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يس��ر المجل��س األعلى للس��كان أن يقدم تقريره الس��نوي للع��ام 2020،  والذي يتضم��ن أبرز انجازاته عل��ى صعيد مس��توى البيئة الممكنة 
والمستوى المؤسسي والمستوى الفردي والمجتمعي، وذلك بما يتوائم مع اهداف التنمية المستدامة ورؤية األردن 2025 ، وبرنامج عمل 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،  والذي عقد في القاهرة عام 1994، واإللتزامات العالمية لقمة نيروبي.

وتس��تند إنج��ازات المجلس خالل العام 2020 على أهدافه اإلس��تراتيجية المتعلقة بتحقيق نمو مس��تدام وعادل يرتك��ز على التخطيط من 
منظور سياس��ات الفرصة الس��كانية وحش��د الجهود لإلس��تفادة منها، وتعزيز المس��اواة بين الجنس��ين وتمكين المرأة، وحقوق الصحة 
اإلنجابي��ة ضمن منظومة حقوق االنس��ان وبنه��ج جندري باإلرتكاز على برنامج عمل مؤتمر الس��كان والتنمي��ة )ICPD( كجزء من تحقيق 
خط��ة التنمي��ة المس��تدامة 2030، واإللتزامات العالمية لقم��ة نيروبي، وتوفير خدمات صح��ة إنجابية جيدة لالجئين وفق��ًا للمعايير الدولية 

لحقوق اإلنسان والمعترف بها عالميًا. 

ويقدم المجلس منذ بداية تأسيس��ه تصوراً واضحًا حول كيفية إدماج المتغيرات الس��كانية بالتخطي��ط التنموي، حيث تؤثر الديناميكيات 
الس��كانية )ال��والدات والوفي��ات والهج��رة(، والمخرج��ات المرتبطة بها )حجم الس��كان وهيكله��م وتوزيعهم( على جمي��ع جوانب الحياة 

البشرية بما في ذلك البيئة، حيث انه ال يوجد قطاع ليس له بعد سكاني.

 وركز المجلس خالل عام 2020 على القضايا السكانية والتنموية ذات األولوية، وباألخص في مجال إدماج الديناميكيات السكانية بالتخطيط 
التنموي والنوع اإلجتماعي على المس��توى الوطني والمحلي، وتس��ليط الضوء على بعض القضايا الملحة والتي تؤثر على القضايا الس��كانية 
بشكل واضح اقتصاديًا وسياسيًا وإجتماعيًا، وتصب في تحقيق وإستثمار الفرصة السكانية وخصوصًا على مستوى محافظات المملكة، 
إلى جانب تعزيز دور الش��باب وتمكينهم وتعزيز انتاجيتهم، ودعم سياس��ات تمكين المرأة وتعزيز صحتها الجنسية واإلنجابية وحمايتها 

من الزواج في سن مبكر وزيادة مشاركتها االقتصادية، باإلضافة إلى دعم السياسات الالزمة لإلستفادة من وجود الالجئين في األردن، 
و بحث خصائصهم  بهدف دعم حمايتهم وباألخص بما يتعلق بقضايا النوع اإلجتماعي.

 )COVID - 19 ( وانطالقاً من ايمان المجلس بأهمية دعم الجهود الحكومية و الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد
في األردن، فقد قام بإعداد مجموعة من العروض المحوسبة تناولت سيناريوهات إنتشار الفيروس في األردن، وأبرز تأثيرات هذه الجائحة على 
الفئات والش��رائح الس��كانية المختلفة، وتوصيات للتخفيف من تداعياتها، إلى جانب مشاركته بعدد من الفعاليات المحلية واإلقليمية عبر 

وسائل االتصال المرئي، والتي ناقشت تداعيات هذه الجائحة، وسبل مواجهتها.

ومن خالل ترأس المجلس األعلى للسكان للدورة العادية األولى للمجلس العربي للسكان والتنمية )2020/2019(، فقد تم بذل اقصى الجهود 
بالتع��اون م��ع المجالس واللج��ان العربية للس��كان والتنمية لوض��ع الخطط اإلس��تراتيجية وتنفيذ المبادرات واألنش��طة لإلرتق��اء بالواقع 
الس��كاني والتنموي في المجتمعات العربية لمواجهة التحديات الس��كانية والتنموية في المنطقة، خاصة في ظل إنتشار جائحة فيروس 
كورونا، وش��ارك المجلس في العديد من الفعاليات  واإلجتماعات التي نظمها المجلس العربي لبحث س��بل مواجهة التحديات الس��كانية 

والتنموية  التي تمر بها الدول العربية.

وقام المجلس خالل عام 2020 بتنفيذ العديد من الدراسات وملخصات السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية والتنموية 
المختلفة ومنها، دراس��ة »قضايا الس��كان والتنمية في وس��ائل اإلع��الم المقروءة والمس��موعة والمرئية لعام 2019- دراس��ة تحليلية«، 

التقديم
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ودراس��ة وملخص سياس��ات »الصحة اإلنجابية لالجئين المراهقين في المخيم -تقييم نوعي الحتياجات على مس��توى وطني«، ودراس��ة 
وملخص سياس��ات »فهم وتقليل األثر المتزايد للعنف المبني على النوع اإلجتماعي أثناء جائحة فيروس كورونا – )دراس��ة نوعية لالجئين 
السوريين من النساء والفتيات في األردن(«، وإعداد اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية والجنسية ) 2020-2030 ( ، واإلستراتيجية الوطنية 
للسكان ) 2021-2030 ( ، حيث يساهم تنفيذ مضامين وتوصيات هذه الدراسات واالستراتيجيات بمواجهة التحديات التي تواجه هذه القضايا، 
كم��ا نفذ المجلس العديد من برامج بناء القدرات للش��ركاء والمعنيين من الجهات الوطنية المختلف��ة، إلى جانب تنفيذه لبرامج تدريبية 

للشباب حول زواج من هم دون سن 18 سنة.

ونفذ المجلس ايضًا عدة مس��ابقات ش��بابية حول أثار جائحة فيروس كورونا على الش��باب والش��ابات، وتنفيذ نش��اط رس��م على الجدران 
) جداري��ات ( ف��ي المحافظ��ات، فض��اًل ع��ن تنفي��ذه للعديد م��ن ورش العمل المتعلق��ة بقضايا الس��كان والتنمي��ة للش��ركاء والمعنيين، 
والمش��اركة بالفعاليات المحلي��ة المختلفة والتي نظمتها الجهات الوطنية الش��ريكة، إلى جانب تعزيز دور وس��ائل اإلعالم لدعم القضايا 
الس��كانية والتنموية من خالل عقد ورش توعوية لإلعالميين في هذه القضايا، وتعزيز الفريق اإلعالمي للمجلس باإلعالميين من مختلف 

الوسائل اإلعالمية. 

 إن تحقي��ق المجل��س إنجازات كبيرة كان نتيجة لتبني نهج متكامل يرتكز على اإلس��تثمار في القدرات الفردية، والكرامة، وحقوق اإلنس��ان، 
ومنظور النوع اإلجتماعي كأس��اس لتحقيق للتنمية المس��تدامة س��واء للمواطنين والالجئين، وتس��هيل الوصول إلى الخدمات الصحية 
وضمان جودتها، واإلس��تفادة من الفرصة السكانية، وتعزيز التمكين السياس��ي واالقتصادي للنساء والشباب، واتباع نهج تشاركي يشجع 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.  

وعلى الرغم من هذه اإلنجازات، ال يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه القضايا السكانية والتنموية، منها إستمرار األزمات اإلقليمية 
في إحداث نتائج س��لبية على مسيرة األردن نحو التنمية المستدامة، حيث يشكل غير األردنيين حسب التعداد العام للسكان والمساكن 
2015 حوالي 2.9 مليون نس��مة ش��اماًل حوالي 1.3 مليون س��وري. ونتج عن آثار هذه األزمات ارتفاع معدالت النمو الس��كاني، وزيادة في الحاجة 

لتوفير الخدمات االساسية، وغيرها من األثار على المستوى الوطني، ومحدودية التمويل للمجلس للتوسع في انجاز مهمته. 

ومن التحديات التي تواجه القضايا الس��كانية والتنموية ايضًا ضعف االخذ بالبعد الس��كاني في عملي��ة التخطيط الوطني والمحلي، وصعوبة 
توفير البيانات والمؤشرات الشاملة والمكتملة على المستوى دون الوطني، وارتفاع نسب السكان في فئات سن الشباب بمعدالت تفوق 
مع��دالت النم��و االقتصادي، وضعف بيئة الخدم��ات المتعلقة بالصحة الجنس��ية واإلنجابية المقدمة للش��باب وذوي اإلعاق��ة، إلى جانب أن 
جائحة فيروس كورونا فرضت تحديات وتأثيرات إضافية على جهود التنمية، األمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية لمواجهتها.

وختامًا ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة/ سفيرة النوايا الحسنة 
لصن��دوق األمم المتحدة للس��كان لدورها الفاعل والمباش��ر في دعم المجلس، والش��كر موصول لكل من س��اهم ف��ي دعم المجلس، 
وأخ��ص بالذك��ر معال��ي وزي��ر التخطيط والتع��اون الدولي-رئي��س مجلس امن��اء المجلس األعلى للس��كان وأصح��اب المعال��ي والعطوفة 
والسعادة األعضاء الكرام، والجهات الشريكة والمانحة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، كما أشكر فريق عمل المجلس على جهودهم المخلصة 

والمتميزة.  ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والتطورات.

وفقنا اهلل جميعًا لخدمة وطننا الحبيب بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم –حفظه اهلل ورعاه.

 واهلل ولي التوفيق
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القضايـــــا  لكافــة  كمرجــع  نعمــل 
المتعلقـــــة  الســـــكانية  والمعلومــات 
بالتنمية، ونساهم في وضع السياســـات 
واالســتراتيجيات وخطط العمل المعنية 
�فضــل  وفقــا  والتنميــة  بالســكان 
الممارســات ومتابعــة وتقييــم تنفيذها 
وكســـــب التأييد ونشــر الوعي حولها مع 
تعزيــز القــدرات الوطنية في هــذا المجال 
بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية 
وتحقيــق  المســتدامة  التنميــة  لبلــوغ 

العدالة وتكافؤ الفرص. 

المهمة

ــاســيــًا في  الــبــعــد الــســكــانــي مـــحـــوراً  اس
ا�مــثــل  االســتــثــمــار  لــضــمــان  التنمية 
لــلــفــرصــة الــســكــانــيــة وتــحــقــيــق رفـــاه 

المواطن ا�ردني.

رؤية المجلس
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وحدة ا�عالم
واالتصال

وحدة الشؤون
ا�دارية

وحدة الشؤون
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مدير
مكتب ا�مين العام

ا�مينة العامة

مساعد ا�مين العام
ومدير وحدة التخطيط

االستراتيجي

مجلس ا�مناء

الهيكل التنظيمي للمجلس.
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الهدف ا�ستراتيجي ا�ول

تحقيق االستثمار ا�مثل
للفرصة السكانية
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وتوسيع نطاقها.

الهدف ا�ستراتيجي الرابع

رفع مستوى الوعي بقضايا
السكان والتنمية

01
إعداد الدراسات واقتراح السياسات

السكانية وكسب التأييد لها

02
المساهمة في صياغة ا�ستراتيجيات

والخطط الوطنية

03

04
بنا ء القدرات الوطنية في مجال السكان

والتنمية

05
توفير المعلومات الدقيقة والمؤشرات

السكانية

06
متابعة وتقييم تنفيذ السياسات

وا�ستراتيجيات والخطط المتعلقة
بالسكان

تعزيز مشاركة الهيئات الحكومية
وا�هلية

األهداف اإلستراتيجية.

مهام المجلس.
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يعد المجلس األعلى للسكان الجهة المرجعية الوطنية لكافة القضايا والمعلومات السكانية المتعلقة بالتنمية 
من خالل المس��اهمة في اقتراح السياسات واالس��تراتيجيات وخطط العمل المعنية بالسكان والتنمية، ومتابعة 
وتقيي��م تنفيذها وكس��ب التأييد ونش��ر الوع��ي حولها، مع تعزي��ز القدرات الوطني��ة في هذا المجال بالتنس��يق مع 

الشركاء والجهات المعنية لبلوغ التنمية المستدامة، بالتركيز على المجاالت التالية: 

الس��كان والتنمية: يركز على تحقيق نمو مس��تدام وعادل يرتكز على التخطيط من منظور سياس��ات الفرصة 
السكانية وحشد الجهود لإلستفادة من الفرصة السكانية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

الصح��ة اإلنجابي��ة والحق��وق: دع��م حقوق الصح��ة اإلنجابية ضم��ن منظومة حقوق اإلنس��ان، من خ��الل زيادة 
الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابية عالية الجودة، باإلرتكاز على برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية كجزء من 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

الهجرات القسرية واللجوء، وقضايا الشباب والمرأة وتمكينها.

ركائز نجاحات المجلس 

وج��ود مجلس أمن��اء قوي وفعال برئاس��ة معالي وزي��ر التخطيط والتع��اون الدولي وعضوية س��ت وزراء، إلى جانب 
مدراء عاميين مؤسسات وطنية، وأعضاء من القطاع الخاص يعمل على إقرار مخرجات المجلس قبل رفعها الى 

مجلس الوزراء.

رعاية س��مو األميرة بس��مة بنت طالل المعظمة لنش��اطات وفعالي��ات المجلس مما يعط��ي المجلس مكانة 
مرموقة بين المؤسسات على المستوى المحلي والدولي. 

تبني مجلس الوزراء لمخرجات ونتائج عمل المجلس وتعميمها على المؤسسات المعنية لغايات التنفيذ.

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

 تركيز المجلس على القضايا ذات األولوية الوطنية والتي تحظى بإجماع الشركاء.

س��عي المجلس إلى تجذير ثقافة التميز من خالل تطبيق النهج التشاركي وإشراك كافة الجهات المعنية بالقضايا 
والدراسات واالستراتيجيات.

حرص المجلس على نشر المعرفة بين الشركاء والتشبيك مع المؤسسات والجهات المانحة. 

ت��رأس المجل��س األعلى للس��كان للدورة العادية االول��ى للمجلس العربي للس��كان والتنمية، وال��ذي يعتبر فرصة 
للمجلس لتفعيل دوره على المستوى اإلقليمي والدولي وزيادة الدعم الذي يحصل عليه وديمومته.

إلت��زام المجلس بالتطوير والتحس��ين المس��تمر، وبناء القدرات وحش��د الدعم وكس��ب التأيي��د وربط المخرجات 
بالنوع اإلجتماعي.

التحديات:

إنخفاض المعرفة لدى أعضاء المجالس المحلية بأهمية أخذ البعد السكاني في وضع الخطط البلدية.

غياب البعد السكاني والنوع اإلجتماعي في مراحل إعداد الخطط المحلية.

ملخص حول أبرز إنجازات المجلس األعلى للسكان للعام 2020.
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تحف��ظ بع��ض الجهات على بع��ض مكونات الصحة الجنس��ية أثناء إعداد اإلس��تراتيجية الوطني��ة للصحة اإلنجابية 
والجنسية ) 2030-2020 ( .

بعض مؤش��رات تقرير الفرصة الس��كانية لم نتمكن من توفير قيمة لها لألعوام ) 2018 و2019 (، كون المؤش��رات 
تحسب كل 5 سنوات.

 ضعف إستجابة الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات لتنفيذ سياسات تحقيق وإستثمار الفرصة السكانية.

ضعف األخذ بالبعد الس��كاني في عملية التخطيط الوطني والمحلي مع أهمية تأصيل أهداف التنمية المس��تدامة 
على المستوى المحلي.

ضعف بيئة الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية المقدمة للشباب وذوي اإلعاقة.

صعوبة توفير البيانات والمؤشرات الشاملة والمكتملة على المستوى دون الوطني.

ضعف المشاركة االقتصادية للمرأة. 

ارتفاع معدالت البطالة. 

غياب إس��تراتيجية وطنية لدمج جهود مؤسس��ات المجتمع المدني في اإلستجابة الوطنية لالزمات وتعزيز الحوار 
الوطني، وتوفير البيانات في األزمات.

ضع��ف توف��ر التموي��ل لتنفيذ البرامج الس��كانية، أزمة جائحة فيروس كورون��ا ) COVID - 19( أدت الى تكرار إس��تدراج 
العط��اءات والعروض لفعالي��ات المجلس، وزيادة ضغط العم��ل نتيجة تنفيذ أعمال الخطة بفترة قصيرة بس��بب 

الحجر المنزلي. 

قلة عدد الخبراء والديموغرافيين في مجال السكان والتنمية.

ضعف اإلقبال على المشاركة في الورشات من قبل المشاركين خوفًا من خطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا 
) COVID - 19( والذي تطلب جهوداً أكبر في حث المدعوين على المشاركة.  

. )COVID - 19 ( عدم تنفيذ بعض األنشطة مثل عقد المحاضرات للمعنيين، نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا

التأخر في تنفيذ بعض األنش��طة نتيجة لتأخر تنفيذ اإلجراءات الخاصة بها، والتي تتطلب وجود الموظفين في مبنى 
المجل��س إلتمامه��ا، حيث أن جائحة فيروس كورونا ) COVID - 19( فرضت أن يكون هناك عمل عن بعد مع التناوب 

على العمل بالمكاتب.
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الجهــات  مــع  القويــة  المجلــس  شــراكات  مــن  االســتفادة 
الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدني واالرتقــاء بها من 

اجل تسريع ا�ولويات الوطنية المتعلقة بالسكان والتنمية.

تعزيز مشاركة  القطاع الخاص.

إيجــاد آليــات مبتكــرة لكســب تأييــد أعضــاء مجلــس النواب 
وا�عيان للسياسات والقضايا السكانية والتنموية.

با�هــداف  النهــوض  فــي  الشــركاء  مــع  والتعــاون  التنســيق 
باالســتناد على برنامج عمل مؤتمر الســكان والتنمية كجزء 

من تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.

ودمــج  الجنســين  بيــن  للمســاواة  الملمــوس  اªســتهداف 
والبرامــج  والخطــط  االســتراتيجيات  فــي  المــرأة  تمكيــن 

الوطنية.

إستمرارية  العمل على تفعيل دور المجلس على المستويات 
اªقليميــة والدوليــة. وخاصــة تقديم الخدمات االستشــارية 

للدول العربية في القضايا ذات الشأن السكاني.

اªســتثمار فــي تشــجيع اªبتــكار والريــادة والتعــاون في رصد 
وتحليل البيانات السكانية.

الطريق الى األمام.



إنجازات
المجلس ا�على

للسكان



إنجازات
المجلس ا�على

للسكان
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يركز المجلس في عمله على تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في 
دع��م أهداف المؤتمر الدولي للس��كان والتنمية 1994، وباألخص فيما يتعلق بالصح��ة اإلنجابية والعنف القائم على 
النوع اإلجتماعي، مع التركيز على تحسين صحة ورفاهية النساء والمراهقين والشباب وذوي اإلعاقات وكبار السن، 

وكذلك دعم تنفيذ جدول أعمال اهداف التنمية المستدامة والتي تتماشى مع رؤية األردن 2025. 

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

مس��توى البيئة الممكنة، والتي تحددها األطر القانونية والسياس��ية المواتية باإلرتكاز على برنامج عمل مؤتمر  
الس��كان والتنمي��ة )ICPD( كج��زء م��ن 
تحقيق خط��ة التنمية المس��تدامة 2030 
منظوم��ة  ضم��ن   2025 األردن  ورؤي��ة 
حق��وق االنس��ان لتحقيق نمو مس��تدام 
وعادل يرتكز عل��ى التخطيط من منظور 
سياسات الفرصة السكانية ، واإلستجابة 
والطوعي��ة،  القس��رية  الهج��رات  ألبع��اد 
وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 
الديناميكي��ات  بإدم��اج  وذل��ك  الم��رأة، 
الس��كانية بعملي��ة التخطي��ط الوطن��ي 
ووض��ع  والمحل��ي،  والقطاع��ي  الكل��ي 
آلي��ات  لمراقب��ة  المس��اءلة يرتك��ز على 
المتعلقة  البيان��ات والمؤش��رات  تحليل 
وتولي��د  اإلجتماع��ي  للن��وع  الحساس��ة 
والف��رص  التحدي��ات  بش��أن  المعرف��ة 

المتاحة.

المس��توى المؤسسي، والذي يركز على تنمية قدرات المؤسسات الوطنية الحكومية وغيرها على التخطيط من 
منظور سياسات الفرصة السكانية إلعطاء مضمون عملي لألطر القانونية والسياسات. 

المس��توى الفردي والمجتمعي، الذي يركز على تس��خير جميع أش��كال وس��ائل اإلعالم وقنوات المناصرة لدعم 
الممارس��ات الثقافية التي تعزز دعم القضايا الس��كانية والتنموية والمساواة بين الجنسين ومبدأ العدالة وتكافؤ 
الفرص، وهذه العملية طويلة األجل وتس��تخدم نهجًا تش��اركيًا، وتغييرات في االتصاالت الس��لوكية، وبرامج لبناء 

القدرات.

وتحقيق��ًا له��ذه الغايات، توضح نظرية التغيي��ر كيف يتوقع أن تؤدي تدخالت خطة العم��ل إلى مجموعة معينة من 
النتائج التي تس��هم بش��كل مباشر أو غير مباش��ر في تحقيق األهداف المتوقعة، وتُس��تخدم النظرية للداللة على 
مس��تويات مختلفة من التغيير، ومختلف الجهات الفاعلة والروابط السببية والظروف الالزمة وظروف أزمة جائحة 

فيروس كورونا المستجد ) COVID - 19( ، للحث على التغيير المرجو.

المب��ادرات الت��ي نفذه��ا المجلس األعلى للس��كان خالل ع��ام 2020 ضمن المحاور الرئيس��ية الثالثة 
المدرجة في نظرية التغيير:

المحور األول: البيئة الممكنة - اقتراح سياس��ات س��كانية واس��تراتيجيات وخطط عمل مبنية على األدلة 
العلمية لدعم عملية صنع القرار.

انجازات المجلس خالل العام 2020

البيئة الممكنة
سياسات، استراتيجيات، خطط وطنية

المستوى المؤسسي
نظم، قدرات، بيانات

المستوى الفردي و المجتمعي
توعية، وبناء قدرات وتحفيز
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.)  2030-2021 ( الوطنية للسكان لألعوام  • اإلستراتيجية 

.)  2030-2020 ( الوطنية للصحة اإلنجابية والجنسية لألعوام  • اإلستراتيجية 

الفرصة السكانية لألعوام 2019-2018. التقدم في سياسات تحقيق وإستثمار  • تقرير رصد ومتابعة 

• دراس��ة »قضاي��ا الس��كان والتنمية في وس��ائل اإلع��الم المقروءة والمس��موعة والمرئية لعام 2019- دراس��ة 
تحليلية«.

• دراس��ة وملخص سياس��ات »الصحة اإلنجابي��ة لالجئين المراهقين في المخيم -تقيي��م نوعي الحتياجات على 
مستوى وطني«.

• دراسة وملخص سياسات »فهم وتقليل األثر المتزايد للعنف المبني على النوع اإلجتماعي أثناء جائحة فيروس 
كورونا – )دراسة نوعية لالجئين السوريين من النساء والفتيات في األردن(«.

البلدية في اإلستجابة لألزمات«. الفاعل في المجالس  النساء  • ملخص سياسات »دور 

• ملخص سياسات حول »منهجية مأسسة اطر التخطيط التنموي والميزانيات المراعية للنوع اإلجتماعي والتي 
تدمج أهداف التنمية المستدامة وإلتزامات مؤتمر السكان والتنمية«.

• دراسة وملخص سياسات » تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في 
األردن«.

• ملخص سياس��ات »تمكين المرأة والفتاة وتحقيق المس��اواة بين الجنس��ين بضمان توفير الصحة الجنس��ية 
واإلنجابية«.

• ملخص سياسات حول   »أثر تسرب الطالبات من المدارس على التمكين االقتصادي للمرأة والصحة الجنسية 
واإلنجابية«.

المناخي والصحة الجنسية واإلنجابية في األردن«. التغير  • ملخص سياسات حول »الروابط بين 

• ملخص السياس��ات حول »دور المسائلة في اس��تدامة برامج الصحة الجنسية واإلنجابية في األزمات واألوضاع 
الهشة في األردن«.

التحديات أمام تحقيق الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة في األردن«. الوعي وتجاوز  •  ملخص سياسات »رفع 

• ملخص سياس��ات »اإلطار العام لمؤش��رات وتدخالت إدماج النوع اإلجتماعي ضمن الخطط التنموية وموازنات 
المجالس البلدية«.

• ورق�������ة سي��اس����ات: س��يناريوهات اإلعتم��اد على معدل االنج��اب الكلي في األردن في متابع��ة عملية التحول 
الديموغرافي وتقييم السياسات والبرامج السكانية والصحية ودعم عملية التخطيط الشامل للمستقبل.

الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة«. • ورقة موقف األردن حول » السكان واألمن 

• عروض محوسبة حول تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ) كوفيد -19(.

العربي للسكان والتنمية. الدورة األولى للمجلس  • متابعة رئاسة إجتماعات 

• ملخص سياس��ة حول إدماج ديناميكيات الس��كان وأهداف التنمية المس��تدامة والمساواة بين الجنسين في 
أطر التخطيط اإلجتماعي واالقتصادي التنموي على مستوى البلديات.

• ملخص اإلطار العام لمؤش��رات وتدخالت إدماج الن��وع اإلجتماعي ضمن الخطط التنموية وموازنات المجالس 
البلدية.

البلدية في أوقات االزمات. النساء في المجالس  •  ملخص سياسات تفعيل دور 
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المحور الثاني: المستوى المؤسسي – بناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية.

1( بناء القدرات المؤسسية إلدماج ديناميكيات السكان والتنمية:

• عق��د مخيمي��ن تدريبي��ن للش��باب لتفعي��ل دورهم للحد م��ن زواج من هم دون 18 س��نة، من خ��الل مبادرات 
مجتمعية.

الحد من زواج من هم دون 18 سنة في مجتمعاتهم المحلية. • إعداد حقيبة تدريبية حول دور الشباب في 

• برنام��ج تدريب��ي ألعض��اء وعضوات المجال��س البلدية حول اهمية إدماج البعد الس��كاني والن��وع اإلجتماعي في 
خطط المجالس البلدية، وإعداد مقترحات المشاريع. 

التمويل. البحثية والشركاء حول كتابة مقترحات المشاريع للحصول على  • برنامج تدريبي للمؤسسات 

• بناء قدرات اإلعالميين في مجال السكان والتنمية.

• بناء قدرات عضوات المجالس البلدية في مجال اس��تخدام األفالم باس��تخدام الهواتف الذكية للتوعية بقضايا 
النوع اإلجتماعي وتعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.

• تنفيذ مناظرات شبابية حول » تعزيز التوجه اإليجابي نحو تمكين المرأة سياسيًا من قبل صناع القرار والسلطات 
المحلية والعامة والشباب والشابات لبلديات )عجلون الكبرى، مادبا الكبرى، ماحص(«.

• تقييم وبناء قدرات الكوادر الصحية في مركز صحي القويسمة بالتعاون مع معهد العناية بصحة األسرة، وذلك 
في مجال تطبيق المعايير الوطنية الصديقة للشباب.

• بن��اء ق��درات أعضاء اللجنتين التوجيهية والفنية لإلس��تراتيجية الوطنية للصح��ة اإلنجابية حول كيفية قياس 
المؤشرات الخاصة والمتابعة التقييم.

العربية للسكان والتنمية. العربية حول تخطيط عمل المجالس  • إعداد دليل تدريبي للمجالس 

2( انتاج ونشر المعرفة:

• إدامة منصة المعرفة لبحوث الصحة الجنسية واإلنجابية: حيث تم استكمال العمل على تطوير قاعدة الموقع 
االلكترون��ي لش��ير ن��ت األردن، وتحديث موقع منص��ة المعرف��ة  باألبحاث والدراس��ات في مجال الصحة الجنس��ية 
واإلنجابي��ة، وج��رى إع��ادة تصميم وتطوي��ر الموق��ع االلكتروني بم��ا يتوافق مع تصميم موقع ش��ير ن��ت العالمي، 
واس��تحداث صفحات جديدة وهي'' صفحة النهج التش��اركي، وصفحة مجتمع الممارسين التي تضم ثالثة صفحات 
داخلية )مهام اللجنة، مواعيد اإلجتماعات، أبرز نتائج اإلجتماعات(، وصفحة األعضاء التي تضم ثالثة صفحات داخلية 
)العضوية، األعضاء، ش��ركاؤنا(«، كما تم إضافة ش��ريط اخباري يحتوي على أبرز االخبار، إلى جانب إجراء تعديالت على 
صفحة خارطة األردن بإضافة مؤش��رات جديدة من مس��ح الس��كان والصحة األس��رية ) 2017  /  2018 (، ليصبح جدول 
المؤشرات يحتوي على جزئين احدهما من المؤشرات العامة واالخر من مؤشرات مسح السكان والصحة األسرية 

) 2018/2017 ( ، باإلضافة إلى تحديث األخبار الموجودة على الموقع.

 play & ورفعه على  IOS و  Android تطوي��ر تطبي��ق موبايل خ��اص بموقع منصة المعرفة لكل م��ن نظام��ي  •
App store ، بحيث يعكس هذا التطبيق موقع منصة المعرفة اإللكترونية للصحة الجنس��ية واإلنجابية والحقوق 
اإلنجابي��ة في األردن منذ انش��ائه عام 2016، للتس��هيل على المس��تخدمين الوصول بش��كل ميس��ر إلى الدراس��ات 
واألبح��اث باللغتي��ن العربية واإلنجليزي��ة المتعلقة بقضايا الصحة الجنس��ية واإلنجابية وارتباطاته��ا مع المتغيرات 

األخرى، والقضايا المتعلقة بالسكان والتنمية. 

التوعية في مجال الصحة اإلنجابية والجنسية للشباب«.  الحالي لبرامج  الوضع  • إطالق نتائج دراسة »تقييم 

• إطالق ملخص سياسات »تمكين المرأة والفتاة والمساواة بين الجنسين بضمان الصحة الجنسية واإلنجابية«.
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العلمية. الهولندية لألبحاث  أردنية بتمويل من المنظمة  النهائية ألربع مشاريع دراسات  النتائج  • إطالق 

إلى نتائج مسح  • نشر وتوزيع دراسة حول قضايا وأولويات األبحاث في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية استناداً 
السكان والصحة األسرية ) 2017 / 2018 (، على المؤسسات الوطنية بما فيها الجامعات األردنية والمراكز البحثية.

• لق��اء مناقش��ة النتائج األولية لدراس��ة »تعزيز مش��اركة القطاع الخ��اص في تقديم خدمات الصحة الجنس��ية 
واإلنجابية في األردن«.

• لقاء مناقشة النتائج األولية لملخص السياسات »دور المسائلة في استدامة برامج الصحة الجنسية واإلنجابية 
في األزمات واألوضاع الهشة في األردن«.

•  إطالق ملخص سياس��ات »رفع الوعي وتجاوز التحديات أمام تحقيق الصحة الجنس��ية واإلنجابية الش��املة في 
األردن بالتعاون مع المنظمة الهولندية لألبحاث العلمية«.

• لقاءات ومحاضرات على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

• اللق��اء الس��نوي ألعضاء ش��ير نت األردن، ومناقش��ة منهجي��ات الدراس��ات وملخصات السياس��ات على خطة 
المشروع 2020.

• نش��ر مق��االت حول األي��ام العالمية المعتمدة في وس��ائل اإلع��الم المختلفة والموق��ع االلكتروني للمجلس 
 ومواقع التواصل اإلجتماعي للمجلس.

المحور الثالث: المستوى الفردي و المجتمعي – كسب التأييد ورفع الوعي 

القدرات والتحفيز •  التوعية وبناء 

الوعي بالقضايا السكانية. •  تنفيذ مبادرات مجتمعية لرفع 

الجداريات في المحافظات.  • رسم على 

YouTube موجهة للشباب حول '' الشباب وجائحة كورونا ''.  إنتاج فيديو على  • مسابقة 

 .'' اآلثار اإلجتماعية واالقتصادية لجائحة كورونا على الشباب   '' القصيرة حول  القصة  • مسابقة 

• أدوات كس��ب تأييد لتوفير المعلومات والمؤش��رات مثل )المناظرات الشبابية لتعزيز دور الشباب في تمكين 
المرأة في الحياة العامة(. 

الدراسات والتقارير وملخصات السياسات. • حلقات نقاشية لعرض نتائج 

التواصل اإلجتماعي. الخاصة بالمجلس وحساباته على شبكات  المواقع اإللكترونية  • تفعيل دور 

• تنفيذ دراس��ة إس��تطالعية إلس��تطالع آراء عضوات وأعضاء المجلس البلدي في بلديات )مادبا الكبرى، عجلون 
الكب��رى، ماحص( لبيان تداعيات أزمة كورونا على األوضاع االقتصادية واإلجتماعية على مس��توى البلدية، وللوقوف 
على أثار األزمة، وتحديد األولويات واإلجراءات المس��تقبلية للتقليل من أثار هذه األزمة على مستوى البلدية، واألهم 
معرف��ة الدور ال��ذي لعبته أو المفروض أن تلعب��ه المجالس البلدية في التصدي لألزم��ة بالتركيز على دور العضوات 

اإلناث.

التنموية. القضايا السكانية  العديد من  إتجاه  • لقاءات تشاورية للخروج بأوراق موقف األردن 

• ورش تعريفية بنتائج تحليل دراسة إستطالعية حول دور المجالس البلدية في اإلستجابة إلنتشار وباء فيروس 
كورونا، في بلديات ) مادبا الكبرى، عجلون الكبرى، ماحص(. 

الخارجية والداخلية.  التدريبية  الورش والدورات  • بناء قدرات الموظفين من خالل مشاركتهم في 
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عقد المجل��س األعلى للس��كان إجتماع 
وزي��ر  برئاس��ة معال��ي  األمن��اء  مجل��س 
رئي��س  الدول��ي/  والتع��اون  التخطي��ط 
مجلس امناء المجلس االعلى للسكان 
وممثل��ي  ال��وزراء  م��ن  ع��دد  وعضوي��ة 

الجهات الوطنية بتاريخ 23 /7 / 2020.

 وناقش أعضاء المجلس خالل اإلجتماع 
وخط��ة   2019 لع��ام  المجل��س  إنج��ازات 
عمله ومشروع موازنته لعام 2020، وسير 

اعماله وفق خطته اإلستراتيجية .

• لقاء مع أعضاء ائتالف البرلمانيات من الدول العربية وملتقى البرلمانيات األردنيات.

للمجل��س  العام��ة  األمين��ة  التق��ت 
الدكت��ورة عبلة عماوي مع أعضاء ائتالف 
البرلماني��ات م��ن الدول العربي��ة وملتقى 

البرلمانيات األردنيات، وذلك بتاريخ
)24 /2 / 2020( ف��ي مجلس الن��واب، بهدف 
المتعلق��ة  المؤش��رات  أب��رز  مناقش��ة 
بتمكي��ن الم��رأة األردنية وف��ق تقرير 
» المرأة وانشطة االعمال والقانون 2020« 

الصادر عن البنك الدولي.

• ترأس إجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية.

ترأس��ت األمينة العامة للمجلس األعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي إجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس 
العربي للسكان والتنمية، والذي عقد بتاريخ ) 20 / 12 / 2020 ( عبر تقنية االتصال المرئي )الفيديو كونفرانس(. 

الوط��ن  أن  اإلجتم��اع  خ��الل  عم��اوي  الدكت��ورة  وأك��دت 
العربي يواجه تحديات كبيرة في مختلف المجاالت س��واء 
السياس��ية أو االقتصادي��ة أو اإلجتماعية، والت��ي أثرت على 
القضاي��ا الس��كانية والتنموية وعلى مس��توى رفاه وحياة 
المواطنين، حيث تعاني الدول العربية من ارتفاع لمعدالت 
البطالة والفقر وضعف مش��اركة الم��رأة االقتصادية، كما 
بين��ت أن جائح��ة في��روس كورون��ا ج��اءت لتفاق��م هذه 
التحديات وتزيد من األعباء الملقاة على عاتق الدول، والتي 
قد تس��تمر حتى بعد انته��اء الجائحة لفترة زمنية طويلة 
ف��ي حال لم يك��ن هناك تخطيط س��ليم وموج��ه ومبني 
على أسس علمية محكمة توازن بين جميع المعطيات.

إجتماعات مجلس أمناء المجلس األعلى للسكان لعام 2020   

أبرز المشاركات:
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الثاني للجنة الخبراء اإلستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية. • المشاركة باإلجتماع 

ش��ارك المجل��س باإلجتم��اع الثان��ي للجن��ة الخبراء 
اإلستش��ارية للمجل��س العرب��ي للس��كان والتنمية 
بتاريخ ) 15 / 11 /2020 (، والمنظم من قبل األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية )قطاع الشؤون اإلجتماعية - 
إدارة السياسات السكانية - االمانة الفنية للمجلس 
العربي للس��كان والتنمية(، بمشاركة أعضاء اللجنة 
م��ن المجالس واللج��ان العربية للس��كان والتنمية، 

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.

وتمت مناقشة عدد من  المحاور تمثلت بإستعراض 
متابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية األولى للمجلس 
اإلس��تراتيجية  بل��ورة  والتنمي��ة،  للس��كان  العرب��ي 

العربية للتخطيط السكاني، تداعيات جائحة فيروس كورونا، تبادل الخبرات وإستعراض أفضل الممارسات في مجال 
السكان والتنمية.

كما جرى خالل اإلجتماع مناقشة التحضير وتنسيق المواقف العربية للدورة 54 للجنة السكان والتنمية والتي ستعقد 
العام القادم، والتي سيكون موضوعها »السكان واألمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة«، واليات تعريف الدول 
العربية بمؤش��ر الس��كان والتنمي��ة ) ICDP ( وتدريبهم على كيفية الحص��ول على البيانات الخاصة به، وانش��اء نقاط 

اتصال للمجلس العربي للسكان والتنمية بالدول العربية.

الثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية. • المشاركة في الدورة 

ش��اركت األمين��ة العامة للمجلس  الدكت��ورة عبلة عماوي مندوب��ة وزير التخطيط والتع��اون الدولي/ رئيس مجلس 
أمن��اء المجلس األعلى للس��كان، في أعمال الدورة الثانية للمجلس العربي للس��كان والتنمية، بتاري��خ ) 21 /12  /  2020 (

عب��ر تقني��ة االتصال المرئي/ تطبيق »Microsoft team«، بمش��اركة األمين العام المس��اعد - رئيس قطاع الش��ؤون 
اإلجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.

 واستعرضت الدكتورة عماوي أبرز االنجازات التي حققها المجلس العربي للسكان والتنمية خالل الدورة العادية األولى 
ل��ه والتي ترأس��تها األردن، وتم تس��ليم مهام المجل��س العربي للس��كان والتنمية الى الجمهورية التونس��ية لتقوم 

بترأسه لعام 2021. 
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•  إط��الق نتائج مش��اريع الدراس��ات المتعلقة بالصحة الجنس��ية واإلنجابي��ة الممولة من المنظمة 
الهولندية لألبحاث العلمية.

عق��د المجل��س بالتع��اون م��ع المنظم��ة 
الهولندي��ة  لألبح��اث  العلمي��ة

)NWO-WOTRO( ومشروع شير-نت األردن 
»منصة المعرفة لبحوث الصحة اإلنجابية« 
فعالي��ات   ،)  2020  /  3  /  12-10( الفت��رة  خ��الل 
اللقاء الختامي إلطالق نتائج الدراس��ات ذات 
العالقة بمواضيع الصح��ة اإلنجابية التي تم 
تمويله��ا ل��ألردن من المنظم��ة الهولندية 
لألبح��اث العلمي��ة، بمش��اركة أعضاء فرق 
مش��اريع الدراس��ات، ومقدمي الخدمات في 
مج��ال الصح��ة اإلنجابي��ة ومجموع��ة م��ن 
الش��باب واإلعالميين وصانعي السياس��ات 
في ه��ذا المجال من المؤسس��ات الوطنية 

المعنية.

وهدف اللقاء إلى إطالق هذه الدراس��ات بهدف نقل نتائجها إلى الش��ركاء الرئيس��يين ومقدمي الخدمات، وتعزيز وعي 
الش��ركاء والش��باب واإلعالميين في هذا المجال، واش��راكهم في صياغة ملخصات السياس��ات من وجهة نظرهم، 

والتباحث حول قضايا الصحة اإلنجابية في األردن.

• المشاركة في المؤتمر العالمي حول »الرعاية الصحية عن بعد« في دبي.

ش��اركت األمينة العامة للمجلس األعلى 
الرعاي��ة   « ح��ول  العالم��ي  المؤتم��ر  ف��ي 
الصحي��ة ع��ن بع��د«، وال��ذي عقد ف��ي دبي 
بتاريخ) 26 /  1  /  2020 (، بتنظيم من الجمعية 
الدولية للرعاية الصحية عن بعد والصحة 

اإللكترونية.

وه��دف المؤتمر الذي ش��ارك به ممثلين 
ع��ن مجموعة من ال��دول على مس��توى 
العال��م وعدد م��ن الخب��راء الدوليي��ن إلى 
إنش��اء منصة لتب��ادل الخب��رات والتجارب 
في مجال الرعاية الصحية عن بعد وأفضل 
المصلح��ة  أصح��اب  بي��ن  الممارس��ات 

وكيفية استخدام هذا النوع من الرعاية، إلى جانب مناقشة التحديات والمنافع المترتبة من تطبيقها في هذا المجال، 
وتقديم أفضل الحلول والبرامج.
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• اإلجتماع التش��اوري الوطني لمناقش��ة مس��ودة ورقة موقف األردن حول » السكان واالمن الغذائي 
والتغذية والتنمية المستدامة«.

عقد المجلس بتاريخ ) 4 / 3  /  2020 ( اإلجتماع التشاوري الوطني لمناقشة مسودة ورقة موقف األردن حول » السكان 
واالم��ن الغذائ��ي والتغذي��ة والتنمية المس��تدامة«، بمش��اركة أعض��اء اللجنة الفني��ة الممثلة عن الجه��ات الوطنية 

الحكومية واألهلية والدولية ذات العالقة.

وهدف اإلجتماع إلى مناقشة ومراجعة مسودة ورقة الموقف التي أعدها المجلس تمهيداً إلعتمادها.

• المشاركة في مؤتمر التمكين االقتصادي للمرأة.

شاركت األمينة العامة للمجلس في »مؤتمر التمكين االقتصادي للمرأة«، في البحر الميت خالل الفترة 
)23-24  /  1  /  2020 ( تحت رعاية دولة رئيس الوزراء.

وقدمت الدكتورة عماوي مداخلة خالل مشاركتها في جلسة خاصة بعنوان »التمكين االقتصادي للمرأة في األولويات 
الوطني��ة« ضم��ن فعاليات المؤتم��ر، أكدت بها على ض��رورة توفير بيئة داعم��ة للمرأة في األردن لزيادة مش��اركتها 
بالمج��ال الع��ام، وتوحي��د الجهود الوطنية في ه��ذا المجال، وأهمية تخصي��ص كوتا للمرأة بكاف��ة القطاعات العامة 
والخاص��ة، وفي جميع المجاالت السياس��ية واالقتصادي��ة واإلجتماعية والثقافية والمدنية وعلى جميع المس��تويات، 

وذلك نظراً للحاجة الماسة إلعتماد نظرية تغيير مختلفة عن النهج المعتاد لتمكين المرأة.
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• المشاركة ب� »القمة اإلقليمية لمبادرة تمويل رائدات األعمال )We-Fi( في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا.

ة لفت��ر ا ل  خ��ال للمجل��س  م��ة  لعا ا مين��ة  أل ا كت  ر ش��ا
 )16-17  / 2  / 2020 ( ف��ي »القم��ة اإلقليمي��ة لمب��ادرة تموي��ل 
رائدات األعمال )We-Fi( في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا«، والتي عقدت ف��ي مدينة دبي ضمن فعاليات منتدى 
المرأة العالمي-دبي 2020، والذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة.

وهدفت القمة إلى تحفيز العمل الذي من شأنه تسريع فرص 
النساء لالزدهار كصاحبات أعمال في منطقة الشرق األوسط 
وش��مال إفريقيا، وتكثي��ف الجهود الداعمة ف��ي هذا المجال، 
وع��رض النجاحات المتحقق��ة حتى اآلن، وإس��تعراض البرامج 
والمؤسس��ات والبحوث التي تساعد صاحبات المشاريع على 

الوصول إلى األسواق والتوجيه في هذا المجال.

• المشاركة باإلجتماع األول للجنة الخبراء اإلستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية.

ش��ارك وفد من المجلس برئاس��ة االمينة العامة الدكتورة عبل��ة عماوي في فعاليات اإلجتم��اع األول للجنة الخبراء 
اإلستش��ارية للمجل��س العربي للس��كان والتنمي��ة، والذي عقد خالل الفت��رة )10-11  / 2  /  2020( ف��ي القاهرة، بتنظيم من 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية/ قطاع الشؤون اإلجتماعية.

وهدف اإلجتماع إلى توحيد الجهود العربية في مواجهة القضايا والتحديات الس��كانية، والتي تؤثر على مس��يرة تحقيق 
التنمية المس��تدامة في الوطن العربي، من خالل تنفيذ المبادرات والبرامج المش��تركة الداعمة لهذا المجال، وتبادل 
الخب��رات العربية للوص��ول إلى أفضل األس��اليب والطرق لتحقيق األهداف المنش��ودة، والتي تخ��دم تنفيذ خطة عمل 
المجلس العربي للس��كان والتنمية، باإلضافة إلى مناقش��ة ضرورة صياغة وبلورة إستراتيجية عربية للسكان تخدم 
التطلعات المس��تقبلية في مجال مواجهة القضايا الس��كانية. وهدف اإلجتماع إلى مناقش��ة ومراجعة مسودة ورقة 

الموقف التي أعدها المجلس وذلك تمهيداً إلعتمادها.
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الثاني إلطار دعم اإلستجابة لألزمة السورية. • المشاركة باإلجتماع 

للمجل��س   العام��ة  االمين��ة  ش��اركت 
الدكت��ورة عبل��ة عم��اوي ف��ي اإلجتم��اع 
دع��م  إلط��ار  عش��ر  الثان��ي  االفتراض��ي 
الس��ورية،  لالزم��ة  األردني��ة  اإلس��تجابة 
وال��ذي عق��د تح��ت رعاي��ة دول��ة رئي��س 
ال��وزراء بتاري��خ )22  /  6  /  2020(.  وه��دف 
اإلجتم��اع إل��ى إط��الق خط��ة اإلس��تجابة 
األردني��ة لالزم��ة الس��ورية )2020 -2022(، 
بالتع��اون م��ع األم��م المتح��دة وال��دول 

المانحة.

• محاض��رة ح��ول » مفه��وم السياس��ة والتخطي��ط االس��تراتيجي لتحقي��ق المس��اواة بالمش��اركة 
السياسية«.

للمجل��س  العام��ة  األمين��ة  قدم��ت 
األعلى للس��كان الدكت��ورة عبلة عماوي 
الم��رأة  دراس��ات  مرك��ز  ف��ي  محاض��رة 
بالجامع��ة األردني��ة عب��ر تقني��ة االتصال 
السياس��ة  مفه��وم   « ح��ول  المرئ��ي، 
لتحقي��ق  االس��تراتيجي  والتخطي��ط 
السياس��ية«،  بالمش��اركة  المس��اواة 
بمش��اركة طلب��ة ماجس��تير دراس��ات 
المرأة ضمن مس��اق » الم��رأة والتنمية 

المستدامة«، وذلك بتاريخ )29  /  11  /  2020(.

• المشاركة بجلسة حوارية حول مستجدات وسيناريوهات إنتشار جائحة فيروس كورونا في األردن.

ش��اركت االمينة العامة للمجلس  الدكتورة عبلة عماوي في جلس��ة حوارية حول مس��تجدات وسيناريوهات إنتشار 
جائحة فيروس كورون��ا في األردن، والتي 
نظمه��ا ملتقى النس��اء العالم��ي/األردن 
 ،)zoom( المرئ��ي  االتص��ال  تقني��ة  عب��ر 

وذلك بتاريخ ) 27 /  11  /  2020 (. 

واس��تعرضت الدكت��ورة عم��اوي خ��الل 
محاضرته��ا، الس��يناريوهات الت��ي أعدها 
المجل��س ح��ول إنتش��ار الفي��روس في 
ف��ي  الوبائ��ي  الوض��ع  وتحلي��ل  األردن، 
القط��اع  إمكاني��ات  وتط��ور  المجتم��ع، 
األس��رة  توفي��ر  مج��ال  ف��ي  الصح��ي 
عل��ى  الجائح��ة  وأث��ر  بالمستش��فيات، 

الالجئين. 
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• ورش عمل تشاورية إلعداد اإلستراتيجية الوطنية للسكان )2030-2021(.

نفذ المجلس األعلى للسكان وبدعم 
من صندوق األمم المتحدة للس��كان 
سلس��لة ورش عمل تشاورية إلعداد 
للس��كان  الوطني��ة  اإلس��تراتيجية 
)2021-2030(، وذلك بمشاركة ممثلين 
ع��ن مختلف ال��وزارات والمؤسس��ات 

الوطنية ذات العالقة.

اإلس��تراتيجية  ه��ذه  إع��داد  ويأت��ي 
اس��تكمااًل لجه��ود المجل��س االعلى 
للس��كان ف��ي تحدي��د وإدراج أولوي��ات 
القضاي��ا الس��كانية، والت��ي ته��دف إلى 

توفير بيئة مالئمة وداعمة للسياسات والقضايا السكانية في األردن للوصول إلى ذروة الفرصة السكانية والمساهمة 
في رفاه المواطنين، وتس��تند على تشخيص الوضع القائم، وتستجيب لالس��تراتيجيات الوطنية والقطاعية وتحقيق 
اهداف التنمية المس��تدامة 2030 وإلتزامات األردن ف��ي مقررات المؤتمرات االقليمية والعالمي��ة، وتوصيات متابعتها، 
والبناء على الدروس المس��تفادة ونتائج اإلس��تراتيجية السابقة للسكان ) 2000 -2020 (، وباالستناد إلى االولويات التي تم 
حصره��ا في أربع��ة مجاالت في ضوء المراجعة المكتبية للتقارير والدراس��ات واالس��تراتيجيات واألدبيات ذات العالقة، 
وق��د تم بناء اإلس��تراتيجية على أربع��ة محاور وهي: محور الصح��ة والصحة اإلنجابية والجنس��ية، والمحور االقتصادي 

اإلجتماعي، ومحور المرأة والشباب ومحور الهجرة واللجوء واألزمات. 

وستعد اإلستراتيجية وثيقة مرجعية أساسية تشمل النتائج والمخرجات والمؤشرات التي يطمح األردن إلى تحقيقها 
بالتعاون مع كافة الشركاء على المستوي القطاعي والوطني.

• المشاركة في إجتماع خبراء المجلس العربي للسكان والتنمية.

ش��ارك المجلس األعلى للس��كان ممثاًل باألمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي  بتاريخ ) 15  / 7  /  2020 (  في 
إجتماع خبراء المجلس العربي للسكان والتنمية، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي، والذي جاء بمناسبة اليوم العالمي 
للسكان،  وبتنظيم من األمانة العامة لجامعة الدول العربية ) قطاع الشؤون اإلجتماعية/ إدارة السياسات السكانية/
األمان��ة الفني��ة للمجلس العربي للس��كان والتنمية( بالش��راكة م��ع صندوق األمم المتحدة للس��كان، وبمش��اركة 
أعضاء المجلس العربي للس��كان والتنمية من رؤس��اء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية أو من 
ف��ي حكمها، وعدد م��ن الخبراء من كل االختصاص��ات اإلجتماعية واالقتصادي��ة والثقافية التي لها تأثير مباش��ر على 

الس��كان خالل جائحة فيروس كورونا. وهدف 
اإلجتم��اع الذي ش��اركت به ايض��ًا األمين العام 
المس��اعد ورئيس قطاع الشؤون اإلجتماعية 
في جامعة ال��دول العربية الس��فيرة الدكتورة 
هيف��اء أبو غزال��ة، والمدير اإلقليم��ي لصندوق 
األم��م المتحدة للس��كان في منطق��ة الدول 
العربي��ة الدكتور لؤي ش��بانه، إلى دراس��ة األثار 
المباش��رة لجائحة فيروس كورونا المستجد 
) كوفي��د -19( م��ن منظ��ور علم��ي وش��امل 
وإس��تعراض  الس��كانية،  الفئ��ات  لمختل��ف 
الخب��راء المش��اركين لوجهة نظره��م فيما 
يتعل��ق بتداعي��ات الجائح��ة على الس��كان كل 

منهم في مجال تخصصه. 
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• المشاركة في حفل إطالق »دليل حول العنف ضد المرأة في السياسة » و » الفريق االستشاري الوطني 
لمكافحة العنف ضد المرأة في السياسة«، برعاية سمو األميرة بسمة بنت طالل المعظمة.

 

 

ش��اركت االمينة العامة للمجلس األعلى للس��كان بتاريخ 2020/12/8 في لقاء إطالق » دليل حول العنف ضد المرأة في 
السياس��ة« و »الفريق االستش��اري الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة في السياس��ة«، والذي عقد عبر تقنية االتصال 

المرئي« zoom«، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة.
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•  إعداد مسودة اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية والجنسية لألعوام )2030-2020(. 

تقدم اإلس��تراتيجية إطاراً مرجعيًا لمختلف الشركاء والمعنيين بقضايا الصحة اإلنجابية والجنسية في األردن، يمكن 
م��ن خالله تطوي��ر أو مواءمة أو تضمين الخطط المؤسس��ية المداخ��الت الالزمة لتحقيق االتاحة الش��املة لخدمات 

ومعلومات الصحة اإلنجابية والجنسية المتكاملة للمساهمة في الوصول إلى رفاه األسر في األردن.

وستس��هم هذه اإلس��تراتيجية في تحقيق أه��داف التنمية المس��تدامة 2030 وخاصة الهدف الثال��ث المعنى بالصحة 
والرفاه، وتعزيز الدعوة لزيادة الموارد المؤسس��ية والوطني��ة والدولية الُمخصصة لتمويل الخطط التنفيذية الخاصة 

بقضايا الصحة اإلنجابية والجنسية.

وتتضمن اإلستراتيجية أربعة محاور تتمثل ب� )محور البيئة الممكنة، ومحور الخدمات والمعلومات، ومحور المجتمع، 
ومحور االس��تدامة والحوكمة(، كما وتستند إلى األدلة والبيانات والدروس المستفادة من التقارير والدراسات الدولية 
والعربي��ة والوطني��ة، وتأخ��ذ في االعتب��ار خصوصية الوض��ع في األردن فيم��ا يتعلق بأولوي��ات قضايا الصح��ة اإلنجابية 

والجنسية.

•  إعداد دراسة » قضايا السكان والتنمية في وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية لعام 
2019-دراس��ة تحليلية، والتي تهدف للتعرف على مستوى اهتمام وسائل اإلعالم األردنية المقروءة والمسموعة 
والمرئي��ة بقضايا الس��كان والتنمية والفرصة الس��كانية والصحة الجنس��ية واإلنجابية لعام 2019 وم��ن منظور النوع 

اإلجتماعي. 

•  إع��داد ع��روض محوس��بة ح��ول تأثي��رات وتداعيات جائح��ة في��روس كورونا على فئ��ات المجتمع 
المختلفة، وإدماج البعد الس��كاني في الخطط واالس��تراتيجيات الوطني��ة، والتوعية في مجال الصحة 

الجنسية واإلنجابية والتي من أبرزها:

عرض حول السيناريوهات االفتراضية لتقدير عدد االفراد المحتمل

. )COVID - 19 (  اصابتهم بفيروس 

تن��اول العرض ثالثة س��يناريوهات افتراضية لتقدي��ر عدد االفراد المحتمل اصابتهم بفيروس كورونا المس��تجد
) COVID - 19( ، والح��االت الت��ي يمك��ن أن تحتاج إلى عالج في المستش��فيات، والوفيات التي ق��د تحدث، حيث يمكن من 

خالل الس��يناريوهات المحتملة التنبؤ بمدى سرعة إنتش��ار المرض، ومدى تأثير السياسات الحكومية، والتغيرات في 
سلوكيات األفراد باتباع التعليمات الوقائية للحد من اإلصابات.
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تناول العرض أبرز المعلومات والمؤشرات التي وردت في التقارير الصحفية والمقاالت التحليلية التي تضمنتها قاعدة 
google alert الخاص��ة بالمجل��س األعلى للس��كان، والتي تتضم��ن تحلياًل ألب��رز التأثيرات والتداعي��ات على المجاالت 

المختلفة ذات العالقة بالسكان والتنمية. 

ورك��ز الع��رض على الفئات األكثر تضرراً م��ن جائحة كورونا، والتي تتمثل بالمرأة والش��باب واألطفال وكبار الس��ن، إلى 
جانب القطاعات األكثر تضرراً وهي الصحة والحماية اإلجتماعية واالقتصاد )العمالة والبطالة(.

تناول العرض مفهوم وسياسات الفرصة السكانية، والهرم السكاني المتوقع لسكان المملكة األردنيين المقيمين، 
وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( على حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية باألردن.

 كما تم إس��تعراض بعض نتائج الدراس��ات المحلية حول الصحة الجنسية واإلنجابية في ظل جائحة فيروس كورونا، 
إلى جانب تناول سلسلة حلول مقترحة ضمن هذه الظروف االستثنائية.

عرض حول تحليل البيانات الصحفية والمقاالت الصادرة عن الوسائل اإلعالمية 

والمتعلقة بتأثير جائحة كورونا على الفئات والقطاعات المختلفة.

عرض حول تأثر معلومات وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بجائحة وباء كورونا 

المستجد )كوفيد-19(، وتأثير ذلك على إستثمار الفرصة السكانية.
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تن��اول الع��رض مقت��رح إط��ار للحماية 
اإلجتماعية للفئات الهشة بما يساهم 
في دراس��ة إمكانية تصويب أوضاعهم 
مس��تقباًل، ودعم الجه��ود الوطنية في 

هذا اإلطار. 

كما تناول الفئات والش��رائح التي تحتاج 
إلى دعم في ظل إنتش��ار جائحة كورونا، 
وم��ن ضمنه��م العاملين ف��ي القطاع 

الخاص غير المنظم، والمسنين، وذوي االحتياجات الخاصة، والالجئين، ومن هم دون خط الفقر، والمقترضين الصغار، 
واألسر التي ترأسها نساء، والعمالة الوافدة، كما تم طرح مجموعة من التدخالت المقترحة لدعمهم.

تن��اول الع��رض عدداً م��ن خصائ��ص الالجئين الس��وريين 
وواقع حال العمالة الس��ورية ف��ي األردن، واالنتهاكات التي 

يتعرض لها الالجئين في مجال العمل باألردن.

 وتط��رق الع��رض إل��ى تأثي��رات جائح��ة في��روس كورون��ا 
عل��ى الالجئي��ن، واالعب��اء المترتبة على العم��ال وأصحاب 
العمل والحكومة بس��بب التحديات التي فرضتها جائحة 
كورون��ا، إلى جان��ب مجموعة من المواضي��ع مثل، الفئات 
األكث��ر تض��رراً والمعرضي��ن للخطر بس��بب أزم��ة كورونا 
م��ن فئة النازحي��ن والالجئين وطالبي اللج��وء والعائدين 

والمهاجرين، وواقع النساء ذوات اإلعاقة مع اللجوء.

تناول العرض تصوراً حول تأثيرات فيروس كورونا على 
النس��اء والبطالة على المستوى العالمي بشكل عام، 

وعلى مستوى األردن بشكل خاص.

أثر جائحة كورونا على فئة الالجئين السوريين الهشة في األردن.

تأثير جائحة فيروس كورونا على االقتصاد )البطالة والمرأة(.

دعم الفئات الهشة اقتصاديًا في ظل جائحة كورونا.
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تن��اول العرض العوام��ل التي يعتم��د عليها تأثير 
جائحة فيروس كورون��ا بين الذكور واالناث، كما 
بين أن الظروف الصحية لإلناث في األردن تضعهن 
في دائرة الخطر، وأش��ار ايض��ًا لتحديات وصولهن 
إل��ى خدمات الصحة الجنس��ية واإلنجابية، وأش��ار 
إل��ى أن النس��اء أكث��ر عرض��ة للخس��ائر المالي��ة 

بسبب الجائحة.

بي��ن العرض تأثي��رات اإلصاب��ة بفي��روس كورونا 
المس��تجد عل��ى المرض��ى المصابي��ن باإلمراض 
المزمن��ة مث��ل )الس��كري، ارتف��اع ضغ��ط ال��دم، 
الجه��از  أم��راض  الس��رطان،  الكل��وي،  الفش��ل 

التنفسي، أمراض القلب واألوعية الدموية(. 

واألم��راض  المناع��ة  جه��از  ق��وة  أن  بي��ن  كم��ا 
المزمن��ة هم��ا العام��الن األه��م بتحدي��د ش��دة 
اإلصابة بالفيروس، كما اظهر نس��ب المصابين 
واإلج��راءات  األردن،  ف��ي  المزمن��ة  باألم��راض 
االحترازي��ة الت��ي قامت به��ا الحكوم��ة في مجال 

الحماية اإلجتماعية لمصابي األمراض المزمنة.

تناول العرض عدداً من السيناريوهات المتوقعة 
الحتياجات المستش��فيات من االسرة في ضوء 
مدى إنتش��ار جائح��ة كورونا ف��ي األردن، حيث أن 
هذه الس��يناريوهات افتراضي��ة محاكاة لنموذج 

معهد الصحة العالمي في هارفارد

االمراض المزمنة في األردن وخطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.

تقديرات االحتياجات من اآلسرة في المستشفيات لمواجهة أزمة إنتشار

 فيروس كورونا المستجد.

الفروقات في أثر جائحة فيروس كورونا المستجد  ) COVID - 19(  بين

 الذكور واإلناث في األردن.
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أب��رز الع��رض االهتمام��ات الوطني��ة بم��ا فيه��ا 
اهتمام��ات المجل��س األعل��ى للس��كان بدم��ج 
البعد الس��كاني من منظور الن��وع اإلجتماعي في 
الخط��ط واالس��تراتيجيات الوطني��ة، والمفاهيم 
ذات العالق��ة، ومراحل االهتمام ب��دور المرأة في 

التنمية واهداف واهمية اإلدماج. 

الجنس��ية  الصح��ة  مفه��وم  الع��رض  تن��اول 
واإلنجابي��ة والعالقة بينهما، والتعريف بش��ريحة 
الش��باب والش��ابات والمراهقي��ن والمراهق��ات، 
الصح��ة  ف��ي  احتياجاته��م  أب��رز  وإس��تعراض 
الصحي��ة  القضاي��ا  وأب��رز  واإلنجابي��ة،  الجنس��ية 
المرتبط��ة بذل��ك باإلضاف��ة إل��ى نتائ��ج دراس��ة 
تقيي��م الوض��ع الحالي لبرام��ج التوعية في مجال 
الصحة الجنس��ية واإلنجابية والحق��وق اإلنجابية 

للمراهقين والشباب في األردن.

إدماج البعد السكاني في الخطط اإلستراتيجية من منظور النوع اإلجتماعي.

التوعية في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات والشباب 

والشابات في األردن.



المستوى المؤسسي:
بناء القدرات الوطنية في مجال

السكان والتنمية



المستوى المؤسسي:
بناء القدرات الوطنية في مجال

السكان والتنمية
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• محاضرة حول » المساواة بين الجنسين وسيادة القانون في األردن«.

للمجل��س  العام��ة  األمين��ة  قدم��ت 
محاضرة  ف��ي المرك��ز األمريكي لألبحاث 
الش��رقية )أك��ور( ح��ول »المس��اواة بي��ن 
الجنس��ين وس��يادة القان��ون ف��ي األردن« 
بتاري��خ ) 15  /  1  /  2020 (، وتناولت المحاضرة 
أهمي��ة وج��ود س��يادة القان��ون ه��ي مبدأ 
للحكم، بحيث يتضمن جميع األشخاص 
والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة 
بما ف��ي ذلك الدولة نفس��ها مس��ؤولين 
عن القوانين التي تص��در علنًا، والتي تطبق 

على قدم المس��اواة وتتماش��ى م��ع القواعد والمعايير الدولية لحقوق االنس��ان، باإلضافة إلى التأكي��د على أن أي تمييز 
أو اس��تبعاد قائ��م على أس��اس النوع اإلجتماع��ي يعرقل تمتع المرأة بحقوقها وحرياتها األساس��ية ومش��اركتها في 

المجاالت السياسية واالقتصادية واإلجتماعية وغيرها. 

• جلسة نقاشية للتعريف بمشروع الشير-نت في مركز دراسات المرأة.

عق��د المجلس بتاري��خ ) 18  / 2  /  2020 ( في 
مركز دراس��ات المرأة بالجامع��ة األردنية 
بمش��روع  للتعري��ف  نقاش��ية  جلس��ة 
 ،)CoP( الش��ير-نت ولج��ان الممارس��ين 
وال��ذي يه��دف إل��ى نش��ر المعرف��ة ورفع 
الجنس��ية  الصح��ة  قضاي��ا  ح��ول  الوع��ي 
واإلنجابي��ة، وذل��ك بمش��اركة ع��دد م��ن 

طلبة المركز.

• محاضرة حول »السياسة السكانية في األردن وعالقتها باألمن الوطني«.

العام��ة  األمين��ة  مس��اعدة  قدم��ت 
للمجلس السيدة رانيا العبادي محاضرة 
في كلية الدفاع الوطني حول »السياسة 
الس��كانية ف��ي األردن وعالقته��ا باألمن 

الوطني«، وذلك بتاريخ ) 30  /  11  /  2020 (.
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•  ندوة افتراضية بعنوان »األرواح المهددة باالنقراض: االرتباط بين الهشاشة والنوع اإلجتماعي في 
الجنوب العالمي«.

نظم المجلس األعلى للس��كان بالتعاون مع مركز المرأة لألزمات طويلة االمد في جامعة غرب اس��كتلندا والشبكة 
العالمية للبحوث الصحية لالجئين بتاريخ ) 21  /  7  /  2020 (، ندوة افتراضية بعنوان »األرواح المهددة باالنقراض: االرتباط 
بي��ن الهشاش��ة والن��وع اإلجتماعي في الجنوب العالمي«.  وأتاحت الندوة التي ش��ارك به��ا ممثلين عن دول بنغالدش 
واوغندا وإيطاليا واليونان والنمس��ا الفرصة لدراس��ة خصوصية الالجئات في البيئات الهشة والتحديات التي يواجهنها 

من منظور النوع اإلجتماعي. 

• المشاركة في حوارات إقليمية حول سياسات الحماية اإلجتماعية بالمنطقة العربية.

شاركت االمينة العامة للمجلس االعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي بتاريخ ) 5  /  5  /  2020 ( في الحوارات االقليمية 
حول »سياس��ات الحماي��ة اإلجتماعية بالوطن العربي، وتأثرها باألزمة الحالية، وقدرته��ا على التصدي لتداعيات جائحة 
)كوفي��د-19( عل��ى الفئ��ات المختلفة في دولن��ا العربية«، والتي عق��دت عبر تطبيق ) zoom ( ضمن جلس��ات منظمة 
النهض��ة العربي��ة )أرض(. وتحدث��ت عماوي خالل مش��اركتها عن الفئات المس��تهدفة لإلطار الوطن��ي لدعم الفئات 

الهشة اقتصاديًا في ظل أزمة كورونا.
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•  المشاركة في لقاء شبه اقليمي بعنوان »أثار كوفيد على النساء وخاصة العنف المنزلي«.

العام��ة للمجلس  ش��اركت االمين��ة 
ي��خ ر بتا ي  و ة عبل��ة عم��ا ر كت��و لد ا

) 6  /  5  /  2020 ( ف��ي لقاء ش��به إقليمي 
عب��ر تطبي��ق  ) zoom ( حول موضوع 
الن��وع اإلجتماع��ي والكورون��ا، بعن��وان 
»أث��ار كوفي��د عل��ى النس��اء وخاص��ة 
العنف المنزل��ي«، وذلك ضمن مؤتمر 
ف��ي  اإلجتماع��ي  الن��وع  ديناميكي��ات 
عصر كوفيد، والذي نظمته مؤسسة 

االقتصاد النسوي.

وتحدث��ت عماوي خ��الل مش��اركتها 
ع��ن أثر جائح��ة في��روس كورونا على 

المس��اواة بين الجنس��ين، مش��يرة إلى نقاط الضعف التي أظهرتها الجائحة، والتي من بينه��ا ضعف تضمين احتياجات 
المرأة بخطط اإلستجابة، كما ناقشت العناصر الرئيسية الستراتيجيات التأهب واإلستجابة لألزمات التي تراعي الفوارق 

بين الجنسين للتغلب على آثار هذه األزمة. 

•  المشاركة في ورشة عمل بعنوان » هل أثرت أزمة كورونا على ظاهرة العنف والتمييز ضد 
النساء في األردن؟«.

العام��ة للمجلس  ش��اركت االمين��ة 
بتاريخ ) 30  /  5  /  2020 ( في ورشة عمل 
عب��ر تطبي��ق ) zoom (  بعن��وان » هل 
أث��رت أزمة كورونا عل��ى ظاهرة العنف 
والتميي��ز ض��د النس��اء ف��ي األردن؟«، 
بتنظيم من مركز القدس للدراسات.

وتحدث��ت عماوي خالل الورش��ة حول 
ف��ي  النس��اء  ض��د  والتميي��ز  العن��ف 
ظل أزم��ة كورونا، واس��تعرضت أهم 
تعان��ي  الت��ي  والتحدي��ات  المش��اكل 
منها المرأة خالل هذه االزمة، وأفضل 
الس��بل لتوفير بيئة آمنة للنساء في 
ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها 

األردن.
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•  المشاركة بندوة مشاركة معلومات عن بعد حول» نظرة عامة على العنف ضد المرأة-حملة 16 
يومًا«.

ش��اركت االمينة العامة للمجلس األعلى للس��كان الدكتورة عبلة عماوي في ندوة مشاركة معلومات عن بعد حول 
»نظرة عامة على العنف ضد المرأة- حملة 16 يومًا«، والتي جاءت بتنظيم من االسكوا وبالتنسيق مع منظمات األمم 

المتحدة، وذلك بتاريخ ) 9 / 12 / 2020 (. 

وهدفت الندوة إلى صياغة فهم متعمق حول العنف القائم على النوع اإلجتماعي وتأثيره متعدد األوجه، وتبادل أفضل 
الممارس��ات للتصدي لهذا العنف من خالل التحالف والتش��بيك، وتس��تهدف مقدمي الخدمات العاملين في الجهات 

المعنية بالعنف االسري، والعاملين في مجال اإلعالم لقضايا العنف االسري. 

واس��تعرضت الدكت��ورة عماوي خ��الل محاضرتها مفه��وم العنف عل��ى المرأة واش��كاله، واألثار المترتب��ة على العنف 
القائم على النوع اإلجتماعي، والتكاليف المادية لظاهرة العنف ضد المرأة، وتأثير جائحة فيروس كورنا على ازدياد هذه 

الظاهرة وازدياد األعباء المرتبطة باألدوار اإلجتماعية للمرأة. 

المستوى الفردي
والمجتمعي:

 كسب التأييد ورفع الوعي



المستوى الفردي
والمجتمعي:

 كسب التأييد ورفع الوعي
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نفذ المجلس سلس��لة فعاليات بالتعاون مع الشركاء بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يصادف بتاريخ الحادي 
عش��ر من تموز من كل عام، حيث جاء عام 2020 تحت ش��عار »حماية صحة وحقوق النس��اء والفتيات في ظل جائحة 

كورونا«، وتمثلت الفعاليات كالتالي:

•  اللقاء الوطني االفتراضي لالحتفال باليوم العالمي للسكان.

نظم المجلس األعلى للس��كان وبالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للس��كان عب��ر تقنية االتصال المرئي بتاريخ 
)13 /  7  /  2020 (، اللقاء الوطني االفتراضي لالحتفال باليوم العالمي للسكان، بمشاركة الجهات الوطنية ذات العالقة. 

وتمثلت اهداف اللقاء بإس��تعراض دور المجلس األعلى للس��كان اثناء جائحة فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق 
بالتحدي��ات الت��ي فرضتها االزم��ة على مختلف الفئات الس��كانية، ومناقش��ة منظوم��ة الحماية اإلجتماعي��ة وتأثرها 

بالجائحة وما بعدها، وإستعراض دور منظمات المجتمع المدني.  

•  مس��ابقة انت��اج فيديو قصير حول »األث��ار االقتصادية لجائحة كورونا ) COVID - 19(  على الش��باب 
والشابات ودورهم في اإلستجابة لألزمة«.

نفذ المجلس االعلى للسكان مسابقة انتاج فيديو قصير حول األثار االقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الشباب 
والش��ابات ودورهم في اإلس��تجابة، بالتعاون مع الهيئة الملكية األردنية لألفالم وبدعم من صندوق األمم المتحدة 
للس��كان.  وتضمنت المس��ابقة ثالث جوائز نقدية وش��هادات تقدير لكافة المتقدمين للمس��ابقة، وحاز على الجائزة 
األول��ى فيديو »لينًا«، والجائزة الثانية نالها  فيديو بعنوان »ب��كل صراحة« اما الجائزة الثالثة فكانت مناصفة بين فيديو 

»مهندس في زمن الكورونا« وفيديو »الزائر األسود«، وتم تكريم الفائزين ضمن فعالية رسمية.

االحتفال باليوم العالمي للسكان:
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 " �فيديو " لين
فيديو "مهندس في زمن

الكورونا"                                

فيديو بعنوان " بكل صراحة" فيديو "الزائر ا�سود"

• المسابقة الشبابية لكتابة قصة قصيرة حول أثر جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( على 
الشباب والشابات خالل فترة الحجر الصحي .

نفذ المجلس األعلى للس��كان بدعم من صندوق األمم المتحدة للس��كان مس��ابقة ش��بابية لكتاب��ة قصة قصيرة 
حول أثر جائحة فيروس كورنا على الش��باب والش��ابات خالل فترة الحجر الصحي، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي 
للس��كان، والتي هدفت للتعرف على أثار الجائحة على وضع فئة الش��باب )اناثًا وذكوراً( اإلجتماعي واالقتصادي والصحي 
وتجاربهم الش��خصية، وماهي األفكار الريادية التي نفذها الش��باب والشابات خالل فترة الحجر الصحي من خالل كتابة 

قصة قصيرة حول ذلك.

وتضمنت المسابقة جوائز نقدية وشهادات تقديرية، وحازت القصة القصيرة بعنوان »مقتطفات من يوميات كورونا« 
عل��ى الجائزة األولى، فيما حصلت القصة القصيرة التي حمل��ت عنوان »غزو مختلف« على الجائزة الثانية، ونالت الجائزة 

الثالثة قصة قصيرة بعنوان » عطاء بعد الشتاء«، وتم تكريم الفائزين ضمن فعالية رسمية.
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•  الرسم على الجدار )جدارية( في أربع محافظات )عجلون، مادبا، ماحص، المفرق(.

نف��ذ المجل��س األعلى للس��كان نش��اط الرس��م على 
الج��دار )جدارية( تتضمن رس��ائل ت��م ترجمتها ضمن 
رس��ومات عن قضايا الش��باب في ظل جائحة كورونا 
في محافظات )عجلون، مادبا، ماحص، المفرق(، وذلك 

بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان.

• المشاركة بورشة عمل الحرف اليدوية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان.

نظم صندوق األمم المتحدة للس��كان بالتع��اون مع المجلس 
األعلى للس��كان وجمعية صن��اع الحرف التقليدية، ورش��ة عمل 
الحرف اليدوية بتاريخ ) 22  /  7  /  2020 (، بمش��اركة عدد من فناني 
الح��رف اليدوي��ة الموهوبي��ن، وبين��ت االمينة العام��ة للمجلس 
الدكتورة عبلة عماوي خالل الورشة تأثير جائحة فيروس كورونا 
على جميع القطاعات والش��رائح ف��ي المجتمع وباألخص الفئات 

التي يصعب الوصول اليها ومن ضمنها ذوي وذوات اإلعاقات.

•  المش��اركة بحفل غنائي موسيقي بتنسيق من 
صن��دوق األمم المتحدة للس��كان بعن��وان »خلي 

الموسيقى تحكي«.

نظ��م صن��دوق األم��م المتحدة للس��كان وبالتع��اون مع 
المجل��س األعل��ى للس��كان حف��ل غنائ��ي موس��يقي عبر 
تقنية االتصال المرئي )Facebook live( بمناس��بة اليوم 
العالم��ي للش��باب 2020، وال��ذي قدمت��ه الفنان��ة األردني��ة 
مكادي نحاس على مس��رح ش��مس في عمان بتاريخ 

.) 2020  /  7  /  26 (
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نفذ المجلس األعلى للسكان بالشراكة مع مؤسسة هيفوس وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروع 
تمكين المرأة من اجل القيادة، ورشات تعريفية ألعضاء مجالس بلديات )مادبا الكبرى، عجلون الكبرى، ماحص( حول 

مشروع » الحكومة والالمركزية ومركزة النوع اإلجتماعي في المجالس البلدية«.

ورشات عمل تعريفية ألعضاء مجالس بلديات )مادبا الكبرى، عجلون الكبرى، ماحص(

 حول مشروع » الحكومة والالمركزية ومركزة النوع اإلجتماعي في المجالس البلدية«

بلدية مادبا الكبرى، بتاريخ ) 16  /  7  /  2020 (

بلدية عجلون الكبرى، بتاريخ ) 20  /  7  /  2020 (

بلدية ماحص، بتاريخ ) 29  /  7  /  2020 (
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البرنامج التدريبي في مجال إعداد مقترحات المشاريع حول إدماج ديناميكيات السكان 
وأهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في أطر التخطيط اإلجتماعي 
واالقتصادي التنموي على مستوى بلديات )عجلون الكبرى، ماحص، مادبا الكبرى، 

ماحص( لمدة يومين لكل بلدية. 

انتاج فيديو قصير يتضمن اراء عدد من عضوات مجالس

 بلديات )عجلون الكبرى، مادبا الكبرى، ماحص(.

https://www.youtube.com/watch?v=kHceHHy51rcرابط الفيديو: 
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اللقاء التعريفي لفرق اندية المناظرة في محافظات مادبا والبلقاء وعجلون.

تنفيذ مناظرات شبابية حول تعزيز التوجه اإليجابي نحو تمكين المرأة سياسيًا.

عقد المجلس لقاء تعريفي لفرق اندية المناظرة في محافظات مادبا والبلقاء بتاريخ ) 24  /  8  /  2020 (، بهدف تعريفهم 
حول »مشروع الحكومة والالمركزية ومركزة النوع اإلجتماعي في المجالس البلدية«.

نفذ المجلس األعلى للس��كان ثالث مناظرات ش��بابية حول » تعزيز التوجه اإليجابي نحو تمكين المرأة سياس��يًا من 
قبل صناع القرار والس��لطات المحلية والعامة والش��باب والش��ابات لبلديات )عجلون الكبرى، مادبا الكبرى، ماحص(«، 
بدعم من مؤسس��ة هيفوس وبالتعاون مع الصندوق األردني الهاش��مي للتنمية البشرية من خالل اندية المناظرات 

التابعة لمركز االميرة بسمة للتنمية البشرية في محافظات عجلون ومادبا والبلقاء.

وهدفت المناظرات الى كسب التأييد والحشد لتحقيق اهداف مشروع » الحكومة الالمركزية ومركزة النوع اإلجتماعي 
في المجالس البلدية«، والتي نفذت بالشراكة مع مؤسسة هيفوس ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية. 
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ورشة تدريبية ألعضاء مجالس بلديات )عجلون الكبرى ومادبا الكبرى وماحص( حول 
»التخطيط االستراتيجي وإدماج البعد السكاني والنوع اإلجتماعي في الخطط المحلية« .

عق��د المجلس األعلى للس��كان ورش��ة تدريبية إلعض��اء وعضوات بلديات )عجل��ون الكبرى ومادب��ا الكبرى وماحص( 
حول »التخطيط االس��تراتيجي وإدماج البعد الس��كاني والن��وع اإلجتماعي في الخطط المحلية«، وذلك ضمن مش��روع 
»الحكومة الالمركزية ومركزة النوع اإلجتماعي في المجالس البلدية«، والذي نفذه المجلس بالشراكة مع مؤسسة 

هيفوس. 

وهدفت الورشة التي عقدت على مدار ثالثة أيام خالل الفترة )30  /  8-1  /  9  /  2020( إلى بناء قدرات المشاركين في مجال 
مهارات التخطيط االس��تراتيجي في األطر التنموية، ورفع وعيهم حول أهمية إدماج البعد الس��كاني والنوع اإلجتماعي 
ف��ي الخط��ط البلدية، ومراجع��ة الخطط والموازن��ات المحلية م��ن منظور البعد الس��كاني والن��وع اإلجتماعي لضمان 
استدامة  التنمية التي تسعى للحفاظ على حقوق ومصالح األجيال القادمة بمشاركة كال الجنسين، إلى جانب التركيز 
على أهمية عملية التخطيط التنموي بمنظور النوع اإلجتماعي على المس��توى المحلي لضمان توزيع الموارد حس��ب 

احتياجات كال الجنسين. 

إعداد ملخصات سياسات ضمن مشروع الحكومة الالمركزية ومركزة

 النوع اإلجتماعي في المجالس البلدية.

تم ضمن مش��روع الحكومة  الالمركزية ومركزة النوع اإلجتماعي في المجالس البلدية، إعداد ملخصات السياس��ات 
التالية : 

البلدية في اإلستجابة لألزمات«. الفاعل في المجالس  النساء  • ملخص سياسات »دور 

• ملخص سياس��ات حول »منهجية مأسس��ة اطر التخطيط التنموي والميزانيات المراعية للنوع اإلجتماعي والتي 
تدمج أهداف التنمية المستدامة وإلتزامات مؤتمر السكان والتنمية«.

• ملخ��ص سياس��ات »اإلطار العام لمؤش��رات وتدخالت إدم��اج النوع اإلجتماعي ضمن الخط��ط التنموية وموازنات 
المجالس البلدية«.



48

ورشة توعوية لإلعالميين حول قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية.

البرنامج التدريبي لتفعيل دور الشباب في الحد من ظاهرة زواج من هم

 دون 18 سنة في مجتمعاتهم المحلية.

لش��ؤون  الوطني��ة  اللجن��ة  نف��ذت 
المجل��س  م��ع  وبالتع��اون  الم��رأة 
م��ن  وبتموي��ل  للس��كان  االعل��ى 
االقليمي  االوروبي  البرنامج  مش��روع 
للتنمية والحماية، البرنامج التدريبي 
األول والثاني لتفعيل دور الشباب في 
الحد م��ن ظاهرة زواج م��ن هم دون 
18 س��نة في مجتمعاته��م المحلية 
م��ن خ��الل اس��تهداف الش��باب ف��ي 
المجتمع��ات المحلي��ة لمحافظات 
أقاليم الش��مال والوس��ط والجنوب، 
حيث عقد البرنامج األول خالل الفترة 
)5-8 /  10  /  2020( والثان��ي خ��الل الفترة 

.)2020  /  10  /  18-16(

عقد المجلس األعلى للسكان بالتعاون مع الجمعية األردنية لتنظيم وحماية االسرة وبدعم من مشروع الشير نت 
الهولندي ورش��ة توعوية لإلعالميين حول قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية للمراهقين والشباب 
ف��ي األردن، بمش��اركة مجموع��ة م��ن اإلعالميين م��ن مختلف الوس��ائل اإلعالمي��ة والداعمي��ن للقضايا الس��كانية 

والتنموية، بتاريخ ) 13  /  9  /  2020 (. 

وهدفت الورشة لتعزيز وعي اإلعالميين حول قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية / تنظيم االسرة في األردن، وذلك لرفع 
كفاءة اإلعالميين في مجال تغطية القضايا المتعلقة بهذا المجال، للمس��اهمة في رفع وعي المجتمع وتغيير اآلراء 

والسلوكيات تجاه هذه القضايا.
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عق��د المجل��س األعلى للس��كان وبدعم من صن��دوق األمم المتحدة للس��كان بتاريخ ) 6  /  12  /  2020 ( ورش��ة تدريبية 
ح��ول مؤش��رات اإلس��تراتيجية الوطنية للصح��ة اإلنجابية والجنس��ية ) 2020-2030 (، بمش��اركة أعض��اء اللجنة الفنية 

لإلستراتيجية.

 وهدفت الورش��ة إلى تعريف المش��اركين بالمؤش��رات الخاصة باإلس��تراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية والجنسية 
)2020-2030 ( عل��ى مس��توى األث��ر والنتائ��ج والمخرجات والمداخالت، وش��رح بطاقات المؤش��رات، والوص��ول إلى فهم 

مشترك بين شركاء اإلستراتيجية حول منهجية المتابعة والتقييم.

وخلصت الورش��ة إلى عدة توصيات من أهمها، تعديل بطاقات المؤش��رات التي تم نقاش��ها حس��ب المتعارف عليه، 
وعقد هذه الدورات بش��كل مس��تمر ولجميع أعضاء اللجنة، وضرورة عقد إجتماعات دورية للوقوف على مدى اإلنجاز 

ضرورة اتمته المؤشرات.

نف��ذ المجل��س األعل��ى للس��كان بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للس��كان بتاري��خ ) 19  /  10  /  2020 ( ورش��ة توعوية 
لإلعالميي��ن ح��ول القضاي��ا الس��كانية والتنموية وإدماج البعد الس��كاني في الخط��ط الوطنية والمحلي��ة من منظور 
النوع اإلجتماعي، بمش��اركة مجموعة من اإلعالميين من مختلف الوس��ائل اإلعالمية والداعمين للقضايا السكانية 

والتنموية.

 وهدف��ت الورش��ة إلى رفع كف��اءة اإلعالميين في مج��ال الترويج لألهداف والرؤى الس��كانية والتنموي��ة في المجتمع 
وتوجيه رس��ائل توعوية تتس��م بدرجة عالية من المهني��ة والفعالية في تغيير اآلراء والس��لوكيات واإلتجاهات ألفراد 

المجتمع.

ورشة تدريبية حول مؤشرات اإلستراتيجية الوطنية للصحة

 اإلنجابية والجنسية ) 2030-2020 (.

ورشة توعوية لإلعالميين حول القضايا السكانية والتنموية وإدماج البعد

 السكاني في الخطط الوطنية والمحلية من منظور النوع اإلجتماعي.
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عق��د المجل��س األعلى للس��كان بدعم 
م��ن صندوق األم��م المتحدة للس��كان 
ومراجع��ة  مناقش��ة  عم��ل  ورش��ة 
الس��كان  »قضاي��ا  دراس��ة  مس��ودة 
والتنمية في وس��ائل اإلعالم المقروءة 
 -2019 للع��ام  والمرئي��ة  والمس��موعة 
دراس��ة تحليلي��ة«، وذل��ك خ��الل الفترة 
)25-26  /  11  /  2020(، بمش��اركة ع��دد من 
اإلعالميي��ن واإلعالمي��ات م��ن مختل��ف 
الوس��ائل اإلعالمية وخب��راء ومختصين 

في هذا المجال.

وهدفت الورشة إلى مراجعة ومناقشة 
النتائج األولية للدراسة التي أعدها المجلس من خالل تعاقده مع مركز الراي للدراسات، وذلك من خالل اإلستفادة من 

خبرات المشاركين في هذا المجال، بهدف تغذية الدراسة والخروج بدراسة نهائية تخدم تحقيق األهداف المطلوبة.

عقد المجلس األعلى للسكان ومشروع شير-نت األردن ورشة تدريبية حول مهارات كتابة وثائق المشاريع الستقطاب 
التمويل، بمش��اركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والجامعات األردنية العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع 

المدني، باإلضافة لعدد من موظفي المجلس، وذلك خالل الفترة )31-29  / 12  /  2020(.

وهدفت الورش��ة إلى رفع القدرات الوطنية في اإلستفادة من المنح البحثية والبرامجية التي تقدمها الجهات المانحة، 
وتعزيز مستوى تنافسية المؤسسات الوطنية بين المؤسسات في العالم في جلب التمويل لتنفيذ مشاريع دراسات 

وبرامج تصب في تحقيق األهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. 

ورشة عمل مناقشة ومراجعة مسودة دراسة »قضايا السكان والتنمية في وسائل 

اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية للعام 2019- دراسة تحليلية«

عقد ورشة تدريبية حول مهارات كتابة وثائق المشاريع الستقطاب التمويل.



51

•  مساهمة المجلس األعلى للسكان األردني في تعزيز قدرات المجلس القومي للسكان السوداني- 

اإلدارة المحكمة بالنتائج. 

•  إعداد دليل تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان، 

حيث يمثل هذا الدليل نموذج مقترح لمنظومة متكاملة من التخطيط االس��تراتيجي المحكمة بالنتائج للمجالس 
واللج��ان الوطني��ة للس��كان أو م��ن في حكمه��ا،  والذي ت��م تطويره من قب��ل المجلس األعلى للس��كان ف��ي األردن 
كمس��اهمة في أعمال المجلس العربي للس��كان والتنمية، به��دف نقل المعرفة لتوحيد الجه��ود العربية في دعم 
ومساندة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني للدول األعضاء لمواكبة المستجدات الدولية واإلقليمية، 
ومس��اعدة المجالس وتعزيز قدراتهم في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات واالستراتيجيات الوطنية الفاعلة 
ذات الصلة بالقضايا  والديناميكيات السكانية تماشيًا مع المستجدات الدولية واإلقليمية، من خالل التخطيط العلمي 

المشترك المبنى على األدلة والبراهين العلمية المثبتة.

•  إع��داد انفوجرافات تتضم��ن معلومات وأرقام حول موضوعات تتعلق بقضايا الس��كان والتنمية، 
وتزويدها لإلعالميين لإلستفادة منها في اعداد موادهم اإلعالمية الداعمة لهذه القضايا.



52

•  تحدي��ث الموق��ع االلكترون��ي للمجل��س وحس��ابات المجلس على ش��بكات التواص��ل اإلجتماعي، 
بهدف نش��ر المعلومات واألرقام الس��كانية والتنموية، واإلس��تفادة منها من قبل الجهات المعنية 

والمختصين والمهتمين. 

•  إعداد النشرات الدورية )األولى والثانية( متضمنة إنجازات المجلس األعلى للسكان، وارسالها إلى 
الشركاء، ورفعها على موقع المجلس ومواقع التواصل اإلجتماعي. 
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•  تحديث دوري لقائمة شركاء المجلس Mailing list، بهدف توفير قاعدة بيانات لشركاء المجلس 
لتسهيل التواصل معهم. 

الس��نوي  التقري��ر  إص��دار   •
للمجل��س األعل��ى للس��كان لعام 
2019 باللغتين العربية واإلنجليزية 

وتوزيعه على الشركاء. 
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•  إلق��اء الض��وء عل��ى أب��رز األي��ام العالمية ذات العالق��ة بقضايا الس��كان والتنمية، من خ��الل إعداد 
بيانات صحفية وانفوجرافات تتضمن معلومات وأرقام حول هذه األيام، والتي تم نشرها عبر وسائل 

اإلعالم المختلفة وموقع المجلس االلكتروني وشبكات التواصل اإلجتماعي. 

•  تم إعداد ونش��ر العديد من البوس��تات الخاصة بفعاليات وأنش��طة المجلس األعلى للسكان على 
صفحات شبكات التواصل اإلجتماعي الخاصة بالمجلس.  

 تم إعداد ونشر 62 بيان صحفي في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى موقع المجلس االلكتروني وصفحاته على وسائل 
التواص��ل اإلجتماع��ي خالل ع��ام 2020، منها 39 بيان صحفي تناول األنش��طة والفعاليات الخاص��ة بالمجلس، و23 بيان 

تناول معلومات وأرقام حول األيام العالمية.

كما تم متابعة تنسيق وبث ما يزيد عن )14( استضافة إذاعية وتلفزيونية للمعنيين بالمجلس، ومتابعة بث 5 تقارير 
إخبارية تلفزيونية، تناولت أبرز المعلومات التي نشرها المجلس حول بعض القضايا السكانية والتنموية.

ويأتي النشر والتغطيات واالستضافات اإلعالمية لفعاليات المجلس، بهدف تعزيز وعي المجتمع بالقضايا والسياسات 
السكانية والتنموية وكسب تأييد صناع القرار في هذا المجال من خالل نشر معلومات وأرقام دقيقة حولها. 
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5
التقارير ا�خبارية

التلفزيونية

14
االستضافات

التلفزيونية للمعنيين
بالمجلس

39
البيانات الصحفية

�نشطة وفعاليات
المجلس

23
المقاالت الخاصة
بااليام العالمية

التغطيات اإلعالمية في وسائل اإلعالم المختلفة2020 .

التغطيات اإلعالمية في موقع المجلس االلكتروني وصفحات التواصل اإلجتماعي 2020.

HPCJO

Facebook Account
3.385
3.482

Like
Follower

Twitter Account
785
123.667

Tweet
Impressions

@HPC_jordan

YouTube Account
2.809
170

Views
Views HPCpromise

Instagram Account
379
58

Post
Follower HPCJO

HPC Website
7003 Visitor

Share Net Websire
961 Visitor

www.hpc.org.jo www.share-net-jordan.org.jo
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بتاري��خ  األردن��ي  التلفزي��ون  اس��تضافة    •
) 10 / 4 / 2020 ( ف��ي برنام��ج س��تون دقيق��ة 
لألمينة العامة للمجلس األعلى للس��كان 
الدكت��ورة عبل��ة عم��اوي، وذل��ك للحديث 
حول الس��يناريوهات التي أعدها المجلس 

إلنتشار فيروس كورونا في األردن.

•  ااس��تضافة برنام��ج Jo@   عل��ى قناة 
المملك��ة بتاري��خ ) 11 / 5 /  2020 ( لألمين��ة 
للس��كان  األعل��ى  للمجل��س  العام��ة 
الدكتورة عبلة عم��اوي، وذلك للحديث 
ع��ن اآلراء والتغري��دات التي نش��رت عبر 
ش��بكات التواصل اإلجتماع��ي حول احد 

جرائم الشرف التي ارتكبت في األردن.

•  اس��تضافة قن��اة المملكة لألمينة 
للس��كان  األعل��ى  للمجل��س  العام��ة 

ي��خ ر بتا ي  و ة عبل��ة عم��ا ر كت��و لد ا
(، وذل��ك للحدي��ث ح��ول   2020  /  7 /  11  (
مناسبة اليوم العالمي للسكان، والذي 
ج��اء ه��ذا العام تح��ت ش��عار »حماية 
صح��ة وحق��وق النس��اء والفتي��ات في 

ظل جائحة كورونا«.

أبرز اإلستضافات التلفزيونية.
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•  اس��تضافة التلفزي��ون األردني من 
خالل برنام��ج هذا المس��اء لألمينة 
العام��ة للمجل��س األعلى للس��كان 
ومدي��رة  عم��اوي،  عبل��ة  الدكت��ورة 
المتح��دة  األم��م  صن��دوق  مكت��ب 
للس��كان في األردن الس��يدة انشراح 
احمد بتاريخ ) 12  / 7  /  2020 (، للحديث 
العالم��ي  الي��وم  مناس��بة  ح��ول 

للسكان.

العام��ة  األمين��ة  اس��تضافة   •
للمجلس األعلى للسكان الدكتورة 
عبل��ة عم��اوي ضم��ن برنام��ج ه��ذا 
األردن��ي،  التلفزي��ون  عل��ى  المس��اء 
الس��يناريوهات  ح��ول  للحدي��ث 
المجل��س  أعده��ا  الت��ي  المتوقع��ة 
ح��ول إنتش��ار في��روس كورون��ا في 
األردن، وذلك بتاريخ ) 23  /  9  /  2020 (. 

العام��ة  االمين��ة  اس��تضافة    •
للس��كان  األعل��ى  للمجل��س 
ضم��ن  عم��اوي  عبل��ة  الدكت��ورة 
برنام��ج س��اعة م��ع MBM ، والذي 
يب��ث عل��ى الفي��س ب��وك، للحديث 
وهم��وم  وتحدي��ات  قضاي��ا  ح��ول 
الشباب، وذلك بتاريخ ) 3  /  9  /  2020 (.
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•   إعداد تقارير النشر اإلعالمي الشهري لألخبار الصحفية واالستضافات والتغطيات اإلعالمية حول فعاليات وانشطة 
ومبادرات المجلس. 

•   إعداد تقارير مصادر الرصد اإلعالمي الشهري ألبرز الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية واإللكترونية، 
والتي يتم متابعتها من قبل المجلس بشكل دوري. 

•   إعداد تقرير تحليلي للنشر اإلعالمي لعام 2020 لفعاليات وانشطة المجلس األعلى للسكان.

Google Alert ذات عالقة بقضايا السكان والتنمية.  •   إعداد قاعدة بيانات 

•   تحديث الساعة السكانية ونشرها على مواقع المجلس.   

تقارير الرصد والنشر اإلعالمي حول القضايا السكانية.

      إع��داد التقري��ر اإلعالم��ي ألنش��طة المجلس األعلى للس��كان لفعالي��ات المجلس العربي للس��كان 
والتنمية )2020-2019(.

     إع��داد التقري��ر التحليلي للبيان��ات الصحفية والمقاالت الصادرة عن الوس��ائل اإلعالمية والمتعلقة 
بتأثي��ر جائح��ة كورون��ا عل��ى الفئ��ات والقطاع��ات المختلفة م��ن واق��ع بيان��ات  google alert الخاصة 

بالمجلس األعلى للسكان.
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والق��رارات  اإلج��راءات  أب��رز  تقري��ر  إع��داد   •
الحكومي��ة االحترازي��ة ف��ي مج��ال الحماي��ة 
اإلجتماعي��ة ودع��م االقتص��اد الوطن��ي ف��ي 
ظل إنتش��ار في��روس كورونا المس��تجد في 

األردن.

       إصدار االعداد )15، 16، 17، 18( من النشرة الدورية لمنصة المعرفة ألبحاث الصحة الجنسية واإلنجابية 
للعام 2020 باللغتين العربية واالنجليزية. 
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     إدام��ة منص��ة المعرفة اإللكتروني��ة باألبحاث والدراس��ات المتعلقة بالصحة الجنس��ية واإلنجابية، 
حيث تم رفع 13 دراسة خالل عام 2020، وسجل فيها 40   عضواً ومؤسسة واحدة فقط. 

      دراس��ة تقيي��م الوض��ع الحال��ي لبرام��ج التوعي��ة ف��ي مجال 
الصحة الجنس��ية والحقوق اإلنجابية للمراهقين والشباب في 

األردن بتمويل من مؤسسة الشيرنت –األردن. 

     إصدار ملخص سياس��ات دور النس��اء الفاع��ل في المجالس 
البلدية في اإلستجابة لألزمات بتمويل من مؤسسة هيفوس.

تعزيز الكفاءة
المؤسسية للمجلس

ا�على للسكان



تعزيز الكفاءة
المؤسسية للمجلس

ا�على للسكان
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•  متابعة حوسبة نظام المتابعة والتقييم الخاص باألداء المؤسسي. 

•  بناء قدرات الموظفين في مجال تطبيق النظام المحوسب. 

•  ادخال أنشطة عام 2020 على النظام المحوسب. 

•  متابعة وتقييم أنشطة الوحدات بشكل محوسب من خالل النظام. 

•  تطوير نموذج متابعة االتفاقيات مع المزودين ومتابعة تطبيقه. 

 نظام متابعة وتقييم األداء المؤسسي مطبق ومفعل، والذي يهدف إلى:

• متابعة تطبيق برنامج العمل التطوعي والتدريب داخل المجلس لتعزيز مشاركة الشباب )ذكور واناث(.

االنطباعات  إتجاهات  لتحديد  عليه  يبنى  أساسًا  لتكون  وانطباعاتهم،  الشركاء  رضى  قياس  نظام  • تطبيق 

واراء ومستويات الرضى للشركاء ومستوى رضى الشركاء عن موظفي المجلس. 

بهدف تعزيز الكفاءة المؤسس��ية للمجلس األعلى للس��كان وتحس��ين جودة المخرجات واس��تدامة وتوسيع نطاق 
شركاء المجلس، تم إستطالع أراء الشركاء بطبيعة عمل ودور المجلس خالل عام 2020، وذلك للتعرف على وجهة 
نظر الشركاء ومدى رضاهم عن تناول المجلس للقضايا السكانية  لتعزيز هذا الدور، و تحديد سبل تحسين وتطوير 
العالقة مع الشركاء، وتحسين مستوى رضا الشركاء المتعاملين مع المجلس في معالجة قضايا السكان والتنمية، 

بما يخدم تحقيق األهداف الوطنية، حيث تم قياس مستوى رضى الشركاء ضمن ثالثة محاور هي : 

     مستوى الرضى عن دور المجلس. 

     مستوى الرضى عن الخدمة المقدمة واإلجراءات للحصول عليها.

     مستوى الثقة في قدرة المجلس على معالجة القضايا السكانية.
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90.7%
الرضى عن دور المجلس في المتابعة

والتقييم للقضايا والمؤشرات 
االساسية المتعلقة بالسكان

ثقة الشركاء بقدرة المجلس على
معالجة القضايا السكانية 93.7%

دور المجلس بنشر الوعي بضرورة
ادماج المتغيرات السكانية بعملية

 التخطيط التنموي
93.7%

دور المجلس في اعداد الدراسات
وملخصات السياسات المتعلقة

بالقضايا السكانية
93.8%

الرضى عن أداء المجلس بشكل عام 93.8%

•  رفع الكفاءات األساس��ية والمهنية للموارد البش��رية من خالل بناء قدرات الموظفين في المجلس، حيث 
تم إعداد تقرير االحتياجات التدريبية للموظفين لعام 2020 بالتنسيق بين مدراء الوحدات والموظفين، وتمت مشاركة 
ع��دد من الموظفين ف��ي دورات تدريبية دولية ومحلية من خالل الدورات التي عقدها الش��ركاء أومن خالل المنصات 

التدريبية المجانية مثل منصة إدراك أومن خالل الدورات التي يعقدها المجلس. 

وفي عام 2020 ش��ارك جميع موظفي المجلس في دورات تدريبية مختلفة، مما يس��اهم تدريب الموظفين في تعزيز 
قدرات الموظفين بأداء مهام العمل، بما يحقق للمجلس المزيد من الكفاءة في تقديم خدمات متميزة ذات جودة 

ونوعية عالية، ويرسخ عوامل االستقرار الوظيفي.

 إعداد تقارير المتابعة والتقييم الربعية والسنوية.

رضى الشركاء.

01

02

03

04

05

06

  تقرير المتابعة والتقييم السنوي �داء الوحدات لعام 2019. 

متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للمجلس لعام 2020 بالتنسيق مع كافة الوحدات متضمنة المبادرات
 التي تخدم تحقيق ا�هداف االستراتيجية والكلف المالية للمجلس.

تقارير المتابعة والتقييم الربعية �داء الوحدات للعام 2020 الحساسة للنوع االجتماعي.

 تقرير تقييم إثر الدورات التدريبية لكادر المجلس لعام 2020.

تقرير تقييم نتائج الرضا الوظيفي 2019.

تقرير رضا شركاء المجلس للعام 2020.
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عقد المجلس األعلى للس��كان ورش��ة تدريبية 
لموظفي��ه حول األس��اليب اإلبداعية، وبش��كل 
خ��اص ف��ي مج��ال اس��تخدام الفن��ون األدائي��ة 
بتنفيذ حمالت كس��ب التأييد لقضايا الس��كان 
الوطني��ة  اإلس��تراتيجية  وباألخ��ص  والتنمي��ة 

للسكان، وذلك خالل الفترة )2020/12/23-22(.

تعكس خطة عمل المجلس األعلى للسكان لعام 2021، نتائج العمل الرئيسية التي ترتكز عليها الخطة اإلستراتيجية 
للمجلس وهي: 

*  نم��و مس��تدام وع��ادل يرتكز على التخطي��ط من منظور سياس��ات الفرصة الس��كانية محق��ق، والجهود 
لإلس��تفادة م��ن الفرصة وتعزيز المس��اواة بي��ن الجنس��ين وتمكين المرأة محش��ودة، من خ��الل إيجاد بيئة 

سياسات داعمة لقضايا السكان والتنمية، وقدرات مؤسسية، وإطار شامل متعدد القطاعات مطور.

حيث سيتم التركيز في خطة عام 2021 ضمن هذه النتيجة على ما يلي: 

• إعداد الدراسات والبحوث والسياس���ات واالستراتيجيات وخطط العمل، المرتكزة على االولويات الوطنية المعنية 
بالس��كان والتنمي��ة، والحساس��ة للن��وع اإلجتماع��ي، بمنهجية ش��مولية وتش��اورية، حيث س��يتم إعداد الدراس��ات 

والتقارير التالية: 

تنفيذ ورشة تدريبية لموظفي المجلس حول األساليب اإلبداعية.

 اإلطار العام لخطة المجلس األعلى للسكان لعام  2021.

المجال 

نسبة الرضى عن المجال االداري

نسبة الرضى عن المجال الفني 

نسبة الرضى عن الفرص والمكافات والحوافز والمنافع 

نسبة الرضى عن المجال النفسي واالجتماعي  

نسبة الرضى عن مجال مراعاة  النوع االجتماعي

نسبة الرضى العام عن المجلس

84.9%

92.2%

63.8%

86.5%

73%

92.3%

نسبة الرضى حسب الجنس نسبة الرضى  
االناث الذكور 

89%

98%

70%

95%

65%

100%

85.1%

88.7%

60%

93.7%

73.7%

87.5%

•   تنفيذ مس��ح رض��ى الموظفين نهاية كل ع��ام، بهدف تكوين فكرة واضحة حول م��دى رضاهم من خالل 
عملهم ضمن وحدات المجلس المختلفة، وذلك ليتم معالجة الثغرات ونقاط الضعف واإلرتقاء بالموارد 

البشرية، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق اهداف المجلس اإلستراتيجية.

 الجدول التالي يوضح نسب الرضا الوظيفي لموظفي المجلس لعام 2020 : 
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-  دراسة وملخص سياسات حول »واقع الهجرة من وإلى األردن تحديث اإلستراتيجية الوطنية للسكان«.

-  دراسة وملخص سياسات حول واقع الهجرة من وإلى األردن.  

-  ورقة حقائق حول »الروابط بين ديناميكيات السكان والنوع اإلجتماعي«.

-  ورقة حقائق حول »العالقة ما بين الهجرة والنوع اإلجتماعي«.

-   إعداد خطة وطنية لتنفيذ اإللتزامات الوطنية لقمة نيروبي 2019 واهداف التنمية المستدامة ذات العالقة بالسكان 
والتنمية .

-  متابعة إجتماعات الدورة الثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية. 

-  الدعوة وكسب التأييد لإلستراتيجية الوطنية للسكان ) 2030-2021 (.

-   برنامج إلدماج البعد الس��كاني والنوع اإلجتماعي في 5 بلديات كبرى مختارة، يتم استهداف مدراء التنمية المحلية 
والمعنيين بوضع الخطط المحلية.

 .UN DAYS االحتفال باليوم العالمي للسكان واألنشطة الخاصة باأليام العالمية   -

     لقاءات حوارية مع المعنيين وصناع القرار لكسب التأييد بقضايا السكان والتنمية. 

-   مداخالت إعالمية لرفع الوعي بالبعد السكاني.  

- تحديث اإلستراتيجية الوطنية للسكان لألعوام ) 2020 - 2030 (

*  حقوق الصحة اإلنجابية ضمن منظومة حقوق االنس��ان مدعمة، من خالل زيادة الوصول إلى خدمات صحة 
جنسية وإنجابية عالية الجودة واإلستفادة منها، ال سيما في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات ولجميع الفئات 

باإلرتكاز على برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية كجزء من تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

وسيتم التركيز في خطة عام 2021 ضمن هذه النتيجة على ما يلي: 

•   الدعوة وكس��ب التأييد لإلس��تراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية  ) 2020-2030 ( ) إطالق اإلس��تراتيجية، إجتماعات 
اللجنة الفنية والتوجيهية، إعداد فلم حول اإلستراتيجية، تقرير المتابعة والتقييم للسنة األولى 2020 (.

التالية في مجال الصحة اإلنجابية: الدراسات واوراق السياسات  •  إعداد 

-  دراسة حول »أثر النوع اإلجتماعي على الصحة الجنسية واإلنجابية في محافظة جرش«.

-   إعداد دراسة وملخص سياسات حول »أثر جائحة كوفيد-19 على استخدام وسائل تنظيم االسرة«.

•   تنفيذ مش��روع إلعتماد المعايير الصحية الصديقة للش��باب في قضايا الصحة اإلنجابية والجنس��ية بالتعاون مع 
معهد العناية بصحة االسرة.

إلكترونية للشباب حول الصحة اإلنجابية والجنسية. •  انشاء منصة 

التي اعدت عام 2020. الدراسات  •  نشر المعرفة وإطالق نتائج 

•   تنسيق ومتابعة وتنفيذ نشاطات مشروع إدارة المعرفة للصحة الجنسية واإلنجابية )الممول من قبل منظمة 
الش��ير ن��ت( ومخرجات المش��روع من خط��ط واتفاقي��ات، لتعزيز التع��اون والتكامل مع الش��ركاء المعنيي��ن بقضايا 

السكان والتنمية وتوسيع نطاقها ونطاق الشراكة من خاللها مع المجلس.
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*  حق��وق الصح��ة اإلنجابية لالجئي��ن مدعمة من خالل توفير خدمات صحة إنجابية فاعلة وش��املة، وخفض 
نس��ب زواج القاص��رات بم��ا يتفق م��ع المعايي��ر الدولية لحقوق اإلنس��ان واأله��داف الوطنية واه��داف التنمية 

المستدامة.

 وسيتم التركيز في خطة عام 2021 ضمن هذه النتيجة على ما يلي:

الالجئات األطفال السوريات«. •  إعداد دراسة حول »األثار الصحية والنفسية لزواج 

•   تنفي��ذ مب��ادرات مجتمعي��ة م��ن قبل الش��باب في مجتمعاته��م لرفع وعي اف��راد المجتمع المحل��ي حول األثار 
السلبية لزواج من هم دون سن 18.

*  الفعالية والكفاءة التشغيلية للمجلس في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج وادارة الموارد والنتائج محققة.

*  تعزيز الشراكات واالستدامة المالية.

*  معرفة منتجة، ومصنفة، ومنشورة، مرتكزة على االبتكار وتبادل أفضل الخبرات وتعميم إدارة المعرفة في البرامج 
والدراسات.

INSTAGRAM
HPCJO

YouTube
hpcpromise

FACEBOOK
HPCJO

TWITTER
HPC_jordan

SKYPE
HPC JORDAN

Linkedin
HPCJO

لمتابعة حسابات المجلس األعلى للسكان .
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شراكاتنا خالل عام 2020.

شراكات

 UNFPA  صندوق ا�مم المتحدة للسكان

صندوق ا�مم المتحدة للسكان - مكتب ا�ردن

Share Net  مؤسسة الشيرنت الهولندية

 HIVOS مشروع هيفوس

اهداف الشراكة

• تنفيــذ عــدة مبــادرات ضمــن برنامــج ديناميكيــات 
السكان والفرصة السكانية.

• بناء القدرات المؤسسية للمجلس. 
• إعداد الدراسات وا�بحاث الخاصة بالسكان والتنمية 

والصحة االنجابية.

•  إنشــاء منصــة تفاعليــة على االنترنت لدعــم ا�بحاث 
المتعلقــة بالصحــة ا�نجابية، بمشــاركة المعنيين من 

الشركاء في القطاعات المختلفة.
•  معالجة فجوات المعرفة من خالل االبحاث والتحليل 

المعمق وتجميع وتوليف البيانات الموجودة.
•  نشــر المعرفــة الحديثة علــى نطاق واســع من خالل 

القنوات وا�دوات المختلفة.
•  الترويــج الســتخدام منتجات واشــكال المعرفة من 

قبل صناع السياسات والخبراء المعنيين.
الوطنــي  المســتوى  علــى  الشــركاء  مــع  التشــبيك    •

والدولي.
•  بناء قدرات الشــركاء الرئيسيين على تحديد الفجوات 
المعرفيــة في مجال الصحــة ا�نجابيــة وقضايا الحقوق 

ا�نجابية في ا�ردن. 

•  تفعيــل برنامــج حكومــة الالمركزيــة وادمــاج البعــد 
المجالــس  فــي  االجتماعــي  النــوع  ومركــزة  الســكاني 

البلدية. 
للنــوع  مراعيــة  وموازنــات  تنمويــة  خطــط  تطويــر    •
االجتماعــي فــي المجالــس البلديــة المختــارة مرتبطة 
بأهداف التنمية المســتدامة والتزامات مؤتمر السكان 
والتنميــة مــن أجل تحقيــق العدالة في توفيــر الخدمات 
�فراد المجتمع (مســتوى البيئة الممكنة والمســتوى 

المؤسسي).
•  مأسســة إنتــاج المعرفة ونشــرها وتعزيزها من أجل 
توفيــر المدخــالت في عمليــة صنع القــرار لدعــم زيادة 

تمثيل المرأة في المجالس البلدية.
•  تعزيــز الوعــي حول دور المرأة في السياســة كصانعة 
قــرار فاعلــة فــي الحكومــات المحلية من خــالل ورش 

العمل التوعوية، والحوار، ووسائل االعالم.
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شراكات

جامعة الدول العربية 

الهيئة الملكية االردنية لالفالم

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 

جامعة ادنبرا 

معهد العناية بصحة ا سرة

اهداف الشراكة

•  تفعيل دور الشــباب والشــابات في الحد من ظاهرة 
زواج من هم دون سن 18 سنة (زواج االطفال).

•  إنشــاء المجلس العربي للســكان والتنمية، استجابة 
للمقتــرح االردنــي خالل االجتماع الثامن عشــر لرؤســاء 
المجالس واللجان الوطنية للســكان في الوطن العربي 

الذي عقد في ا£ردن عام 2017. 
ويهدف إنشــاء المجلس العربي لتوحيد الجهود العربية 
والتنمويــة،  الســكانية  القضايــا  ومســاندة  دعــم  فــي 
لمواكبــة  االعضــاء  للــدول  الفنــي  الدعــم  وتقديــم 

المستجدات الدولية واالقليمية.

•  التعــاون لتنفيــذ مســابقة انتــاج فيديــو حــول االثــار 
االقتصاديــة لجائحــة كورونــا علــى الشــباب والشــابات 
ودورهم في االســتجابة لالزمة نشــر الوعــي وتعزيز دور 
الشــباب في المجتمع حول قضايا السكان والتنمية في 
ظــل جائحة فيروس كورونا، وتوظيــف االعالم في القاء 
الضوء بطريقة ســهلة وسلســة حول االثار االقتصادية 
واالجتماعيــة للجائحــة علــى الشــباب والشــابات، ودور 
المؤسســات والقطــاع الخــاص فــي دعــم هــذه الفئــة 
وتمكينهــا وتعزيــز تكافؤ الفرص، ونشــر الوعي الثقافي 

بين فئات المجتمع. 

•  اتفاقية تعاون ½عداد دراسة وملخص سياسات حول 
 Reproductive health of adolescent refugees in  "
"camp settings

•  اتفاقيــة تعــاون مــع معهــد العنايــة بصحــة االســرة 
لتطبيــق المعاييــر الوطنيــة لخدمات الصحــة ا½نجابية 
والجنســية الصديقــة للشــباب فــي مركز شــرق عمان 

وبدعم من صندوق ا£مم المتحدة للسكان.

•  اتفاقية تعاون مع مؤسســة الملك حســين ومعهد 
الوطنيــة  المعاييــر  لتطبيــق  االســرة  بصحــة  العنايــة 
لخدمات الصحة ا½نجابية والجنســية الصديقة للشباب 
في 4 مراكز تابعة لمعهد العناية بصحة االســرة وبدعم 

من السفارة الهولندية.
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شراكات

جامعة غرب اسكتلندا  

اهداف الشراكة

•  اتفاقيــة تعــاون �عداد دراســة وملخص سياســات 
حول 

"UNDERSTANDING AND REDUCING THE 
HEIGHTENED IMPACT OF GENDER-BASED 
VIOLENCE DURING THE CORONAVIRUS 
PANDEMIC. A QUALITATIVE STUDY OF 
SYRIAN REFUGEE WOMEN AND GIRLS IN 
JORDAN" 

تناولــت  لــ�ردن  دراســات  مشــاريع  أربــع  تمويــل    •
مواضيع، "حقوق الشــباب والنساء في موضوع الصحة 
ا�نجابيــة با�ردن ومدى تباين خدمات الصحة ا�نجابية 
المركــز  نفذهــا  والتــي  المملكــة"  محافظــات  بيــن 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والجامعــة االمريكيــة في 
بيــروت، "فهــم احتياجــات الصحــة ا�نجابية للشــباب 
ا�ردنــي والســوري" (بحــث تعاونــي بين كليــة هارفارد/ 
ا�ردنــي  والصنــدوق  ا�مريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 
الهاشــمي للتنميــة البشــرية، المنظمــة الهولنديــة 

.(WOTRO ل�بحاث العلمية

•  دراســة التقاطــع ما بيــن الصحة النفســية و صحة 
الســوريات  الالجئــات  لــدى  الــوالدة  حــول  ا�مهــات 

المتزوجات ما دون سن ال 18.

للســكان  ا�علــى  المجلــس  بيــن  التعــاون  تعزيــز    •
ومجموعــة طالل أبــو غزاله العالمية فــي مجال تقديم 
الخدمات المهنية والتدريبية، وخاصة فيما يتعلق ببناء 
قــدرات موظفــي المجلس فــي المجــاالت ذات العالقة 
بطبيعــة عمله، والذي يرتكز على تقييم قدرات موظفي 
المجلــس وتحديــد االحتياجــات التدريبيــة بنــاء عليهــا، 
لتمكينهــم مــن القيــام بــا�دوار المنوطــة بهــم بما 

يخدم القضايا السكانية والتنموية.

المنظمة الهولندية ل	بحاث العلمية

مؤسسة طالل أبو غزالة




