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يســر المجلــس األعلــى للســكان أن يقــدم تقريــره الســنوي للعــام 2018 والــذي يركــز علــى أهــم إنجازاتــه ضمــن مســتوى البيئــة الممكنــة 
ــة،  ــل وطني ــط عم ــتراتيجيات وخط ــرار  واس ــع الق ــة صن ــم عملي ــة لدع ــة العلمي ــى األدل ــة عل ــكانية مبني ــات س ــراح سياس ــة باقت المتعلق
ــذي  ــي وال ــردي والمجتمع ــتوى الف ــة، والمس ــكان والتنمي ــال الس ــي مج ــة ف ــدرات الوطني ــاء الق ــى بن ــز عل ــي المرتك ــتوى المؤسس والمس
ــا الســكانية والتنمويــة، حيــث ترتبــط أهــداف المجلــس  يتمثــل ببرامــج كســب التأييــد ورفــع الوعــي التــي نفذهــا المجلــس لدعــم القضاي
االســتراتيجية بأهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة األردن 2025 ، اذ أكــد األردن التزامــه بالمؤتمــرات الدوليــة، وتبنــي نتائجهــا، بمــا فــي ذلــك 
برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة المنعقــد فــي القاهــرة عــام 1994. ولقــد أخــذ األردن فــي االعتبــار أولويــات أهــداف التنميــة 

المســتدامة، ووضــع خريطــة طريــق لتنفيــذ اجنــدة التنميــة المســتدامة 2030.

ــة، والكرامــة، وحقــوق  إن تحقيــق المجلــس إنجــازات كبيــرة كان نتيجــة، لتبنــي نهــج متكامــل يرتكــز علــى االســتثمار فــي القــدرات الفردي
اإلنســان، كأســاس للتنميــة المســتدامة ســواء للمواطنيــن والالجئيــن نتيجــة للهجــرات القســرية او العمالــة الوافــدة، وتســهيل الوصــول 
إلــى الخدمــات الصحيــة وضمــان جودتهــا، واالســتفادة مــن الفرصــة الســكانية، وتعزيــز التمكيــن السياســي واالقتصــادي للنســاء والشــباب، 

واتبــاع نهــج تشــاركي، يشــجع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ومنظمــات المجتمــع المدنــي.  

ــة ذات األولويــة ضمــن المســتويات المذكــورة أعــاله، حيــث تمثلــت  ــا الســكانية والتنموي وركــز المجلــس خــالل هــذا العــام علــى القضاي
أهــم االولويــات بالتركيــز علــى ادمــاج الدينامكيــات الســكانية بالتخطيــط التنمــوي، وتســليط الضــوء علــى بعــض القضايــا الملحــة ومنهــا 
ــز انتاجياتهــم وتنافســيتهم  ــز دور الشــباب وتمكينهــم وتعزي تحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية علــى مســتوى المحافظــات، وتعزي
ــة  ــات الالزم ــر، والسياس ــن مبك ــي س ــزواج ف ــن ال ــا م ــة وحمايته ــا اإلنجابي ــز صحته ــرأة وتعزي ــن الم ــات تمكي ــل، وسياس ــوق العم ــي س ف
لالســتفادة مــن وجــود الالجئيــن فــي االردن خاصــة فــي مجــال ســوق العمــل، وخصائــص الالجئيــن لدعــم حمايتهــم وباألخــص بمــا يتعلــق 

ــا النــوع االجتماعــي. بقضاي

وفــي مجــال اقتــراح السياســات الســكانية المبنيــة علــى األدلــة العلميــة لدعــم عمليــة صنــع القــرار، أعــد المجلــس مجموعة من الدراســات 
ــوق  ــى س ــوء عل ــات اللج ــة تحدي ــرص معالج ــي األردن وف ــوريين ف ــكانية للس ــص الس ــي »الخصائ ــا ف ــل أبرزه ــات، تمث ــات السياس وملخص
العمــل األردنــي«، و«اتجاهــات الشــباب المقبليــن علــى ســوق العمــل نحــو ريــادة االعمــال والبيئــة المؤسســية الداعمــة«، و«التحديــات التــي 
تواجــه األردن: اتســاع الفجــوة بيــن الســكان والمــوارد والتحديــات المرافقــة«، الــى جانــب تطويــر »االســتراتيجية الوطنيــة لإلعــالم الســكاني 

لألعــوام )2018-2020(«، وإعــداد مجموعــة مــن األوراق والوثائــق ذات العالقــة بالقضايــا الســكانية. 

كمــا نفــذ المجلــس العديــد مــن األنشــطة والبرامــج الهادفــة لدعــم القضايــا والسياســات الســكانية، ومنهــا مبــادرة »شــباب الفرصــة«، 
وورش تدريبيــة فــي عــدد مــن المحافظــات حــول »إدمــاج البعــد الســكاني فــي التخطيــط التنمــوي المحلــي«، وورش عمــل حــول »النهــج 
التشــاركي فــي موضــوع زواج األطفــال فــي األردن«، وبرنامــج تدريبــي لإلعالمييــن حــول »التخطيــط اإلعالمــي لكســب التأييــد للقضايــا 

ــكانية«. الس

وفــي ضــوء أهميــة تعزيــز بنــاء الشــراكات لدعــم القضايــا الســكانية، فقــد ســعى المجلــس إلــى تعزيــز الشــراكات علــى المســتوى المحلــي 
والعربــي والدولــي، مــن خــالل التشــبيك مــع مؤسســات عالميــة عبــر اســتضافة المجلــس لمنصــة المعرفــة فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة 
بتمويــل مــن مؤسســة الشــير نــت الهولنديــة، والتــي تهــدف الــى توفيــر قاعــدة شــاملة للدراســات واألبحــاث باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة 

التقديم
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المتعلقــة بقضايــا الســكان والتنميــة بمــا فيهــا الصحــة االنجابيــة/ تنظيــم االســرة.

وانطالقــًا مــن إيمــان المجلــس بتعزيــز التعــاون العربــي فــي مجــاالت الســكان والتنميــة فقــد اقتــرح  خــالل االجتمــاع الثامــن عشــر لرؤســاء 
ــكان  ــي للس ــس العرب ــاء المجل ــام 2017 إنش ــة ع ــي األردن نهاي ــد ف ــذي عق ــي ال ــن العرب ــي الوط ــكان ف ــة للس ــان الوطني ــس واللج المجال
والتنميــة تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة، لتعزيــز وتأطيــر وتنســيق الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة لتحقيــق التنميــة الســكانية 
ــة  ــي جامع ــي ف ــادي واالجتماع ــس االقتص ــل المجل ــن قب ــه م ــة علي ــام الموافق ــذا الع ــالل ه ــم خ ــث ت ــة حي ــدول العربي ــي ال ــتدامة ف المس

ــه. ــي وإطالق ــه األساس ــع نظام ــداً لوض ــك تمهي ــة )102( وذل ــه العادي ــي دورت ــة ف ــدول العربي ال

وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلنجــازات، ال يــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه القضايــا الســكانية والتنمويــة، منهــا اســتمرار األزمــات 
اإلقليميــة فــي إحــداث نتائــج ســلبية علــى مســيرة األردن نحــو التنميــة المســتدامة، حيــث يشــكل غيــر األردنييــن حوالــي)3 مليــون( نســمة 
ــار هــذه األزمــات ارتفــاع معــدالت النمــو الســكاني، وزيــادة فــي الحاجــة لتوفيــر الخدمــات  شــاماًل أكثــر مــن )1 مليــون( ســوري. ونتــج عــن آث

االساســية، وغيرهــا مــن االثــار علــى المســتوى الوطنــي، ومحدوديــة التمويــل للمجلــس للتوســع فــي انجــاز مهمتــه. 

وختامــًا ال يســعني إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر مــن صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة بســمة بنــت طــالل المعظمــة ســفيرة النوايــا 
الحســنة لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان لدورهــا الفاعــل والمباشــر فــي دعــم المجلــس، والشــكر موصــول لــكل مــن ســاهم فــي 
دعــم المجلــس، وأخــص بالذكــر معالــي وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولي-رئيــس مجلــس امنــاء المجلــس وأصحــاب المعالــي والعطوفــة 
األعضــاء الكــرام، والجهــات الشــريكة والمانحــة دوليــًا وإقليميــًا ومحليــًا، كمــا أشــكر فريــق عمــل المجلــس علــى جهودهــم المخلصــة 

والمتميــزة.  نتطلــع إلــى تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات والتطــورات.

وفقنــا اهلل جميعــًا لخدمــة وطننــا الحبيــب بقيــادة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد اهلل الثانــي بــن الحســين المعظــم حفظــه اهلل 
ورعاه.

                   واهلل ولي التوفيق
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عن المجلس األعلى للسكان

تشكيل المجلس

رئاسة وعضوية المجلس



10

الهيكل التنظيمي

رؤية المجلس
البعد السكاني محور التنمية لضمان االستثمار األمثل للفرصة السكانية وتحقيق رفاه المواطن االردني.

المهمة
ــط  ــتراتيجيات وخط ــات واالس ــع السياســـ ــي وض ــاهمة ف ــة، للمس ــة بالتنمي ــكانية المتعلقـــ ــات الســـ ــا والمعلوم ــة القضايـــ ــع لكاف مرج
ــز القــدرات الوطنيــة فــي هــذا المجــال بالتنســيق مــع  العمــل ومتابعــة وتقييــم تنفيذهــا وكســـــب التأييــد ونشــر الوعــي حولهــا مــع تعزي

ــة.  ــات المعني ــركاء والجه الش

القيم الجوهرية
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مهام المجلس األهداف االستراتيجية للمجلس
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نجاح المجلس في ترجمة الدراسات إلى سياسات واستراتيجيات يتم تبنيها من قبل الجهات 
المعنية

ركائز نجاحات المجلس 
•   الثقة العالية بجودة مخرجات المجلس من قبل الشركاء والجهات المانحة والمؤسسات االكاديمية.

•   تركيز المجلس على القضايا ذات األولوية الوطنية والتي تحظى بإجماع الشركاء.
•   سعي المجلس الى تجذير ثقافة التميز من خالل تطبيق النهج التشاركي وإشراك كافة الجهات المعنية بالقضية موضوع      

        البحث  من بداية تكون فكرة/مقترح الدراسة الى مرحلة تنفيذ الدراسة ومراجعة مخرجاتها بكافة مراحلها وتشكيل للجان الفنية       
        والتوجيهية  الممثلة من الجهات المعنية وفقا لموضوع الدراسة.

•   وجود مجلس أمناء قوي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي )وعضوية ستة وزارات الى جانب مدراء عاميين مؤسسات  وطنية(، 
        يعمل على إقرار مخرجات المجلس قبل رفعها الى مجلس الوزراء.

•   تبني مجلس الوزراء لمخرجات ونتائج عمل المجلس وتعميمها على المؤسسات المعنية لغايات التنفيذ.
•   حرص المجلس على نشر المعرفة بين الشركاء والتشبيك مع المؤسسات والجهات المانحة من خالل مشروع الشير نت الذي 

         وفر الفرصة لتمويل مشاريع هامة ذات أولوية وطنية نفذت من قبل مؤسسات بحثية أردنية وبشراكات وتوأمة مع جامعات        
         عالمية  مرموقة، حيث سيتم االستناد إلى نتائج هذه المشاريع في إعداد ملخصات سياسات وتنفيذ مداخالت وبرامج وطنية.

 •    رعاية سمو االميرة بسمة بنت طالل المعظمة لنشاطات وفعاليات المجلس مما يعطي المجلس مكانة مرموقة بين           
         المؤسسات على المستوى المحلي والدولي. 

•   التزام المجلس بالتطوير والتحسين المستمر.

التحديات
•   ال يملك المجلس صالحيات المتابعة مع الجهات المعنية بعد ان يتم تعميم مخرجاته من قبل مجلس  الوزراء، حيث ينتهي دوره

       بإقرار المخرجات من قبل مجلس الوزراء وإعداد تقارير المتابعة والتقييم   لبعضها.
•   محدودية التمويل ليقوم المجلس بدور اوسع واشمل.

الفرص المتاحة
•   انشاء المجلس العربي للسكان والتنمية ضمن منظمة جامعة الدول  العربية والذي يعتبر فرصة للمجلس لتفعيل دوره وزيادة 

       الدعم  الذي يحصل عليه وديمومته.
•   البناء على النجاحات سواء الحضور وفاعلية المجلس وتمتعه بمصداقية او في مشروع الشير نت على المستوى الوطني والعالمي. 



 إنجازات المجلس األعلى
للسكان
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إنجازات المجلس األعلى للسكان

ــول  ــرار للوص ــي الق ــم صانع ــة ودع ــكان والتنمي ــة بالس ــات ذات العالق ــع السياس ــي وض ــيّا ف ــّا اساس ــون مكون ــى ان يك ــس ال ــع المجل يتطل
الــى رفاهيــة جميــع الســكان فــي االردن انطالقــّا مــن المرجعيــات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة باإلضافــة الــى وثيقــة سياســات الفرصــة 
ــة  ــكانية واجتماعي ــاٍت س ــي سياس ــب تبن ــي األردن يتطل ــكانية ف ــة الس ــدوث الفرص ــن ح ــاع م ــى ان االنتف ــد عل ــي تؤك ــكانية 2017 والت الس
واقتصاديــة مالئمــة، واالســتجابة للتغيــرات التــي ســتنجم عنهــا، والتــي تــؤدي إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة لــألردن. وفــي حــال عــدم 
االســتعداد المناســب للتغيــرات المتوقعــة المصاحبــة لمراحــل الفرصــة الســكانية ســيواجه األردن العديــد مــن االنعكاســات الســلبية التــي 

ســيكون لهــا تأثيــر علــى المجتمــع األردنــي. 
ــر  ــداف المؤتم ــم أه ــي لدع ــع المدن ــات المجتم ــاص ومنظم ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــدرة المؤسس ــز ق ــى تعزي ــس عل ــز المجل ويرك
الدولــي للســكان والتنميــة بشــأن الصحــة اإلنجابيــة والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس مــع التركيــز علــى تحســين صحــة ورفاهيــة النســاء 
والمراهقيــن والشــباب وذوي وذوات االعاقــات،  وكذلــك دعــم تنفيــذ جــدول أعمــال اهــداف التنميــة المســتدامة والتــي تتماشــى مــع رؤيــة 

 .2025 األردن 

حدد المجلس نقاط تدخله من خالل نظرية التغيير عبر ثالثة مستويات:

1.  مســتوى البيئــة الممكنــة التــي تحددهــا األطــر القانونيــة والسياســية المواتيــة باالرتــكاز علــى برنامــج عمــل مؤتمــر  الســكان 
ــق  ــان لتحقي ــوق االنس ــة حق ــن منظوم ــة األردن 2025 ضم ــتدامة 2030 ورؤي ــة المس ــة التنمي ــق خط ــن تحقي ــزء م ــة )ICPD( كج والتنمي
نمــو مســتدام وعــادل يرتكــز علــى التخطيــط مــن منظــور سياســات الفرصــة الســكانية واالســتجابة ألبعــاد الهجــرات القســرية والطوعيــة 
ــز المســاوة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة وذلــك بادمــاج الدينامكيــات الســكانية بعمليــة التخطيــط الوطنــي الكلــي والقطاعــي  وتعزي
ــد  ــي وتولي ــوع االجتماع ــة للن ــة الحساس ــرات المتعلق ــات والمؤش ــل البيان ــى تحلي ــز عل ــاءلة يرتك ــة المس ــات لمراقب ــع آلي ــي ووض والمحل

ــة. ــرص المتاح ــات والف ــأن التحدي ــة بش المعرف

ــور   ــن منظ ــط م ــى التخطي ــا عل ــة وغيره ــة الحكومي ــات الوطني ــدرات المؤسس ــة ق ــى تنمي ــز عل ــذي يرك ــي ال ــتوى المؤسس 2.  المس
ــات.  ــة والسياس ــر القانوني ــي لألط ــون عمل ــاء مضم ــكانية إلعط ــة الس ــات الفرص سياس

3.  المســتوى الفــردي والمجتمعــي الــذي يركــز علــى تســخير جميــع أشــكال وســائل اإلعــالم وقنــوات المناصــرة لدعــم الممارســات 
الثقافيــة التــي تعــزز مفاهيــم الصحــة االنجابيــة والفرصــة الســكانية وهــذه العمليــة طويلــة األجــل وتســتخدم نهجــًا تشــاركيًا، وتغييــرات 

فــي االتصــاالت الســلوكية، وبرامــج لبنــاء القــدرات.

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، توضــح نظريــة التغييــر كيــف يتوقــع أن تــؤدي تدخــالت خطــة العمــل الــى مجموعــة معينــة مــن النتائــج التــي تســهم 
ــر،  ــن التغيي ــة م ــتويات مختلف ــى مس ــة عل ــة للدالل ــتخدم النظري ــة. وتس ــداف المتوقع ــق األه ــي تحقي ــر ف ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش بش

ومختلــف الجهــات الفاعلــة والروابــط الســببية والظــروف الالزمــة للحــث علــى التغييــر المرجــو.
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المحور األول: البيئة الممكنة - اقتراح سياسات سكانية واستراتيجيات وخطط عمل مبنية على األدلة 
العلمية لدعم عملية صنع القرار

سياسات استراتيجيات خطط عمل وطنية اوراق عمل وطنية

• ورقة موقف األردن من خدمات 
الصحة اإلنجابية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة 

• تقارير المتابعة والتقييم  
لسياسات  الفرصة السكانية 

• ورقة موقف االردن من االجهاض. 

• ورقة عمل حول العنف واالعاقة.

• خارطة تمكين المرأة 2014

• تقارير أثر النمو السكاني على 
القطاعات التنموية 

• التقرير الوطني لمتابعة اعالن 
القاهرة)2018-2013(.

• تقرير حالة سكان االردن 2014 )نظرة 
حول التدريب والتعليم المهني 

والتقني(

• خطة العمل الوطنية لرصد 
ومتابعة التقدم في سياسات 

تحقيق واستثمار الفرصة 
السكانية 

• خطة العمل الوطنية للحد من 
ظاهرة زواج القاصرات في االردن 

.)2022-2018(

• االستراتيجية الوطنية لإلعالم 
السكاني)2022-2018(

• االستراتيجية الوطنية للصحة 
اإلنجابية/تنظيم األسرة )2018-2013(

• التقييم النهائي لالستراتيجية   
الوطنية للصحة االنجابية/تنظيم 

االسرة  لألعوام )2018-2013(.

• وثيقة سياسات الفرصة 
السكانية المحدثة.

• دراسة وملخص سياسات حول 
تفعيل المشاركة االقتصادية 

للمرأة.

• نظام  وتعليمات العمل المرن. 

• دراسة  وملخص سياسات 
”الخصائص السكانية للسوريين 
وفرص معالجة تحديات اللجوء 

على سوق العمل األردني«.

• دراسة وملخص سياسات 
خدمات الصحة اإلنجابية المقدمة 

للسوريين خارج المخيمات في 
األردن.

• دراسة  وملخص سياسات 
اتجاهات الشباب المقبلين على 
سوق العمل نحو ريادة  األعمال 

والبيئة المؤسسية الداعمة.

• دراسة وملخص سياسات دمج 
مفاهيم و قيم العمل والعمل 
المهني  واإلبداع والريادة ضمن 

الكتب المدرسية .

• المعايير الوطنية لخدمات 
الصحة اإلنجابية الصديقة للشباب

• دراسة وملخص سياسات زواج 
القاصرات في األردن.

المحور الثاني: المستوى المؤسسي - بناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية
•    بناء قدرات المعلمين ورجال الدين  والباحثين االجتماعيين في مجال القضايا السكانية والصحة اإلنجابية، 

•   بناء قدرات ضباط ارتباط الفرصة السكانية في مجال احتساب المؤشرات السكانية ومؤشرات اهداف التنمية  المستدامة،
•    بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية في تضمين مبادرات لمناهضة ظاهرة زواج القاصرات ضمن       

        خططهم، 

عمــل المجلــس خــالل عــام 2018 علــى تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات ضمــن المحــاور الرئيســية الثالثــة المدرجة 
فــي نظريــة التغيير.
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•    بناء قدرات االعالميين في كيفية تناول القضايا السكانية في وسائل االعالم المختلفة، 
•    بناء قدرات اعضاء المجلس المحلية ومجالس المحافظات في ادماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي على               

المستوى الوطني والمحلي،
•    النهج التشاركي في تبني سياسات مبنية على االدلة والبراهين واالبحاث النوعية واعداد وثائق المشاريع،

•    ادماج البعد السكاني في التخطيط التنموي على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات،
•    ادخال مفاهيم السكان والتنمية في المؤسسات التعليمية )جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة األردنية(،

•    بناء قدرات الهيئات النسائية في مجال دور المرأة في استثمار الفرصة السكانية. 

 المحور الثالث: المستوى الفردي او المجتمعي  - كسب التأييد ورفع الوعي 
•    تنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات االعالميين في مجال االعالم السكاني، 

•    بناء قدرات الشباب على فهم وادماج البعد السكاني بالتنمية من خالل مبادرة شباب الفرصة، 
•    تطوير قواعد البيانات )منصة المعرفة لبحوث الصحة االنجابية(،

•    حلقات نقاشية لعرض نتائج الدراسات والتقارير وملخصات السياسات،
•    نشرات وأدوات كسب تأييد لتوفير المعلومات والمؤشرات للمعنيين،

•    عروض أثر النمو السكاني على التنمية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، 
•    افالم وفيديوهات حول الفرصة السكانية في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والمساكن،

•    ورش توعوية للشباب في مجال الفرصة السكانية والتنمية، ريادة األعمال، التخطيط المستقبلي والصحة االنجابية، 
•    لقاءات رفع وعي للمؤسسات الوطنية في مجال تضمين مؤشرات الفرصة السكانية ضمن االستراتيجيات الوطنية،

•    حمالت تنظيم االسرة بالتعاون مع مشروع تواصل لسعادة االسرة،
•    حمالت اعالمية في مجال رفع الوعي في مجال ريادة االعمال والتشغيل الذاتي )مستقبلنا مش مزحة ومشروعي مستقبلي(، 

•    تفعيل دور المواقع االلكترونية الخاصة بالمجلس وحساباته على شبكات التواصل االجتماعي.

الطريق الى االمام 

أبرز تقييم نتائج انجازات خطة عمل المجلس لعام  2018 الحاجة إلى ما يلي: 
1.      االستفادة من شراكات المجلس القوية مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني واالرتقاء بها من أجل تسريع       

         األولويات الوطنية المتعلقة بالسكان والتنمية،
2.    وضع استراتيجية لكل محور للتأثير على العمل في مجال السياسات العامة، وتطوير القدرات المؤسسية، وإنشاء النظم          

        المستدامة     
3.    التنسيق والتعاون مع الشركاء في النهوض باألهداف باالستناد إلى برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية )ICPD( كجزء من      

         تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030،
4.    االستهداف الملموس للمساواة بين الجنسين ودمج تمكين المرأة في االستراتيجيات والبرامج الوطنية،

5.    إعادة النظر في استراتيجية التنفيذ لتعزيز التطوير المؤسسي، وآليات الرقابة، واستراتيجيات تنفيذ المشاريع بتعزيز النهج القائم على 
       النتائج عن طريق تحسين الرصد والقياس واإلبالغ عن التقدم واإلنجازات،

6.    االستثمار في تشجيع االبتكار والتعاون في رصد وتحليل البيانات السكانية.

كما حددت التوصيات المستمدة من التقييم الحاجة إلى:
1.      إشراك الشباب في السياسة العامة وضمان دمج أصواتهم في استراتيجيات قائمة على أهداف التنمية المستدامة، 

2.     تعزيز اآلليات الوطنية للمساواة بين الجنسين، وأطر السياسات وأنظمة الحماية، 
3.     ممارسة اإلبداع في عملية التنمية،

4.     تعزيز قدرة تقديم الخدمات على المستويات المحلية وتعزيز جاهزية النظم،
5.     حماية مكاسب التنمية من التأثر بالمتطلبات األمنية، ال سيما في سياق حقوق اإلنسان والحماية ومنع العنف بجميع أشكاله 

         والحكم الرشيد.
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 مستوى البيئة الممكنة:
 اقتراح سياسات سكانية

 مبنية على األدلة العلمية
لدعم عملية صنع القرار
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مستوى البيئة الممكنة: اقتراح سياسات سكانية مبنية على األدلة العلمية 
لدعم عملية صنع القرار

اجتماعات مجلس أمناء المجلس األعلى للسكان عام 2018

االجتمــاع األول، بتاريــخ 2018/3/29 برئاســة معالــي وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي الســيد عمــاد فاخــوري – رئيــس المجلــس، حيــث 
تــم مناقشــة انجــازات المجلــس خــالل الربــع االول مــن عــام 2018 ومتابعــة ســير أعمــال المجلــس وفقــأ ألهدافــه االســتراتيجية. 

اإلنجازات
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االجتمــاع الثانــي بتاريــخ 2018/7/22 برئاســة معالــي وزيــرة التخطيــط والتعــاون الدولــي الدكتــورة مــاري قعــوار- رئيــس المجلــس، حيــث 
تــم خــالل االجتمــاع عــرض انجــازات المجلــس خــالل الربــع الثانــي، واقــرار الوثائــق التاليــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس والتــي تــم رفعهــا الــى 
مجلــس الــوزراء  والمصادقــة عليهــا: )صــورة رقــم 2( خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ توصيــات دراســة زواج القاصــرات فــي األردن للحــد مــن 
زواج مــن هــم دون ســن 18 ســنة لألعــوام) 2018-2022 (، الخطــة الوطنيــة لرصــد ومتابعــة التقــدم فــي سياســات تحقيــق واســتثمار الفرصــة 
الســكانية، وورقــة موقــف االردن مــن خدمــات الصحــة االنجابيــة لألشــخاص ذوي االعاقــة، ونتائــج دراســة وملخــص سياســات »الخصائــص 

الســكانية للســوريين وفــرص معالجــة تحديــات اللجــوء علــى ســوق العمــل األردنــي«. 

ــي الدكتــورة مــاري قعــوار – رئيــس المجلــس،  ــرة التخطيــط والتعــاون الدول ــي وزي  االجتمــاع الثالــث بتاريــخ 2018/10/28 برئاســة معال
ــي  ــات الت ــرص والتحدي ــطة والف ــج واالنش ــل البرام ــير عم ــام 2018، وس ــن ع ــث م ــع الثال ــس للرب ــازات المجل ــة إنج ــه مناقش ــم خالل ــث ت حي
تواجــه التنفيــذ وفقــًا للخطــة االســتراتيجية.  كمــا ناقــش مجلــس االمنــاء اإلطــار العــام لخطــة عمــل المجلــس لعــام 2019، وتــم إقــرار 
ــاض،  ــول اإلجه ــف األردن ح ــة موق ــة: ورق ــات المعني ــى المؤسس ــم عل ــة والتعمي ــوزراء للمصادق ــس ال ــى مجل ــا ال ــة ورفعه ــق التالي الوثائ

ــباب. ــة للش ــة الصديق ــية واالنجابي ــة الجنس ــات الصح ــة لخدم ــر الوطني المعايي
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المشاركة في مراجعة تقارير وطنية:
•     ورقة سياسات بدائل السياسات الخاصة بالتعديالت التشريعية للعمر عند الزواج للحد من ظاهرة الزواج المبكر والمعدة     

          مــن قبــل 
        اللجنة الوطنية االردنية لشؤون االسرة. 

•     تقرير دراسة ظاهرة التحرش الجنسي المعد من قبل اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة.
•     تقرير االستعراض الوطني الشامل لحقوق االنسان في األردن 2018. 

•     تقرير حالة البالد 2018- المجلس االقتصادي واالجتماعي.

ــوث  ــز البح ــل مرك ــن قب ــد م ــة والمع ــوق اإلنجابي ــي الحق ــاواة ف ــول المس ــي ح ــر اإلقليم ــداد التقري ــي إع ــاركة ف المش
االجتماعيــة / الجامعــة االمريكيــة فــي القاهــرة، بدعــم مــن المكتــب اإلقليمــي لصنــدوق األمــم المتحــدة.  يأتــي اعــداد التقريــر ضمــن 
المشــروع اإلقليمــي الخــاص بدعــم المســاواة فــي تقديــم خدمــات الصحــة الجنســية واالنجابيــة، بالتعــاون مــع المكتــب اإلقليمــي لصنــدوق 
األمــم المتحــدة للســكان والجامعــة االمريكيــة فــي القاهــرة، والــذي ينفــذ فــي خمــس دول عربيــة )الســودان، مصــر، األردن، المغــرب، عمــان(، 
كمــا تمــت المشــاركة فــي االجتمــاع الفنــي الــذي عقــد فــي الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة خــالل الفتــرة )18-2018/11/19( لمناقشــة مســودة 
ــات  ــية وسياس ــة والجنس ــة اإلنجابي ــات الصح ــر تحدي ــاول التقري ــال، ويتن ــذا المج ــي ه ــراء ف ــن الخب ــة م ــور مجموع ــي بحض ــر اإلقليم التقري

مواجهــة التباينــات فــي مســتوياتها بالعالــم العربــي، والــدروس المســتفادة مــن تجربــة األردن فــي مواجهــة هــذه التباينــات.

ــات  ــة تحدي ــرص معالج ــي األردن وف ــوريين ف ــكانية للس ــص الس ــوان »الخصائ ــات بعن ــص سياس ــة وملخ دراس
ــم  ــد ت ــة وق ــة واالنجليزي ــن العربي ــات باللغتي ــص السياس ــة وملخ ــس الدراس ــد المجل ــي«: أع ــل األردن ــوق العم ــى س ــوء عل اللج
ــاركة  ــوار وبمش ــاري قع ــي د. م ــاون الدول ــط والتع ــرة التخطي ــة وزي ــت رعاي ــخ 18-12-2018 تح ــد بتاري ــذي عق ــاء ال ــالل اللق ــا خ ــالق نتائجه إط
الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة. وهدفــت الدراســة الممولــة مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان UNFPA إلــى الوقــوف علــى الخصائص 
الســكانية للســوريين فــي األردن ومســتوى المهــارات المتوفــرة لديهــم، المســاهمة فــي تعزيــز فــرص معالجــة التحديــات التــي يفرضهــا 
ــز  ــز البيئــة المالئمــة الســتثمارات الســوريين فــي األردن، وتعزي اللجــوء الســوري علــى ســوق العمــل األردنــي لخدمــة كافــة األطــراف، تعزي
ــل  ــن قب ــات م ــص السياس ــة وملخ ــرار الدراس ــم اق ــا ت ــا. كم ــر به ــي يم ــي الت ــول الديموغراف ــة التح ــن مرحل ــتفادة م ــرص األردن باالس ف
مجلــس الــوزراء، وتكليــف المجلــس بتعميمهــا علــى المؤسســات ذات العالقــة للعمــل بتوصياتهــا، ومــن المتوقــع أن ينعكــس تطبيــق 

توصيــات الدراســة وملخــص السياســات علــى تحســين البيئــة المالئمــة الســتثمار مرحلــة التحــول الديموغرافــي.
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اهتمام المجلس االعلى للسكان باللجوء السوري

تحسن ملحوظ في اعدا د الشراكات بين المستثمرين االردنيين والسوريين عام 2017

شــريك ســوري: فتــح اســواق جديــدة لترويــج منتجاتنــا كانــت خطــوة مهمــة لنا للدخــول في إســتثمارات 
وشــراكات جديــدة ال ســيما فــي القطــاع الصناعي

مســتثمر ســوري : أرغــب بالدخــول مــع شــريك اردنــي وصينــي فــي صناعــة الخاليــا الشمســية ،مــا دفعني 
لذلــك اننــي ســمعت ان هنــاك اتفاقيــات تســمح بدخــول منتجاتنــا لــدول خارجية
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ــال  ــادة االعم ــو ري ــل نح ــوق العم ــى س ــن عل ــباب المقبلي ــات الش ــوان »اتجاه ــات بعن ــص سياس ــة وملخ دراس
والبيئــة المؤسســية الداعمــة«

أعــد المجلــس الدراســة وملخــص السياســات باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة، وقــد تــم إطــالق نتائجهــا خــالل اللقــاء الــذي عقــد تحــت رعايــة 
وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور عــادل الطويســي بتاريــخ 2018/10/10 وبحضــور مشــاركين عــن المؤسســات الحكوميــة 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة وعــدد مــن الشــباب والريادييــن.
ــى  ــرف عل ــى التع ــيا )ESCWA( إل ــي آس ــة لغرب ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــل اللجن ــن قب ــا م ــل طباعته ــم تموي ــي ت ــة الت ــت الدراس وهدف
اتجاهــات الشــباب المقبليــن علــى ســوق العمــل والتحديــات التــي تواجههــم فــي أن تكــون ريــادة األعمــال خيارهــم فــي التوظيــف الذاتــي، 
ــى  ــة إل ــات الهادف ــر السياس ــة لتطوي ــا، باإلضاف ــة محدداته ــال ومعالج ــادة األعم ــة لري ــة الحاضن ــي للبيئ ــع الحال ــى الوض ــوء عل ــليط الض تس
نشــر ثقافــة ريــادة األعمــال بيــن الشــباب، والتغلــب علــى التحديــات التــي تعتــرض دور المؤسســات الوطنيــة الراعيــة لهــا، ومــن المتوقــع 
ــات  ــات وكلي ــن الجامع ــم م ــع تخرجه ــباب المتوق ــن الش ــة بي ــكلة البطال ــل مش ــي ح ــص ف ــة والملخ ــات الدراس ــذ توصي ــاهم تنفي أن يس

ــي األردن. ــكان ف ــري للس ــب العم ــي التركي ــر ف ــن التغّي ــتفادة م ــة لالس ــة المالئم ــة البيئ ــي، وتهيئ ــب المهن ــة التدري ــع ومؤسس المجتم

نسب الطلبة الراغبين في انشاء مشروع خاص بعد التخرج
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التحديات التي واجهت الرياديين قبل تنفيذ المشروع

نسبة الطلبة الذين تعرفوا على مفهوم ريادة االعمال »عمل حر يتسم باالبداع والحداثة
 والمخاطر المحسوبة«
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التحديات التي واجهت اصحاب المشاريع خالل تنفيذ المشروع

دراسة بعنوان »التحديات التي تواجه االردن: اتساع الفجوة بين السكان والموارد والتحديات المرافقة«
أعــد المجلــس الدراســة بهــدف إلقــاء الضــوء علــى التحديــات ذات العالقــة بالمســائل الســكانية والتــي كان لهــا انعكاســات ســلبية علــى 
ــح  ــل ش ــي ظ ــكاني ف ــو الس ــدالت النم ــاع مع ــا ارتف ــن أبرزه ــانية، وم ــة واإلنس ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــا االقتصادي ــة بأبعاده ــيرة التنمي مس

ــة. ــوارد الطبيعي الم

دراسات حول »أثر النمو السكاني على القطاعات التنموية« على المستوى الوطني والمحافظات 
أعــد المجلــس بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة االســرة الممــول مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة عشــرة دراســات حــول 
»أثــر النمــو الســكاني علــى القطاعــات التنمويــة«، أحدهــا علــى المســتوى الوطنــي، والتســع الباقيــات علــى مســتوى محافظــات )اربــد، عجلون، 
جــرش، المفــرق، البلقــاء، الزرقــاء، الكــرك، معــان والطفيلــة(، بهــدف إبــراز العالقــة بيــن المتغيــرات الديموغرافيــة والتنميــة. ومــن المتوقــع 
لهــذه التقاريــر ومــن خــالل تقديــم عروضهــا أن تعــزز لــدى الجهــات ذات العالقــة االتجاهــات فــي دمــج البعــد الســكاني فــي االســتراتيجيات 

والخطــط والبرامــج التنمويــة.
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إعداد ورقة موقف األردن من خدمات الصحة اإلنجابية لألشخاص ذوي اإلعاقة
عقــد المجلــس ومشــروع شــير نــت األردن وبالتعــاون مــع المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة، وبتمويــل مــن مشــروع الشــير 
نــت الهولنــدي، لقــاء حــول الصحــة اإلنجابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بتاريــخ 2018/3/28، بمشــاركة مختصيــن فــي مجــال الصحــة االنجابيــة، 
ممثليــن عــن )16( مؤسســة حكوميــة ومؤسســة مجتمــع مدنــي ومؤسســة دوليــة، تــم خاللــه تقديــم ســت أوراق متخصصــة فــي مجــال 
الصحــة االنجابيــة والجنســية، وهــدف اللقــاء إلــى الوقــوف علــى واقــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتقديــم التوصيــات 

الالزمــة للنهــوض بمســتواها، والخــروج بورقــة موقــف األردن حــول الحقــوق اإلنجابيــة والصحــة الجنســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 وقــد صــدرت عــن هــذا اللقــاء واالجتماعــات الالحقــة ورقــة الموقــف بمشــاركة مجموعــة مــن الخبــراء يمثلــون عــدداً مــن المؤسســات 
ــذه  ــاهم ه ــوزراء. وتس ــة ال ــل رئاس ــن قب ــا م ــم إقراره ــة، ت ــة ذات العالق ــات الدولي ــي والمؤسس ــع المدن ــات المجتم ــة ومؤسس الحكومي

ــز تنفيــذ السياســات الســكانية المتعلقــة بشــريحة هامــة وفاعلــة فــي المجتمــع األردنــي. الورقــة فــي توحيــد الموقــف وتعزي

إعداد ورقة عمل حول األشخاص ذوي اإلعاقة والعنف
أعــد المجلــس ورقــة العمــل وتــم تقديمهــا خــالل مشــاركته فــي ورشــة العمــل المتخصصــة حــول التدخــالت للحــد مــن ظاهــرة التحــرش 
ــوع  ــد الن ــف ض ــة العن ــًا لمناهض ــة 16 يوم ــات حمل ــن فعالي ــخ 2018/12/1 ضم ــرأة بتاري ــؤون الم ــة لش ــة االردني ــة الوطني ــا اللجن ــي نظمته والت

االجتماعــي “ال للتحــرش”.
ــن  ــن م ــبة األردنيي ــكل نس ــث تش ــع، حي ــن المجتم ــزأ م ــزء ال يتج ــم ج ــة كونه ــخاص ذوي اإلعاق ــا األش ــس بقضاي ــام المجل ــي اهتم ويأت
ــز  ــباب تركي ــاور: أس ــة مح ــت الورق ــر، وتناول ــنوات فأكث ــس س ــم خم ــن أعماره ــكان مم ــل الس ــن مجم ــة)11.2% (م ــخاص ذوي اإلعاق األش
ــرض  ــر تع ــادة خط ــي زي ــاهم ف ــي تس ــل الت ــًا، العوام ــة عالمي ــخاص ذوي اإلعاق ــد األش ــف ض ــة، العن ــخاص ذوي اإلعاق ــى األش ــس عل المجل
االشــخاص ذوي االعاقــة للعنــف، العنــف وذوات اإلعاقــة، التحديــات التــي تواجــه النســاء ذوات اإلعاقة،حالــة النســاء ذوات اإلعاقــة واللجــوء، 

ــة. ــات الخاص ــخاص ذوي االحتياج ــوق األش ــة لحق ــة والدولي ــات الوطني ــة، المرجعي ــة اإلنجابي ــوق الصح ــة وحق اإلعاق
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إعداد ورقة موقف حول اإلجهاض في األردن
عقــد المجلــس لقــاء المائــدة المســتديرة حــول اإلجهــاض فــي األردن بتاريــخ 29 نيســان 2018 ، بمشــاركة مجموعــة مــن الخبــراء، يمثلــون 
)19( مؤسســة مــن المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة ذات العالقــة، وهــدف  اللقــاء إلــى 
مناقشــة وضــع اإلجهــاض وأبعــاده الصحيــة والقانونيــة والدينيــة فــي األردن، وذلــك لتســليط الضــوء علــى أســباب اإلجهــاض وآثــاره وأبعــاده 
ــا وزارة  ــل معه ــي تتعام ــاالت الت ــاض والح ــف اإلجه ــى تعري ــزت عل ــروض رك ــن الع ــة م ــراء مجموع ــدم الخب ــي. وق ــرعي والقانون ــرأي الش وال
الصحــة، باإلضافــة الــى مؤشــراته وأســبابه واألخــالق الطبيــة والقانونيــة فــي التعامــل مــع حــاالت اإلجهــاض، والمنظــور الطبــي والــرأي الشــرعي 

بهــذه المســألة.
وبنــاًء علــى هــذا اللقــاء وعــدد مــن االجتماعــات الالحقــة ذات الصلــة صــدرت ورقــة موقــف حــول اإلجهــاض فــي األردن، بمشــاركة مجموعــة 
مــن الخبــراء، يمثلــون عــدداً مــن المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة ذات العالقــة، والتــي تــم 
إقرارهــا مــن قبــل الحكومــة كورقــة موقــف لــألردن مــن قضيــة اإلجهــاض. ومــن المتوقــع لهــذه الورقــة أن توحــد الموقــف وأن تعــزز مــن 

تنفيــذ السياســات الســكانية المتعلقــة بــدور المــرأة فــي المجتمــع األردنــي.

لماذا يركز المجلس على األشخاص ذوي اإلعاقة؟
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ــكان  ــح الس ــج مس ــى نتائ ــتناد ال ــة باالس ــة اإلنجابي ــات الصح ــا ودراس ــات قضاي ــة أولوي ــة لدراس ــروط الفني ــداد الش  إع
ــام 2019. ــالل ع ــة خ ــذه الدراس ــذ ه ــع تنفي ــن المتوق ــث م ــام 2017/ 2018، حي ــرية ع ــة االس والصح

وثيقة المعايير الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واالنجابية الصديقة للشباب
تعتبــر الوثيقــة بمثابــة خارطــة طريــق لمســاعدة واضعــي السياســات ومتخــذي القــرار فــي تحســين جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة 
لخدمــات الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب لحمايتهــم وتحســين صحتهــم، تماشــيًا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 2030. وقــد تــم 
اعــداد هــذه المعاييــر بمشــاركة فاعلــة ونهــج تشــاركي مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة، مــن خــالل تشــكيل لجــان فنيــة مــن المؤسســات 
المعنيــة، ومراجعــة المعاييــر الدوليــة لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة الصديقــة للشــباب والصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة وتكييفهــا 

بمــا يتوائــم مــع القيــم الدينيــة وثقافــة المجتمــع األردنــي.

ورقة موقف المملكة األردنية الهاشمية »المدن المستدامة والحراك البشري والهجرة الدولية«
ــي  ــدة ف ــم المتح ــة) الـــ 51 ( لألم ــكان والتنمي ــة الس ــة لجن ــام جلس ــكان أم ــى للس ــس األعل ــام المجل ــن ع ــل أمي ــن قب ــة م ــت الورق قدم
نيويــورك، خــالل شــهر نيســان 2018، وبينــت الورقــة اهتمــام األردن وســعيه لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــالل العمــل 
الجــاد علــى ادمــاج هــذه األهــداف فــي االســتراتيجيات والسياســات العامــة والخطــط والبرامــج الوطنيــة، للوصــول الــى المــدن المســتدامة 
والتخفيــف مــن أثــر الحــراك البشــري والهجــرة، وبنــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة شــاملة لقيــاس مــدى التقــدم فــي تحقيــق هــذه األهــداف علــى 

ــي.  ــي والمحل ــتوى الوطن المس

ورقة موقف المملكة األردنية الهاشمية من أولويات برنامج عمل السكان والتنمية
قدمــت الورقــة خــالل المؤتمــر اإلقليمــي حــول الســكان والتنميــة: خمــس ســنوات علــى إعــالن القاهــرة لعــام 2013، والمنفــذ مــن قبــل 
جامعــة الــدول العربيــة واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة / االســكوا وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي بيــت األمــم المتحــدة، بيــروت، 
خــالل الفتــرة )30 / 10  - 1 / 11 / 2018(، بهــدف بيــان موقــف المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن أولويــات برنامــج عمــل الســكان والتنميــة، حيــث 
تناولــت الورقــة محــاور: برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة )ICPD( كجــزء مــن تحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة 2030، 
تدعيــم حقــوق الصحــة الجنســية واالنجابيــة ضمــن منظومــة حقــوق االنســان، تحقيــق نمــو مســتدام وعــادل يرتكــز علــى التخطيــط مــن 
منظــور سياســات الفرصــة الســكانية، االســتجابة ألبعــاد الهجــرات القســرية والطوعيــة، وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة.

التقرير الوطني الرابع لمتابعة توصيات اعالن القاهرة )2018-2013(
أعــد المجلــس التقريــر الوطنــي الرابــع لمتابعــة توصيــات اعــالن القاهــرة )2013-2018(، والــذي اســتعرض مــدى التقــدم والمتابعــة لتوصيــات 
مؤتمــر القاهــرة حــول الســكان والتنميــة 1994، وتضمــن اإلجابــة علــى االســتمارة الوطنيــة وقائمــة أهــداف ومؤشــرات التنمية المســتدامة، 
كمــا تنــاول معلومــات حــول الواقــع الســكاني والفرصــة الســكانية المتوقعــة فــي األردن، وشــرح عــن خارطــة الطريــق لتحقــق واســتثمار 
الفرصــة الســكانية، باإلضافــة لألولويــات الوطنيــة التنمويــة مــن منظــور أهــداف ومؤشــرات التنميــة المســتدامة وهــي: الحــد مــن الفقــر، 
األمــن الغذائــي، قطــاع الصحــة والتعليــم والميــاه والطاقــة والبيئــة والتغيــر المناخــي والبنــى التحتيــة لتحفيــز التصنيــع المســتدام والعمــل 
الالئــق والنمــو االقتصــادي، تمكيــن الشــباب والمــرأة، والتحديــات التــي تواجــه األردن علــى المســتويات االقتصاديــة واالجتماعيــة التوجهــات 

المســتقبلية لألعــوام)2018- 2022(.

ورقة العالقة بين السكان وأهداف التنمية المستدامة
أعــد المجلــس ورقــة العالقــة بيــن الســكان وأهداف التنميــة المســتدامة، والتي بينــت أن التنمية المســتدامة تهتم بالمشــكلة الســكانية 
من خالل أبعادها ومؤشراتها االجتماعية واالقتصاديــة والبيئيــة، وتعتبرها أمراً مكلفًا وتشــكل ضغوطًا على المــوارد الطبيعيــة وعلى 
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ــة لضــرورة بــذل مجهودات كبيــرة لتحقيــق تقــدم لخفــض  ــدعو الدول قدرة الحكومــات علــى توفيــر الخدمــات وتحــد من التنميــة، كمــا ت
معــدالت النمــو الســكاني، وادمــاج أهــداف ومؤشــرات التنميــة المســتدامة فــي الخطــط التنمويــة الوطنيــة والمحليــة.

إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية
قــدم المجلــس األعلــى للســكان مقتــرح مشــروع إنشــاء المجلــس العربــي للســكان والتنميــة تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة خــالل 
االجتمــاع الثامــن عشــر لرؤســاء المجالــس واللجــان الوطنيــة للســكان فــي الــدول العربيــة الــذي عقــد نهايــة العــام الماضــي بــاألردن، بهــدف 

تعزيــز وتأطيــر وتنســيق الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة لتحقيــق التنميــة الســكانية المســتدامة فــي الــدول العربيــة.
ــي  ــس العرب ــئ المجل ــة أنش ــه العادي ــي دورت ــخ 2018/9/6 ف ــم )ق 220- د.ع102(  بتاري ــي  رق ــادي واالجتماع ــس االقتص ــرار المجل ــى ق ــتناداً ال واس
للســكان والتنميــة ضمــن نطــاق جامعــة الــدول العربيــة، ويتألــف مــن رؤســاء المجالــس واللجــان الوطنيــة للســكان فــي الــدول العربيــة 
ــرات  ــارف والخب ــات والمع ــادل المعلوم ــيق وتب ــاون والتنس ــق التع ــى تحقي ــام إل ــكل ع ــي بش ــس العرب ــدف المجل ــا، ويه ــي حكمه ــن ف أو م
ــات  ــي سياس ــل ف ــل فاع ــه كعام ــه وإدماج ــكان وربط ــاع الس ــر قط ــاالت: تطوي ــي مج ــة ف ــة وخاص ــكان والتنمي ــال الس ــي مج ــارب ف والتج
واســتراتيجيات وبرامــج ومشــاريع التنميــة المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة، تحقيــق التنســيق الكامــل والتعــاون بيــن الــدول العربيــة 
ــا الســكانية والمشــاكل التــي تواجــه قطــاع الســكان ووضــع  ــا الســكان والتنميــة، باإلضافــة لدراســة االتجاهــات والقضاي فــي مجــال قضاي
ــًا ســعيًا لتحســين الخصائــص الســكانية لكافــة  ــًا وإقليمي ــًا ووطني االقتراحــات الالزمــة لمعالجتهــا والحلــول الالزمــة لمواجهتهــا محلي

ــكان. الس

خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ توصيــات دراســة القاصــرات وللحــد مــن زواج مــن هــم دون ســن 18 فــي األردن  
  )2022-2018(

أعــد المجلــس الخطــة بمشــاركة فاعلــة ونهــج تشــاركي مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة المعنيــة بقضيــة الحــد مــن زواج مــن هــم دون 
ســن 18 ســنة فــي األردن، وذلــك اســتناداً الــى توجيهــات رئيــس الــوزراء للمؤسســات المعنيــة لتنفيــذ توصيــات دراســة زواج القاصــرات والتــي 
أعدهــا المجلــس عــام 2017، وتهــدف الخطــة الــى توفيــر إطــار عــام لبرنامــج وطنــي للحــد مــن زواج مــن هــم دون ســن 18 ســنة  فــي األردن، 
كمــا تعــد بمثابــة دليــل للمداخــالت للســنوات الخمــس المقبلــة، حيــث تتضمــن المبــادرات المقترحــة التــي ســيتم تنفيذهــا مــن قبــل 
الجهــات المعنيــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط مــن خــالل إيجــاد بيئــة داعمــة )سياســات /خدمــات/ بيانــات( للحــد مــن الــزواج مــن هــم 

دون ســن 18 ســنة فــي األردن. 
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الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تنفيذ سياسات تحقق واستثمار الفرصة السكانية المحدثة 2017
أعــد المجلــس الخطــة بالتعــاون مــع مختلــف الجهــات الوطنيــة المعنيــة، والتــي تهــدف إلــى توفيــر آليــة لرصــد ومتابعــة تحقــق سياســات 
الفرصــة الســكانية، وذلــك ســعيًا لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن الفرصــة الســكانية المرتقبــة، والتــي تتمثــل فــي تحقيــق االســتثمار األمثل 
لعوائــد الفرصــة علــى مختلــف المســتويات االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة فــي المملكــة، حيــث يحتــاج تحقيــق واســتثمار الفرصــة 
ــة أداء  ــالل مراقب ــن خ ــي م ــتوى الوطن ــى المس ــا عل ــا، ومتابعته ــة به ــات المرتبط ــق السياس ــي تحقي ــدم ف ــدى التق ــد م ــى رص ــكانية إل الس
المؤشــرات المختلفــة التــي تعكــس األوضــاع الســائدة فــي جميــع القطاعــات، ومــدى تحقيــق القيــم المســتهدفة للمؤشــرات ومعرفــة 
ــبة  ــول المناس ــاد الحل ــي إيج ــاعد ف ــي تس ــداف الت ــق األه ــكانية، وتحقي ــة الس ــة بالفرص ــات الخاص ــدم السياس ــول دون تق ــي تح ــات الت العقب

لتخطــي العقبــات وتصحيــح المســارات.

اإلطار العام : االستراتيجية الوطنية للحد من زواج َمْن ُهم دون سن 18 سنة في 
األردن لألعوام ) 2022-2018(
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تقرير نهاية االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية / تنظيم االسرة ) 2018-2013(
أجــرى المجلــس وبالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة االســرة الممــول مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة خــالل الربــع الثالــث 
ــى اســتعراض  مــن عــام 2018 التقييــم النهائــي لالســتراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة/ تنظيــم االســرة )2013-2018(، وهــدف التقييــم إل
بعــض اإلنجــازات التــي تمــت مــن خــالل االســتراتيجية، والمجــاالت التــي مــن الممكــن تحســينها، ووضــع التوصيــات القابلــة للتنفيــذ لتكــون 

مدخــالت لالســتراتيجية الجديــدة لألعــوام )2023-2019(.
 ،)TFR( وتمثلــت أهــم النتائــج التــي توصــل لهــا التقريــر بخصــوص مؤشــرات األثــر بتحقيــق 3 مؤشــرات وهــي )معــدل االنجــاب الكلــي
نســبة اإلعالــة الديموغرافيــة، معــدل وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة(، حيــث انخفــض معــدل االنجــاب الكلــي )TFR( مــن) 3.5 (طفــل لــكل 
امــرأة فــي عــام 2012 إلــى )2.7 (فــي عــام 2017 حســب النتائــج االوليــة لمســح الســكان والصحــة االســرية للعــام )2017-2018( متجــاوزاً الرقــم 

المســتهدف باالســتراتيجية والــذي كان 3.0 طفــل لــكل امــرأة.
وبّين التقرير وجود نجاحات واضحة في االستراتيجية الوطنية أسفرت عن ترتيب أولويات تنظيم األسرة على المستوى الوطني.

ــة  ــة االنجابي ــة للصح ــتراتيجية الوطني ــج االس ــى برنام ــراف عل ــق باإلش ــا يتعل ــة فيم ــادة قوي ــر قي ــس أظه ــر أن المجل ــح التقري ــا أوض  كم
وتنظيــم االســرة للفتــرة )2013-2018( علــى الرغــم مــن المــوارد المحــدودة، وأن االســتراتيجية دعمــت السياســات، وســاهمت فــي تحســين 

تقديــم خدمــات تنظيــم االســرة، وإنشــاء نظــم المتابعــة والتقييــم. 

تقرير رصد ومتابعة مؤشرات مدى التقدم في تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية لعام 2017
قــدم التقريــر رصــداً موثقــًا للتطــور الــذي أحــرزه األردن خــالل الفتــرة )2012-2017 (فــي مؤشــرات أداء الخطــة الوطنيــة لرصــد ومتابعــة تنفيــذ 
مؤشــرات األداء لتحقــق واســتثمار الفرصــة الســكانية، بمــا يتماشــى مــع اإلطــار الزمنــي للبرنامــج التنفيــذي التنمــوي لوثيقــة األردن 2025 
الصــادر عــن وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، مــن خــالل اســتعراض التطــور فــي تحقيــق واســتثمار النتائــج الثــالث المتوخــاة حســب الخطــة 
والتــي تضمنــت: الوصــول إلــى ذروة الفرصــة الســكانية بحلــول عــام 2040، تحقيــق نســبة مرتفعــة مــن الســكان الناشــطين اقتصاديــًا، 
تحقيــق اإلعــداد الفعــال لمرحلــة الفرصــة الســكانية ومــا بعــد الــذروة. وقــد اعتمــدت منهجيــة إعــداد التقريــر علــى النهــج التشــاركي مــع 
الجهــات المعنيــة فــي الحصــول علــى القيــم المحدثــة للمؤشــرات علــى مســتوى النتائــج والمخرجــات واألهــداف االســتراتيجية محــل الرصد 

والمتابعــة، وتحديــد وتحليــل أســباب وتحديــات اختــالف قيــم المؤشــرات عــن القيــم المســتهدفة.

اإلطار المنطقي لتحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية 
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الســكانية  للسياســات  التأييــد  كســب  لمشــروع    )2017-2013( لألعــوام  الثامــن  البرنامــج  إنجــازات  تقريــر   
الممــول مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، والــذي هــدف إلــى الوقــوف علــى مــدى التقــدم فــي تنفيــذ مؤشــرات المشــروع 

ــى.  ــات الفضل ــتفادة والممارس ــدروس المس ــات وال ــى التحدي ــة ال باإلضاف

الخطة التنفيذية للعام 2018 لمشروع ديناميكيات السكان
هدفــت الخطــة ضمــن المشــروع الممــول مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان إلــى زيــادة قــدرة نظــم البيانــات الوطنيــة علــى إدمــاج 
الديناميكيــات الســكانية والســياقات اإلنســانية، لتحقيــق العائــد الديموغرافــي. ومــن أهــم مخرجاتهــا، »الخطــة الوطنيــة لرصــد ومتابعــة 
تنفيــذ سياســات تحقــق واســتثمار الفرصــة الســكانية المحدثــة 2017«، أوراق موقــف المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن أولويــات برنامــج 
ــوان  ــات بعن ــص سياس ــة وملخ ــالق دراس ــل اط ــة، حف ــرة الدولي ــري والهج ــراك البش ــتدامة والح ــدن المس ــة و الم ــكان والتنمي ــل الس عم
ــة  ــر الوطني ــداد المعايي ــي«، إع ــل األردن ــوق العم ــى س ــوء عل ــات اللج ــة تحدي ــرص معالج ــي األردن وف ــوريين ف ــكانية للس ــص الس »الخصائ
ــاط  ــاط ارتب ــدرات ضب ــاء ق ــس، بن ــي للمجل ــكادر الفن ــركاء وال ــدرات الش ــاء ق ــباب، بن ــة للش ــة الصديق ــية واالنجابي ــة الجنس ــات الصح لخدم

الفرصــة الســكانية حــول طــرق وآليــات احتســاب مؤشــرات األداء لسياســات الفرصــة الســكانية.

تطوير االستراتيجية الوطنية لإلعالم السكاني لألعوام )2022-2018(
أعــد المجلــس االســتراتيجية باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة األســرة والشــركاء المعنييــن، حيــث 
ــر الدولــة لشــؤون اإلعــالم د. محمــد المومنــي بحضــور الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة بتاريــخ  تــم إطــالق االســتراتيجية تحــت رعايــة وزي
2018/5/13. وتهــدف االســتراتيجية الــى بنــاء أجنــدة إعالميــة داعمــة للجهــود الوطنيــة الهادفــة الســتثمار وتحقيــق الفرصــة الســكانية 
مــن خــالل بنــاء قــدرات إعالميــة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال التنميــة والســكان، توفيــر معلومــات ســكانية بجــودة عاليــة وتمكيــن 
ــكانية،  ــة الس ــة للفرص ــريعية داعم ــاتية وتش ــية ومؤسس ــة سياس ــة بيئ ــي تهيئ ــالم ف ــر دور اإلع ــا، تطوي ــول إليه ــن الوص ــن م اإلعالميي

ــكانية. ــا الس ــة للقضاي ــات داعم ــي توجه ــع لتبن ــرد والمجتم ــدى الف ــي ل ــادة الوع ــي زي ــه ف ــالم ووظائف ــل دور اإلع ــة لتفعي باإلضاف
ــر  ــة، والتأثي ــة للتنمي ــة داعم ــلوكيات مجتمعي ــات وس ــاء اتجاه ــي بن ــي ف ــدور االعالم ــز ال ــي تعزي ــاهمة ف ــتراتيجية للمس ــذه االس ــي ه وتأت
اإليجابــي فــي دعــم السياســات الســكانية والتنمويــة. وقــد تمــت طباعــة االســتراتيجية وانتــاج فيلــم حولهــا بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل 

لســعادة األســرة. 
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عقــد المجلــس اجتمــاع اللجنــة التوجيهيــة الســتثمار وتحقيق سياســات الفرصــة الســكانية بتاريــخ 13 /2018/3،  
بحضــور أميــن عــام وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي وبمشــاركة أمنــاء عاميــن كافــة الــوزرات المعنيــة ورؤســاء المؤسســات ذات، بهــدف 

اعتمــاد الخطــة الوطنيــة لرصــد ومتابعــة تنفيــذ سياســات تحقــق واســتثمار الفرصــة الســكانية المحدثــة 2017. 

رؤية ورسالة االستراتيجية

عقــد المجلــس ورشــة تشــاركية لمراجعــة الخطــة الوطنيــة لمؤشــرات اســتثمار وتحقيــق الفرصــة الســكانية، 
ــكانية  ــة الس ــاط الفرص ــاط ارتب ــاركة ضب ــكان، وبمش ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــن صن ــم م ــة وبدع ــاءات العام ــرة االحص ــع دائ ــاون م بالتع
كممثليــن للمؤسســات الوطنيــة المعنيــة ولجنــة فنيــة متخصصــة مــن المجلــس األعلــى للســكان ودائــرة اإلحصــاءات العامــة بتاريــخ  
2018/10/16، وهدفــت الورشــة إلــى تحديــد وحصــر المؤشــرات )الديموغرافيــة، الصحيــة، التعليميــة واالقتصاديــة( الخاصــة بمتابعــة سياســات 
تحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية والتــي تتوفــر آليــات الحتســابها، واالتفــاق علــى األســاليب وطــرق الحســاب المختلفــة فــي اســتخراج 
مؤشــرات المتابعــة فــي هــذا المجــال باختــالف أنواعهــا للخــروج بمصفوفــة المؤشــرات المعتمــدة والتــي يمكــن حســابها ورصدهــا، وجاءت 

هــذه الورشــة فــي إطــار دور المجلــس فــي رصــد ومتابعــة سياســات الفرصــة الســكانية.

المشاركة في االجتماع العربي حول تعزيز دور المجالس واللجان الوطنية للسكان ودورهم في التنمية
شــارك المجلــس فــي االجتمــاع الــذي تــم عقــده مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة بالشــراكة مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومنتدى 
السياســات الصحيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا خــالل الفتــرة )19-20 /2018/12( فــي مقــر الجامعــة بالقاهــرة، بمشــاركة مجموعــة 
مــن ممثلــي المجالــس واللجــان الوطنيــة للســكان فــي الــدول العربيــة وعــدد مــن الباحثيــن والخبــراء الديموغرافييــن واألكاديمييــن مــن 

المنطقــة العربيــة.
وهــدف االجتمــاع إلــى اإلعــداد لالجتمــاع الـــ 52 للجنــة الســكان والتنميــة الــذي ســيعقد فــي نيويــورك خــالل عــام 2019، واســتكمال التحضيــر 

إلطــالق
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المشــاركة فــي اجتمــاع تحقيــق الصحــة الجنســية واالنجابيــة والحقــوق االنجابيــة فــي العالــم العربــي فــي إطــار 
خطــة عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة وجــدول اعمــال 2030: دور الشــراكات االســتراتيجية

شــارك المجلــس فــي االجتمــاع الــذي عقــد فــي دبــي خــالل الفتــرة )3-12/5 / 2018 ( بتنظيــم مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان المكتــب 
اإلقليمــي للــدول العربيــة واالتحــاد الدولــي لتنظيــم األســرة / إقليــم العالــم العربــي. 

ــم  ــي العال ــة ف ــوق اإلنجابي ــة والحق ــية واالنجابي ــة الجنس ــق بالصح ــا يتعل ــازه فيم ــم إنج ــا ت ــي وم ــع الحال ــم الوض ــى تقيي ــاع ال ــدف االجتم وه
العربــي وضمــان تنفيــذ برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة وأجنــدة 2030 مــن خــالل اشــراك البرلمانييــن العــرب ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي ومختلــف الشــركاء لبنــاء شــراكات اســتراتيجية مــن أجــل تســريع وتيــرة العمــل واإلنجــاز للوصــول إلــى تحقيــق األهــداف 

بحلــول 2030.

 المجلــس العربــي للســكان والتنميــة مــن خــالل وضــع خطــة تتضمــن البرامــج ومجــاالت عمــل المجلــس العربــي للســكان والتنميــة والتي 
ــوات  ــد الفج ــى تحدي ــة إل ــال، باإلضاف ــذا المج ــي ه ــات ف ــارات والتحدي ــتقبلية والخي ــات المس ــد التوجه ــكانية وتحدي ــا الس ــتهدف القضاي تس

ووضــع مقترحــات لمشــاريع دراســات حــول كيفيــة تعزيــز دور المجالــس واللجــان الوطنيــة العربيــة للســكان فــي ســد هــذه الفجــوات.
 كمــا هــدف إلــى تحقيــق فهــم أفضــل للقضايــا الســكانية فــي ضــوء الظــروف الراهنــة وزيــادة الوعــي لــدى متخــذي القــرار واقتــراح خارطــة 
طريــق تركــز علــى تنفيــذ برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة 1994، والتعــاون مــع األوســاط األكاديميــة والباحثيــن والخبــراء 
مــن المنطقــة العربيــة لتحديــد المجــاالت الرئيســية ذات األولويــة المتعلقــة بالقضايــا الســكانية مــن خــالل االســتفادة مــن أفضــل 

ــات. الممارس
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المستوى المؤسسي: بناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية

ورشة عمل حول مشاريع الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية في األردن
ــباط 2018(،  ــن )20-21 ش ــا بي ــرة م ــالل الفت ــة خ ــاث العلمي ــة لألبح ــة الهولندي ــة، والمنظم ــت الهولندي ــير ن ــة الش ــس ومؤسس ــد المجل عق
ــة  ــة الهولندي ــن المنظم ــألردن م ــة ل ــية الممول ــة والجنس ــة اإلنجابي ــة بالصح ــات المتعلق ــروعات الدراس ــف بمش ــل للتعري ــة العم ورش
لألبحــاث العلميــة بقيمــة 1.34 مليــون يــورو، والمنفــذة مــن قبــل ائتــالف دولــي بالشــراكة مــع باحثيــن أردنييــن، وذلــك تحــت رعايــة وزيــر 
الصحــة د. محمــود الشــياب وبمشــاركة عــدد مــن الباحثيــن والخبــراء علــى المســتوى المحلــي والعربــي والدولــي، وهدفــت ورشــة العمــل 
إلــى تســهيل التعــارف والتشــبيك والربــط بيــن المشــاريع البحثيــة مــن جانــب، وبيــن المشــاريع البحثيــة وشــير نــت االردن مــن جانــب 
ــيات  ــع الحساس ــل م ــة، التعام ــة والمنهجي ــر النظري ــة باألط ــات المتعلق ــرات/ التحدي ــادل الخب ــى تب ــة عل ــي الورش ــز ف ــم التركي ــا ت ــر، كم آخ
المتعلقــة بموضــوع الصحــة الجنســية واالنجابيــة، تقييــم المخاطــر، اســتعراض اســتخدام النتائــج فــي السياســة والممارســة العمليــة، 
ــد اســتراتيجيات ومدخــالت الشــركاء المالئمــة لتعظيــم  ــى تحدي تحليــل العناصــر األساســية التــي تضمــن اســتخدام البحــوث، إضافــة ال
االســتفادة مــن النتائــج المتوقعــة مــن هــذه الدراســات فــي خدمــة األهــداف الوطنيــة، وقيــاس التقــدم نحــو النتائــج المتوقعــة ضمنهــا.

 وتأتي هذه الورشة في مجال المساهمة بنقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الشركاء في مجال الصحة الجنسية واالنجابية. 

 ورشة العمل الثانية حول النهج التشاركي في موضوع زواج األطفال في األردن
ــم  ــرة) 23- 24 /  4 /  2018(، بدع ــالل الفت ــة خ ــة الثاني ــل التدريبي ــة العم ــس ورش ــة - األردن والمجل ــت الهولندي ــير ن ــة الش ــدت مؤسس عق
ــن  ــن ع ــاركة ممثلي ــة، وبمش ــة الهولندي ــن وزارة الخارجي ــول م ــية المم ــة والجنس ــة اإلنجابي ــاث الصح ــم أبح ــة لدع ــز المعرف ــن مرك م
ــى بهــدف تبنــي نهــج تشــاركي بيــن الشــركاء لنقــل واســتخدام  ــي اســتكمااًل للورشــة االول )18( مؤسســة وطنيــة ذات العالقــة، والتــي تأت
المعرفــة المكتســبة لديهــم فــي مجــال معالجــة مشــكلة زواج األطفــال فــي األردن مــن خــالل تحســين الفهــم ألفضــل االســتراتيجيات 
الناجحــة التــي تســاهم فــي نقــل المعرفــة واســتخدامها مــن قبــل الشــركاء، وتســهيل عمليــة التعلــم بالنهــج التشــاركي وتبــادل الخبــرات 

المكتســبة مــع الشــركاء، وتبــادل وتطبيــق المعرفــة حــول أفضــل االســتراتيجيات التــي تســاهم فــي نقــل المعرفــة واســتخدامها. 
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اجتمــاع مــع فريــق بحثــي حــول دراســة أخالقيــات بحــوث الصحــة اإلنجابيــة للمراهقــات مــن الفتيــات الســوريات 
الالجئــات فــي األردن

التقــى المجلــس بتاريــخ 30 / 8 / 2018 فريــق بحثــي كنــدي يعمــل علــى مشــروع بحــث علمــي مدعــوم مــن مركــز بحــوث التنميــة الدوليــة/ 
ــرات  ــن خب ــتفادة م ــدف االس ــى االردن، به ــات ال ــوريات الالجئ ــات الس ــن الفتي ــات م ــة للمراهق ــة اإلنجابي ــوث الصح ــات بح ــول أخالقي ــدا ح كن
مشــروع شــير نــت-االردن / المجلــس األعلــى للســكان فــي هــذا المجــال، كمــا تمــت مناقشــة آليــة عمــل المجلــس ومشــروع الشــير نــت 

فــي مجــال السياســات واألبحــاث الســكانية. 

ورشة العمل الثالثة حول النهج التشاركي في موضوع زواج األطفال في األردن
عقــدت مؤسســة الشــير نــت الهولنديــة - األردن والمجلــس الورشــة الثالثــة للنهــج التشــاركي فــي موضــوع زواج األطفــال فــي األردن خــالل 
الفتــرة )23-24  /  10  /  2018( والتــي تأتــي اســتكمااًل للــورش الســابقة بدعــم مــن مركــز المعرفــة لدعــم أبحــاث الصحــة اإلنجابيــة والجنســية 

الممــول مــن وزارة الخارجيــة الهولنديــة، وبمشــاركة ممثليــن عــن الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة.
وهدفــت الورشــة إلــى تبــادل الخبــرات وبنــاء قــدرات الشــركاء فــي تقاســم المعــارف واســتخدامها ونقلهــا، وتطويــر حزمــة التغييــر لفتــرة 
ــة  ــيتم متابع ــركاء س ــن الش ــا بي ــاركية م ــادرات تش ــروج بمب ــم الخ ــد ت ــتخدامها، وق ــة واس ــة المعرف ــة بترجم ــة المتعلق ــل الثالث العم
تنفيذهــا مــن قبــل المجلــس، ومــن المتوقــع أن تســاهم سلســلة الــورش هــذه فــي تحقيــق أهــداف المجلــس فــي بنــاء القــدرات الوطنيــة 

فــي التعامــل مــع القضايــا الســكانية. 

االجتماع السنوي ألعضاء شير نت األردن
عقــد االجتمــاع بتاريــخ 23  / 12 / 2018 بمشــاركة )50( مشــاركًا، بهــدف اطــالع أعضــاء شــير نــت -األردن علــى إنجــازات المشــروع المتحققــة 
لعــام 2018 وخطتــه الســنوية لعــام 2019، باإلضافــة إلــى تبــادل الخبــرات والمعلومــات واإلنجــازات المتحققــة مــن مشــاريع الدراســات التــي تــم 

تمويلهــا لــألردن مــن مشــروع الشــير نــت العالمــي الهولنــدي ومــن المنظمــة الهولنديــة لألبحــاث العلميــة
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ورشة عمل »ادماج مفاهيم الصحة الجنسية واالنجابية في البيئات التعليمية«
عقــد المجلــس بالتعــاون مــع الجامعــة األردنيــة/ كليــة التمريــض وبدعــم مــن مشــروع الشــير نــت الهولنــدي ورشــة عمــل خــالل الفتــرة 

مــن
) 26 -29 / 11 / 2018(، بهــدف فتــح حــوارات بيــن الجهــات المعنيــة لوضــع خطــة عمــل وطنيــة تهــدف الــى دمــج مفاهيــم الصحــة الجنســية 

واإلنجابيــة فــي البيئــات التعليميــة فــي األردن.
 وتأتــي أهميــة هــذه الورشــة كــون األردن يمــر بمرحلــة تحــول ديمغرافــي تاريخــي تحمــل » فرصــة ســكانية« تبلــغ ذروتهــا عــام 2040، ومــن 
أبــرز مالمحهــا نمــو فئــة الســكان فــي أعمــار القــوى البشــرية ) 15 - 64  ســنة ( ، ونظــراً ألهميــة الــدور المحــوري الــذي يلعبــه الشــباب فــي 

هــذا المجــال، 
حيــث أن تقديــم حزمــة متكاملــة مــن خدمــات الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب مــن األمــور الهامــة فــي مســاعدة الشــباب التخــاذ 
الممارســات الصحيــة الســليمة كونهــم الفئــة األكثــر احتياجــًا لهــذه الخدمــات والمعلومــات التــي غالبــًا ال يتــم تلبيتهــا، ممــا يتطلــب دمــج 

مفاهيــم التوعيــة بصحــة الشــباب ومنهــا الصحــة اإلنجابيــة فــي المناهــج التعليميــة فــي األردن. 

نفــذ المجلــس دورة تدريبيــة لضبــاط ارتبــاط الفرصــة الســكانية فــي مجــال طــرق وآليــات احتســاب المؤشــرات 
الســكانية ومؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة بموجــب مذكــرة التفاهــم مــع دائــرة اإلحصــاءات العامــة، وهدفــت الــدورة 
التــي نفــذت خــالل الفتــرة )19-21 / 10 / 2018( إلــى بنــاء قــدرات المشــاركين فــي مجــال احتســاب مؤشــرات األداء المعتمــدة ضمــن خطــة 
المتابعــة والتقييــم لتحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية، والتعــرف علــى طــرق حســاب المؤشــرات الصحيــة والتعليميــة واالقتصاديــة 
ــق  ــرات تحقي ــة مؤش ــد ومتابع ــات رص ــد آلي ــى تحدي ــة إل ــموليتها، إضاف ــرات وش ــاس المؤش ــة قي ــان دق ــا لضم ــة وأهميته والديموغرافي
الفرصــة الســكانية ومؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة، وأهميــة توحيــد طــرق ومنهجيــات ومعــادالت قيــاس المؤشــرات بيــن مختلف 

الجهــات المعنيــة التــي تقيــس المؤشــرات. 
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نفــذ المجلــس ورشــة تدريبيــة حــول إدمــاج قضيــة زواج القاصــرات فــي خطــط منظمــات المجتمــع المحلــي 
والجمعيــات خــالل الفتــرة) 22-25 /10/ 2018( بمشــاركة عــدد مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع المدني والجمعيــات المحليــة ذات العالقة، 
ــي  ــه ف ــم وتنوع ــة دوره ــراً ألهمي ــرات نظ ــن زواج القاص ــد م ــة الح ــج قضي ــات دم ــى آلي ــاركين عل ــدرات المش ــاء ق ــى بن ــة إل ــت الورش وهدف
مجــاالت التوعيــة وبنــاء القــدرات والحشــد وكســب التأييــد ومنظومــة الخدمــات، باإلضافــة لكيفيــة توظيــف االعــالم واالتصــال وشــبكات 

التواصــل االجتماعــي فــي الحــد مــن زواج القاصــرات.
وتأتــي هــذه الورشــة للمســاهمة فــي الوصــول الــى منظمــات مجتمــع مدنــي قــادرة علــى دمــج آليــات الحــد مــن زواج القاصــرات فــي الخطــط 

التنفيذيــة لهــا، ممــا ينعكــس إيجابيــًا علــى تمكيــن المــرأة فــي جوانــب عديــدة وتحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية.

تنفيــذ ورش إدمــاج البعــد الســكاني فــي التخطيــط التنمــوي علــى المســتوى المحلــي فــي محافظــات )الطفيلــة، 

عجلــون، مأدبــا(، وفقــا للمراحــل التاليــة:

 المرحلة األولى: ورشات التوعية
 تــم عقــد ورشــة توعويــة لمــدة يــوم واحــد خــالل شــهر آذار 2018 فــي كل محافظــة بحضــور كل مــن رئيــس مجلــس المحافظــة ونائبــه 
ورؤســاء لجــان مجلــس المحافظــة ونائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي وأمنــاء الســر لــكل مــن المجلســين، حيــث تــم التعريــف بمفهــوم 
ووثيقــة وسياســات الفرصــة الســكانية علــى المســتوى الوطنــي ومؤشــرات النمــو الســكاني )RAPID( لــكل محافظــة، وأهميــة اعتبــار 

هــذه المؤشــرات كعامــل رئيســي فــي عمليــة التخطيــط علــى مســتوى المحافظــة. 
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المرحلة الثانية: التدريب
ــرات  ــاج المؤش ــول إدم ــس ح ــاء المجال ــدرات أعض ــاء ق ــى بن ــت إل ــة، هدف ــكل محافظ ــة ل ــع ورش ــة بواق ــات تدريبي ــالث ورش ــد ث ــم عق  ت

الســكانية فــي عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للمحافظــة للســنوات )2019 – 2025(.

المرحلة الثالثة: المتابعة والتقييم
قــام فريــق العمــل بالمتابعــة مــع مشــاركي المحافظــات حــول التطــور الحاصــل بعــد الورشــات التدريبيــة عــن طريــق الزيــارات الميدانيــة 
وتقديــم المســاعدة الفنيــة، وذلــك بغــرض إتمــام خطــط العمــل المرتبطــة باألهــداف الســكانية، والتــي بــدأ المشــاركون خــالل الورشــات 

بإعدادهــا. 

المرحلة الرابعة: مرحلة اإلنجاز
تــم عقــد اجتمــاع تخطيــط لــكل محافظــة مــن المحافظــات الثــالث )الطفيلــة، عجلــون، مأدبــا( خــالل شــهر تمــوز، وقــام المعنييــن مــن 
»المجلســين التنفيــذي والمحافظــة« فــي كل محافظــة بالتعــاون مــع فريــق عمــل المشــروع بتضميــن مشــروع توعــوي تدريبــي للشــباب 
ــن  ــروع ضم ــون المش ــة وعجل ــي الطفيل ــس محافظت ــر مجل ــث أق ــات، حي ــتراتيجية للمحافظ ــط االس ــي الخط ــكان ف ــاع الس ــن قط ضم

الخطــط االســتراتيجية.
ويأتــي تنفيــذ هــذا البرنامــج للمســاهمة فــي الوصــول لمجالــس محافظــات ومجالــس تنفيذيــة مدركــة ألهميــة إدمــاج البعــد الســكاني فــي 

الخطــط التنمويــة المحليــة، والتــي تنعكــس علــى التخطيــط الوطنــي، ممــا يســاهم فــي تحقيــق واســتثمار سياســات الفرصــة الســكانية.
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عقــد المجلــس برنامــج تدريبــي حــول إدمــاج البعــد الســكاني فــي التخطيــط التنمــوي المحلــي لمحافظــات إقليمــي 
الجنــوب )الكــرك ومعــان والعقبــة( والوســط )البلقــاء وعمــان والزرقــاء( بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة األســرة خــالل الفتــرة 

) 11/26-2018/12/6(، بمشــاركة رؤســاء ونائبــي رؤســاء لجــان مجالــس محافظــات إقليمــي الجنــوب والوســط والمجلــس التنفيــذي المكــون 
ــة  ــاه، التنمي ــغال، المي ــرى، االش ــة الكب ــس البلدي ــار، رئي ــياحة واالث ــة، الس ــة، الزراع ــل، البيئ ــة، العم ــة، التربي ــباب، الصح ــات »الش ــن مديري م
االجتماعيــة، الثقافــة، والصناعــة والتجــارة«، وذلــك بهــدف نشــر المعرفــة حــول مفهــوم الفرصــة الســكانية وسياســات تحقيقهــا وأهميــة 
المؤشــرات الســكانية الخاصــة بــكل محافظــة، واكســاب المشــاركين مهــارات حــول كيفيــة صياغــة األهــداف االســتراتيجية االجتماعيــة 
والهــدف القطاعــي الســكاني التابــع لــه، باإلضافــة إلــى وضــع مؤشــرات أداء لقيــاس تحقــق األهــداف، وإكســابهم مهــارات كتابــة بطاقــات 

وصــف المشــاريع التــي ســيتم إدراجهــا فــي الخطــط التنفيذيــة للمحافظــات ورصــد الموازنــة المرتبطــة بهــا.

عقــد المجلــس عــدة لقــاءات تشــاورية وطنيــة حــول المؤتمــر اإلقليمــي للســكان والتنميــة: خمــس ســنوات 
 ،UNFPA ــكان ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــي وصن ــاون الدول ــط والتع ــع وزارة التخطي ــراكة م ــام 2013 بالش ــرة لع ــالن القاه ــى إع عل
بمشــاركة كافــة الجهــات الحكوميــة واألهليــة، وتناولــت اللقــاءات محــاور: برنامــج عمــل مؤتمــر الســكان والتنميــة )ICPD( كجــزء مــن 
ــو  ــق نم ــان، تحقي ــوق االنس ــة حق ــن منظوم ــة ضم ــية واالنجابي ــة الجنس ــوق الصح ــم حق ــتدامة 2030،  تدعي ــة المس ــة التنمي ــق خط تحقي
ــة،  ــرية والطوعي ــرات القس ــاد الهج ــتجابة ألبع ــكانية، االس ــة الس ــات الفرص ــور سياس ــن منظ ــط م ــى التخطي ــز عل ــادل يرتك ــتدام وع مس
وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، وقــد تــم تضميــن توصيــات اللقــاءات المذكــورة فــي ورقــة موقــف المملكــة األردنيــة 

الهاشــمية مــن أولويــات برنامــج عمــل الســكان والتنميــة.
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برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية )ICPD( جزء من تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030

نفــذ المجلــس بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة األســرة برنامــج تدريبــي لإلعالمييــن مــن مختلــف الوســائل االعالميــة حــول 
التخطيــط اإلعالمــي لكســب التأييــد للقضايــا الســكانية لمــدة 7 ايــام خــالل الفتــرة )26-2018/2/27 و4-2018/3/8(، وهــدف البرنامــج إلــى 
اطــالع اإلعالمييــن علــى القضايــا والسياســات الســكانية والتنمويــة، وتدريبهــم حــول كيفيــة توظيــف الفنــون اإلعالميــة فــي دعــم القضايــا 

والسياســات الســكانية.
ــات  ــا والسياس ــم القضاي ــدف دع ــة، به ــائل اإلعالمي ــف الوس ــن مختل ــن م ــدرات اإلعالميي ــز ق ــي تعزي ــاهمة ف ــج للمس ــذ البرنام ــي تنفي ويأت

ــكانية.  ــة الس ــتثمار الفرص ــق واس ــة لتحقي ــة مالئم ــريعية ومجتمعي ــة تش ــة بيئ ــًا، وتهيئ ــة اعالمي ــكانية والتنموي الس

عقــد ورشــة عمــل بتاريــخ 2018/4/29 لإلعالمييــن الذيــن شــاركوا بالبرنامــج التدريبــي، بهــدف مناقشــة ومراجعــة 
المــواد اإلعالميــة التــي تــم نشــرها مــن قبلهــم بعــد تلقيهــم التدريــب، وكيفيــة تناولهــم للقضايــا والسياســات الســكانية والتنمويــة فــي 

هــذه المــواد، ومــدى ومالءمتهــا مــع طبيعــة هــذه القضايــا.
وجــاءت هــذه الورشــة للمســاهمة فــي تحســين جــودة المــواد اإلعالميــة التــي ينشــرها اإلعالمييــن لدعــم القضايــا والسياســات الســكانية 

والتنمويــة، والتوظيــف األمثــل للفنــون الصحفيــة واإلعالميــة فــي هــذا المجــال.

 تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال االعالم واالتصال السكاني
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المستوى الفردي والمجتمعي: كسب التأييد ورفع الوعي

العربيــة  باللغتيــن  الوطنــي  المســتوى  علــى   »RAPID« التنميــة  علــى  الســكاني  النمــو  أثــر  فيلــم  انتــاج 
ــو  ــر النم ــول أث ــد ح ــب التأيي ــي وكس ــر الوع ــي نش ــاهمة ف ــدف المس ــرة، به ــعادة األس ــل لس ــروع تواص ــع مش ــاون م ــة بالتع واالنجليزي

التنمويــة. القطاعــات  الســكاني علــى 

إعــداد عــروض حــول أثــر النمــو الســكاني علــى القطاعــات التنمويــة فــي كل مــن محافظــات الطفيلــة ومأدبــا 
وعجلــون، وتقديمهــا فــي المحافظــات الثــالث خــالل ورش التوعيــة التــي نفــذت بهــا، للتعريــف بالفرصــة الســكانية وأهميــة ادمــاج البعــد 

الســكاني فــي عمليــة التخطيــط علــى مســتوى المحافظــات.

إصــدار األعــداد )6،7،8،9،10( مــن النشــرة الدوريــة لمنصــة المعرفــة ألبحــاث الصحــة الجنســية واالنجابيــة، بهــدف 
نشــر المعلومــات الســكانية وإتاحــة الفرصــة للمعنييــن والمهتميــن لالطــالع عليهــا واالســتفادة منهــا.

إعــداد عــروض حــول المؤشــرات الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة لمحافظــات إقليمــي الجنــوب والوســط 
ــة،  ــة، العاصم ــان، العقب ــرك، مع ــات )الك ــملت محافظ ــي ش ــات، والت ــة للمحافظ ــط المحلي ــي الخط ــكاني ف ــد الس ــاج البع ــال ادم ــي مج ف

الزرقــاء، البلقــاء(.

إدامــة منصــة المعرفــة االلكترونيــة باألبحــاث والدراســات المتعلقــة بالصحــة الجنســية واالنجابيــة  بهــدف إدامــة 
ــات، كمــا وصــل عــدد أعضــاء منصــة المعرفــة فــي مجــال الصحــة  المنصــة بالدراســات واألبحــاث، تــم رفــع 33 دراســة علــى قاعــدة البيان

االنجابيــة الــى 15 مؤسســة و53 شــخص.
وتــم تطويــر المنصــة لتكــون صديقــة يســتخدمها االشــخاص ذوي االعاقــة مــن خــالل التنســيق والتعــاون مــع المعنييــن فــي المجلــس 
ــة  ــة البصري ــخاص ذوي اإلعاق ــة باألش ــي خاص ــع االلكترون ــى الموق ــات عل ــة ايقون ــم إضاف ــث ت ــة، حي ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــى لحق األعل

تمكنهــم مــن: 
•     إخفاء الصور في الموقع. 

•     تغيير لون الموقع كامال الى تدرجات اللون الرمادي لتحسين النظر الى الموقع. 
•     تكبير وتصغير حجم الخط.

•     إمكانية تجاوز القوائم الرئيسية الى القوائم الفرعية دون الحاجة الى استخدام اشرطة التمرير.
•     اضافة أيقونة خاصة بالتجاوز الى المحتوى الرئيسي للموقع.
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أعــد المجلــس دليــل الريــادة المجتمعيــة بالتعــاون مــع مشــروع تواصل لســعادة االســرة، ويهــدف الدليل إلــى تزويــد المدربين 
ــكانية  ــة الس ــق الفرص ــة بتحقي ــع المتعلق ــول المواضي ــباب ح ــدرات الش ــاء ق ــال بن ــي مج ــارات ف ــارف والمه ــراء بالمع ــرين والخب والميس
بغــرض زيــادة فــرص العمــل المســتحدثة والمنتجــة. ويتضمــن الدليــل جلســات تدريبيــة متنوعــة ومتكاملــة تهــدف الــى زيــادة الوعــي حول 
ــد وتحليــل  ــي علــى الرفــاه األســري، والتعــرف علــى مفاهيــم وسياســات الفرصــة الســكانية، وتحدي ــره اإليجاب أهميــة التنظيــم األســري وأث
التحديــات االجتماعيــة علــى وجــه الخصــوص فــي مجــاالت »تمكيــن المــرأة، الميــاه والطاقــة المتجــددة، البطالــة، ريــادة األعمــال و التشــغيل 
الذاتــي«، والتعــرف علــى مفهــوم تمكيــن المــرأة ومناقشــة وتحليــل البعــد اإليجابــي لتمكينهــا وتعزيــز فرصهــا ورفــع مســتوى مشــاركتها 
االقتصاديــة ووعيهــا الحقوقــي، وأثــر ذلــك علــى الرفــاه األســري والمســاهمة فــي تحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية، باإلضافــة الــى فهــم 
ماهيــة ريــادة األعمــال المجتمعيــة، وتعزيــز مفهــوم اإلبــداع وتطويــر األفــكار اإلبداعيــة ووصــف نمــاذج األعمــال المختلفــة فــي مؤسســات 
ــر مخطــط نمــوذج األعمــال، ووصــف كيفيــة التنبــؤ باحتياجــات األعمــال والمــوارد وجلــب  ــادة المجتمعيــة فــي األردن والعالــم، وتطوي الري
التمويــل، ووصــف كيفيــة بنــاء فريــق مــن المؤسســين وتوظيــف وســائل اإلعــالم المجتمعــي، والتقديــم الفّعــال لفكــرة المشــروع الريــادي.

 
أعــد المجلــس تقريــر مخرجــات التقييــم المؤسســي فــي مجــال كســب التأييــد بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة االســرة، 
ويهــدف التقييــم لدراســة كفــاءة المنظمــة فــي مجــال كســب التأييــد للتأثيــر علــى عمليــة صناعــة القــرار وتطويــر السياســات، وتحليــل 

مواطــن القــوة، واحتياجــات التطويــر لــدى المنظمــة بمــا يتعلــق فــي القــدرات المرتبطــة بجهــود كســب التأييــد. 
وبحث التقييم في ثمانية كفاءات مؤسسية رئيسية ذات ارتباط مباشر في القدرات المؤسسية وخبراتها المتراكمة. 

ويأتي اعداد التقرير للمساهمة في دعم جهود المجلس بمجاالت كسب التأييد للقضايا السكانية والتنموية. 
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ــذي  ــة، وال ــة الوطني ــط التنموي ــتراتيجيات والخط ــي االس ــراتها ف ــكانية ومؤش ــة الس ــات الفرص ــج سياس ــر دم ــداد تقري  إع
ــي: جــاء اســتناداً الــى ورش العمــل وعددهــا )12(، والتــي نفــذت بمشــاركة كافــة الــوزرات والمؤسســات المعنيــة كالتال

 •     تــم عقــد 7 ورش عمــل وطنيــة بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة االســرة للتوعويــة بهــدف كســب التأييــد حــول سياســات 
ــز بيئــة تعليميــة محفــزة للتعليــم والبحــث العلمــي واإلبــداع واالبتــكار  الفرصــة  الســكانية / سياســات الصحــة والصحــة اإلنجابيــة، وتعزي
ــادة  ــتثمار، وزي ــار واالس ــل واالدخ ــزة للعم ــال محف ــة أعم ــز بيئ ــي، وتعزي ــي والتقن ــم المهن ــب والتعلي ــى التدري ــال عل ــم  االقب ــادة، ودع والري
االقبــال علــى العمــل الريــادي والتشــغيل الذاتــي، ورفــع نســبة المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة والشــباب، وتحســين البيئــة والبنيــة التحتيــة، 

والتوظيــف األمثــل للهجــرات الداخليــة والخارجيــة. 

مجاالت التقييم
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•     تــم عقــد )5( ورش عمــل ومتابعــة لضبــاط ارتبــاط الفرصــة الســكانية وموظفــي مديريــات التخطيــط والتطوير المؤسســي والسياســات 
ــكانية  ــم الس ــرات والمفاهي ــة بالمؤش ــات الوطني ــات والمؤسس ــدى الجه ــي ل ــز الوع ــدف تعزي ــة، به ــات الوطني ــوزارات والمؤسس ــي  ال ف
ومفهــوم  الفرصــة الســكانية وسياســاتها، وتحديــد األولويــات ودمجهــا ضمــن االســتراتيجيات والخطــط والبرامــج للــوزارات والمؤسســات 
ذات العالقــة،  والخــروج بمنهجيــة عمــل واضحــة تتضمــن مجموعــة مــن االجــراءات والنمــاذج والتــي تســاعد علــى مأسســة العمــل لضمان 

اســتجابة كافــة  الجهــات المعنيــة ألهــداف وسياســات الفرصــة الســكانية. 
ــة  ــط التنموي ــي الخط ــكاني ف ــد الس ــاج البع ــة إدم ــة ألهمي ــة مدرك ــات وطني ــى مؤسس ــول ال ــي الوص ــاهمة ف ــورش للمس ــذه ال ــي ه وتأت

ــكانية. ــة الس ــتثمار الفرص ــق واس ــى تحقي ــًا عل ــينعكس إيجاب ــذي س ــة، وال الوطي
               

 دعم ومساندة إدراج مواد تتعلق بالصحة اإلنجابية في مناهج الكليات الصحية بالجامعات األردنية

تنفيذ مبادرة شباب الفرصة
بهدف إيجاد جيل من الشباب الواعي بالقضايا السكانية والقادر على المساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية 

من خالل تصميم وتنفيذ المشاريع الريادية ضمن مناطقهم عن طريق اكسابهم مهارات قيادية تمكنهم من خوض تجربة علمية 
في إدارة مشاريع ومبادرات مجتمعية، نفذ المجلس مبادرة » شباب الفرصة«، وتاليًا أهم انجازات المبادرة: 

 -       تشكيل لجنة توجيهية للبرنامج ممثلة للجهات المعنية بالشباب برئاسة المجلس األعلى للسكان، وزارة الشباب،   مؤسسة      
           ولي العهد، هيئة شباب كلنا األردن، مشروع تواصل لسعادة االسرة. 

-        تنفيذ ورشة عصف ذهني للشباب عن القضايا السكانية للخروج باسم البرنامج من قبل الشباب وهو »شباب الفرصة«.
-        استقطاب الشباب بعد فرز األسماء المختارة بناء على قائمة من المعايير المعتمدة من اللجنة التوجيهية والفنية  للبرنامج،        

          حيث  تم تشكيل لجنة لفرز الطلبات بهذا الخصوص.
-      انتاج المواد الترويجية الخاصة بالمبادرة.
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          -   عقد مخيمين لـ »شباب الفرصة« األول خالل الفترة) 19-4/23/ 2018(، والثاني خالل الفترة )2-2018/5/7(، بتنظيم من المجلس                 
       بالتعاون مع  مشروع تواصل لسعادة األسرة في مدينة العقبة، بهدف بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للخروج بمبادرات شبابية     

        لرفع الوعي 
       بمفهوم الفرصة السكانية وسياسات تحقيقها على المستوى الوطني والمحلي

-     تسليم الشهادات في حفل تخريج برنامج »شباب الفرصة«، والذي عقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة       
         بنــت  طــالل 

         المعظمة، في مقر الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية خالل شهر أيار. 
-     تقديم ما يقارب 20 مشروع ومبادرة من قبل )شباب الفرصة( فردية أو جماعية.

-     تشكيل لجنة تحكيم بهدف تقيم المشاريع والمبادرات المقدمة من الشباب بناء على معايير معتمدة خاصة لهذه الغاية. 
-     دراسة وتقييم المشاريع والمبادرات المقدمة للجنة التحكيم العتماد الفائز منها. 

-     اختيار أفضل خمسة مشاريع من قبل لجنة التحكيم التي شكلت لهذا الغرض بناء على معايير معتمدة، والتي سيتم    
         تكريمها  في حفل خاص خالل العام 2019 برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير الحسين بن عبد اهلل وبحضور     

ــي. ــع مدن ــات مجتم ــمية ومنظم ــات رس ــن مؤسس ــة م ــات المعني ــة والجه ــباب  الفرص          ش
-     تدريب شباب الفرصة على أداة » رفاهي« حول التخطيط والرفاه االسري.

-     عقد جلسات توعية وتثقيف من قبل شباب الفرصة بمعدل 6 جلسات تستهدف )20-25( شاب وشابة من المجتمع المحلي.
-      عقد البرنامج التدريبي حول » ريادة االعمال«  استهدف شباب الفرصة وعددهم 52 في أقاليم المملكة الثالث بتمويل من   

          االســكوا.  



50

ــر الســنوي  انتــاج المطبوعــات والمــواد اإلعالميــة والتســويقية التــي تعــزز هويــة المجلــس، حيــث يتــم إعــداد التقري
للمجلــس للعــام 2017 وتعميمــه علــى الشــركاء، بهــدف اطالعهــم علــى المبــادرات والنشــاطات واالنجــازات التــي حققهــا المجلــس خــالل 

العــام.

والمواقــع  اليوميــة  الصحــف  مــن  جــدد  إعالمييــن  بإضافــة  بالمجلــس  الخــاص  اإلعالمــي  الفريــق  تفعيــل 
اإللكترونيــة المختلفــة بهــدف تعزيــز الدعــم اإلعالمــي للقضايــا الســكانية والتنمويــة وزيــادة وعــي المجتمــع وكســب تأييــد صنــاع 

ــال. ــذا المج ــي ه ــرار ف الق

ــن  ــم بي ــرة التفاه ــع مذك ــول توقي ــل، ح ــع وزارة العم ــاون م ــخ 2018/4/19 بالتع ــن بتاري ــي لإلعالميي ــر صحف ــد مؤتم عق
ــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID والمتعلــق بموضــوع تطبيــق نظــام العمــل المــرن فــي األردن،  المجلــس ووزارة العمــل والوكال
بهــدف بيــان أهــداف وأهميــة المذكــرة فــي إطــار تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن خــالل تطبيــق نظــام العمــل المــرن، وتوحيــد 

الجهــود الوطنيــة فــي هــذا المجــال.

عقــد مؤتمــر صحفــي لإلعالمييــن بتاريــخ 2018/7/24، بهــدف تعزيــز دور االعــالم فــي دعــم القضايــا والسياســات التــي يعمــل 
عليهــا المجلــس مــن خــالل اطــالع اإلعالمييــن علــى أولويــات السياســات التــي يتــم العمــل عليهــا واإلنجــازات المتحققــة فــي هــذا المجــال. 
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 تحديث المواقع االلكترونية الخاصة بالمجلس، بهدف نشر الوعي بقضايا السكان والتنمية وتوفيرها للجهات المعنية.

تحديــث حســابات المجلــس علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، بهــدف نشــر المعلومــات واألرقــام الســكانية 
والتنمويــة، واالســتفادة منهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة والمختصيــن والمهتميــن. 
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تحديــث قائمــة شــركاء المجلــس Mailing list بشــكل دوري بهــدف توفيــر قاعــدة بيانــات لشــركاء المجلــس لتســهيل 
التواصــل معهــم. 

ــائل  ــي وس ــًا ف ــراً صحفي ــر 36 خب ــم نش ــس، ت ــات المجل ــة بفعالي ــة الخاص ــات اإلعالمي ــد التغطي ــة ورص ــداد ومتابع إع
االعــالم المختلفــة، وبــث مــا يزيــد عــن 16 اســتضافة وتغطيــة إذاعيــة وتلفزيونيــة حــول فعاليــات ومبــادرات المجلــس خــالل العــام، ووفقــًا 

لعــدد مــن الموضوعــات ومجــاالت العمــل الخاصــة بالمجلــس.
ــب  ــة، وكس ــكانية والتنموي ــات الس ــا والسياس ــع بالقضاي ــي المجتم ــز وع ــدف تعزي ــة به ــتضافات اإلعالمي ــات واالس ــر والتغطي ــي النش ويأت

تأييــد صنــاع القــرار فــي هــذا المجــال مــن خــالل نشــر معلومــات وأرقــام دقيقــة حولهــا.
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تقارير الرصد والنشر اإلعالمي حول القضايا السكانية
-     إعداد تقارير الرصد اإلعالمي اليومي حول أبرز االخبار الصحفية التي تناولتها الصحف اليومية بما يتعلق بالقضايا والسياسات    

ــكانية.             الس
-     إعداد تقارير النشر اإلعالمي الشهري لألخبار الصحفية واالستضافات والتغطيات اإلعالمية حول فعاليات وانشطة ومبادرات     

ــس.            المجل
-     إعداد تقارير مصادر الرصد اإلعالمي الشهري ألبرز الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية وااللكترونية، والتي يتم  

         متابعتهــا مــن قبــل المجلــس بشــكل دوري. 
وتأتــي أهميــة هــذه التقاريــر لتوفيــر قاعــدة معلومــات حــول المــواد اإلعالميــة التــي يبثهــا المجلــس فــي مختلــف الوســائل االعالميــة لدعــم 
القضايــا الســكانية والتنمويــة، وأبــرز االخبــار الصحفيــة التــي تنشــر فــي الصحــف حــول المواضيــع ذات العالقــة بالقضايــا الســكانية والتنمويــة، 

وأبــرز الوســائل اإلعالميــة ذات االهتمــام بتلــك القضايــا.

Affiliated high school of peking university/Dalton scholarship وفد جامعة -
 زار  وفــد مــن جامعــة  Affiliated High School of Peking University/Dalton Scholarship  األردن خــالل الفتــرة) 19-12  /  11  /  
2018 (لإلعــالن عــن منحــة دراســية لطلبــة المــدارس الثانويــة الســتكمال تعليمهــم الجامعــي فــي إحــدى أعــرق الجامعــات علــى مســتوى 
العالــم، حيــث قــام المجلــس  بتنســيق عقــد لقــاءات ألعضــاء الوفــد  مــع  المؤسســات التعليميــة فــي األردن، بهــدف االعــالن  عــن توفــر 
المنحــة، وعلــى هامــش هــذه الزيــارات تــم اســتضافة المســؤولين عــن المنحــة فــي المجلــس بتاريــخ 14  / 11  / 2018 حيــث تــم اســتعراض 

مهــام المجلــس والوضــع الســكاني فــي األردن وتحديــات اللجــوء  وبحــث ســبل التعــاون المســتقبلي.

- وفد طلبة الماجستير في جامعة اليرموك
زار وفــد مــن طلبــة الماجســتير فــي قســم الجغرافيــا بجامعــة اليرمــوك المجلــس بتاريــخ 12/5  / 2018، واطلــع علــى طبيعــة عمــل المجلــس 
فــي مجــال الفرصــة الســكانية وسياســات تحقيقهــا واســتثمارها، وعملــه فــي مجــال دمــج البعــد الســكاني فــي التنميــة علــى المســتوى 

المحلــي والوطنــي، وأبــرز نتائــج الدراســات التــي أعدهــا.

زيارات الوفود للمجلس
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 تعزيز الكفاءة المؤسسية
للمجلس األعلى للسكان
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تعزيز الكفاءة المؤسسية للمجلس األعلى للسكان 

بناء نظام متابعة وتقييم األداء المؤسسي المحوسب لمتابعة التقدم نحو تحقيق األهداف االستراتيجية 
من خالل: 

•     حوسبة نظام المتابعة والتقييم الخاص باألداء المؤسسي. 
•      بناء قدرات الموظفين في مجال تطبيق النظام المحوسب. 

•      ادخال أنشطة عام 2018 على النظام المحوسب. 
•      متابعة وتقييم أنشطة الوحدات بشكل محوسب.

تفعيل نظام متابعة وتقييم األداء المؤسسي 
•      العمل على تجميع األنشطة واالنجازات لوحدات المجلس على نظام متابعة وتقييم األداء المؤسسي المحوسب بناًء على الخطة.

•      عقد ورشة تدريبية لموظفي المجلس حول التخطيط االستراتيجي واإلدارة المحكمة بالنتائج في العقبة خالل الفترة )8-  10 / 11 / 2018(، 
           والتي ساهمت في بناء قدرات كادر المجلس في مجال التخطيط االستراتيجي واإلدارة المحكمة بالنتائج، مما كان له األثر   

           الفاعل عند اعداد خطة المجلس لعام 2019. 

إعداد تقارير المتابعة والتقييم الربعية والسنوية
•      إعداد تقرير المتابعة والتقييم السنوي ألداء الوحدات لعام 2017. 

•      متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للمجلس لعام 2018.
•      إعداد تقارير المتابعة والتقييم الربعية ألداء الوحدات للعام 2018، حيث بلغت نسبة اإلنجاز في تنفيذ مخرجات المجلس لعام 2018 

        حوالي )%84(.

نسبة االنجاز العام في الخطة التنفيذية للمجلس عام 2018
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مشاركة المجلس في الفعاليات المختلفة

رضى الشركاء

 متابعة إعداد الخطة التنفيذية للمجلس ومشروع الموازنة لعام 2019.

تطبيق نظام قياس رضى الشركاء وانطباعاتهم  ليكون أساسًا يبنى عليه لتحديد اتجاهات االنطباعات وآراء ومستويات 
رضى الشركاء، وجاءت النتائج:

مشاركات المجلس:
•      مشاركة موظفي المجلس في اللجان الوطنية

•      مشاركات الموظفين في المؤتمرات والندوات وورش العمل الوطنية
•      مشاركات المجلس في الفعاليات اإلقليمية والعالمية

رفــع الكفــاءات األساســية والمهنيــة للمــوارد البشــرية مــن خــالل بنــاء قــدرات الموظفيــن فــي المجلــس عــن طريــق إعــداد 
تقريــر »االحتياجــات التدريبيــة للموظفيــن للعــام 2018«، وتدريــب مــا نســبته) 100% (مــن الموظفيــن علــى عــدة مواضيــع.

ــك   ــس، وذل ــي المجل ــم ف ــالل عمله ــن خ ــم م ــدى رضاه ــول م ــة ح ــرة واضح ــن فك ــدف تكوي ــن، به ــى الموظفي ــح رض ــذ مس تنفي
ليتــم معالجــة  نقــاط الضعــف واالرتقــاء بالمــوارد البشــرية بمــا ينعكــس ايجابيــًا علــى تحقيــق أهــداف المجلــس االســتراتيجية، حيــث  بلغــت  

نســبة الرضــى)%79(. 

اعتمــاد الموازنــة الســنوية العامــة للمجلــس 2018 ومتابعــة كل األعمــال المتعلقــة بالمســتندات والوثائــق والتقاريــر واالعمال    
الختاميــة واعتمــاد الميزانية لعــام 2017.
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نتائج عمل المجلس 2019




