ن�صبته 69.4% من اإجمايل ال�صكان فـي اململكة 

اأي ما يعادل الثلثني.
10 مرات  من  اأكرث  اململكة  �صكان  •  ت�صاعف عدد 
خالل  الأكرب  الزيادة  وكانت  عاما،   55 خالل 
 4 واأن   .2011 عام  منذ  وخا�صة  املا�صي  العقد 

ماليني ن�صمة يقطنون حمافظة العا�صمة وحدها 
وت�صكل  ال�صكان،  جممل  من   %42.4 ي�صكلون 
حمافظات العا�صمة واربد والزرقاء الأعلى تركزا 

لل�صكان. 
 2004 الفرتة  خالل  ال�صكاين  النمو  معدل  بلغ   •
الرتفاع  ويعود  �صنويا.   %5.3 حوايل   2015-
الهجرة  فـيها  مبا  الهجرات  الى  املعدل  هذا  فـي 
الق�صرية واللجوء للمملكة، حيث كان معدل النمو 
 %18 مقابل  �صنويا   %3.1 لالأردنيني  ال�صنوي 

لغري الردنيني.
2.918 مليون ن�صمة  •  �صّكل ال�صكان غري الأردنيني 
ن�صفهم  ال�صكان،  اإجمايل  من   %30 حوايل  اي 
ويرتكز  مليون(،   1.3( ال�صوريني  من  تقريبا 
األف   436 العا�صمة(  حمافظة  فـي  منهم   %34
ثم حمافظة اإربد )343 الفا( ثم حمافظة املفرق 
)208 اآلف( ثم حمافظة الزرقاء )175 األفا(. 
يرتكز  األفًا   636 حوايل  امل�صريني  عدد  بلغ  كما 

اغلبهم )390 األفا( فـي حمافظة العا�صمة.  
1,977,534 اأ�صرة. الأ�صر  عدد  اجمايل  •  بلغ 

ومبقارنة  فرد،   4.8 الأ�صرة  حجم  متو�صط  بلغ   •
متو�صط حجم ال�صرة بالتعدادات ال�صابقة، يتبني 
التدريجي  بالنخفا�س  ا�صتمر  ال�صرة  حجم  ان 

خالل الربعة عقود الأخرية.
العا�صمة  حمافظة  فـي  ال�صكان  حجم  تخطى    •
على  يزيد  مبا  ن�صمة.  ماليني  اأربعة   2015 عام 
ح�صة  بارتفاع  مقرونا   ،2004 ل�صكان  ال�صعف 
 4 بحوايل  اململكة  �صكان  اجمايل  من  العا�صمة 
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 %42 اإلى   2004 عام   %38 )من  مئوية  نقاط 
عام 2015(، ويعود ذلك الى ان العا�صمة تعترب 
الى  وللقادمني  لالأردنيني  جذبا  الكرث  املحافظة 
ارتفع  فقد  وكذلك  الردنيني.  غري  من  اململكة 
الردنيني،  لغري  امل�صتقبلة  املحافظات  ن�صيب 
)بزيادة  اربد  مثل  ال�صوريني  الالجئني  وخا�صة 
على  وذلك   ،)%1 )بزيادة  واملفرق   )%0.4
ح�صاب املحافظات التي مل ت�صتقبل اأعدادا كبرية، 

او مل تكن جاذبة.
• اأظهرت نتائج الرتكيب العمري والنوعي لل�صكان، 
اإلى  ي�صري  ال�صكان  لإجمايل  ال�صكاين  الهرم  اأن 
الناث،  بعدد  مقارنة  الذكور  عدد  فـي  زيادة 
عاما.  ع�صرين  على  تزيد  التي  لالأعمار  وخا�صة 
ويعود ذلك الى خا�صية الختيار وخا�صة بالن�صبة 
العظمي  الغالبية  اإن  حيث  الطوعية؛  للهجرة 
للقادمني من الذكور فـي �صن العمل. اما بالن�صبة 
اجلن�س  ن�صبة  فاإن  الع�صرين،  �صن  دون  لالأعمار 
اإن  حيث  متقاربة؛  تكون  تكاد  والناث(  )الذكور 
وخا�صة  الق�صرية،  الهجرات  من  الكرب  اجلزء 
بها  ا�صر  عن  عبارة  ال�صورية  بالأزمة  املتعلقة 

اطفال ون�صاء وبقية العمار.
جاء  فقد  لالأردنيني،  ال�صكاين  للهرم  وبالن�صبة   •
ح�صب التوقعات التي ت�صري الى ان املجتمع يتاأثر 
تقل�س  لوحظ  كما  لل�صكان.  الطبيعي  بالنمو 
يعود  والذي  اخلام�صة،  �صن  دون  الطفال  ح�صة 

الى انخفا�س معدلت الجناب.
اأظهرت  فقد  الوظيفـية  لل�صعوبات  بالن�صبة  اما   •

ال�صعوبات  من  يعانون  الذين  ن�صبة  اأن  النتائج 
على  القدرة  بعدم  )املتمثلة  املطلقة  او  احلادة 
اداء الوظيفة( حوايل 2.7% من اجمايل ال�صكان 
فـي العمر 5 �صنوات فاأكرث، وتعترب الن�صبة العلى 
حمافظات  فـي  املطلقة  او  احلادة  لل�صعوبات 
الن�صبة  جتاوزت  حيث  وعجلون،  واملفرق  اإربد 
فـيها 3%، وفـي املقابل كانت اقل فـي حمافظات 
ماأدبا ومعان والعقبة ثم العا�صمة والكرك. وبلغت 
باأية  وظيفـية  �صعوبات  من  يعانون  الذين  ن�صبة 
درجة )الب�صيطة الى املطلقة(، حوايل 11% من 
اجمايل ال�صكان فـي العمر 5 �صنوات فاأكرث، وهذا 
الوظيفـية  ال�صعوبات  م�صح  نتائج  مع  ين�صجم 
 .%13 العامة  الإح�صاءات  دائرة  اجرته  الذي 
 %5.6 الكرب  امل�صكلة  الب�صار  �صعوبات  وت�صكل 
والتذكر،  ال�صمعية  ثم  احلركية  ال�صعوبات  تليها 
مقارنة  انت�صارا  القل  التوا�صل  �صعوبات  وتعترب 
 %2 ن�صبتها  تتعد  مل  حيث  الخرى  بال�صعوبات 

من اجمايل ال�صكان فـي العمر 5 �صنوات فاأكرث.
• اأظهرت النتائج اأن حوايل 55% من �صكان اململكة 
ن�صبة  و�صلت  بينما  ال�صحي،  بالتاأمني  م�صمولني 
الأردنيني امل�صمولني بالتاأمني ال�صحي اإلى %68. 
الى  لت�صل  املحافظات  بني  الن�صبة  هذه  وتتباين 
جميع ال�صكان تقريبا فـي حمافظة عجلون %95، 
حمافظات  ثم  والكرك  الطفـيلة  حمافظتي  تليها 
ان  الى  ذلك  يعود  وقد  واملفرق.  ومعان  جر�س 
وزارة  او  الطبية  اخلدمات  م�صدره  التاأمني  هذا 
العاملني  العظمى من  الغالبية  اإن  ال�صحة؛ حيث 
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تعمل فـي القطاع العام مبا فـيها القوات امل�صلحة 
الردنية. اما �صكان حمافظة العا�صمة الردنيون، 
�صحي،  تاأمني  لديهم  فقط  ن�صفهم  حوايل  فاإن 
حوايل  تاأمني  بن�صبة  الزرقاء  حمافظة  تليها 

 .%57
•  تباينت معدلت امل�صاركة القت�صادية بني الذكور 
ن�صيطني  الذكور  من   %71 اأن  حيث  والإناث، 

اقت�صاديا، مقابل 21% فقط من الإناث.
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