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    األردن –لسكان ل االعلى مجلسال –لتقديم الطلبات  دعوة-تطوع برنامج ال

 : الموقع   األردن  عمان،

 :العقد نوع متطوع

 :  المسمى  متطوع

 اللغات المطلوبة:  العربية/  اإلنجليزية 

 :األولي العقد مدة .شهرين أقصى وبحدكحد ادنى   شهر واحد

  
 

 المجلس عن

 القضايا لجميعالجهة الوطنية المرجعية  وهوخلفا للجنة الوطنية للسكان،  2002تأسس المجلس األعلى للسكان عام  

  ألفضل  وفقا العمل وخطط واالستراتيجيات السياسات وضع لتسهيل والتنمية، بالسكان المتعلقة والمعلومات

  المجال  هذا  في الوطنية القدرات وتعزيز بها والتوعيةالتأييد  كسب إلى  باإلضافة وتنفيذها وتقييم ورصد الممارسات،

 .الفرص وتكافؤ  والعدالة  المستدامة التنمية والمعنيين لتحقيق الشركاء مع بالتنسيق

 

 :المجلس مهام 

  اهداف تحقيق في للمساهمة وفاعلية بكفاءة تنفيذها في المبذولة الجهود وتوجيه  للدولة السكانية السياسات اقتراح ▪

 .عليها للمصادقة  الوزراء  مجلس الى ورفعها الشاملة واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط

 والتطوعية واألهلية الحكومية والهيئات السكانية والمعلومات األنشطة مجال في تنسيقية كجهة المجلس اعتماد ▪

 .للسكان الوطنية واالستراتيجية ينسجم بما السكانية والمشاريع البرامج وتنفيذ وإدارة تخطيط في مشاركتها وتعزيز

  برامج خالل من لها التأييد وكسب والتنموية  السكانية بالقضايا الوعي مستوى برفع الخاصة السياسات اقتراح ▪

 .السكانية بالقضايا الجماهيري  الوعي لتعزيز المختلفة االعالم وسائل وتسخير واالتصال والتعليم لإلعالم مدروسة

 .السكانية بالقضايا المهتمة والدولية اإلقليمية الهيئات مع والتنسيق التعاون تعزيز ▪

 المؤسسات مختلف في السكانية المجاالت في  للعاملين الوطنية القدرات وبناء والتعليم التدريب برامج اقتراح ▪

 .الوزراء مجلس الى ورفعها المعنية الوزارات مع بالتنسيق

 تحديث لغايات ومتابعتها السكانية والبحوث والدراسات المسوح واجراء السكانية المعلومات بتوفير االهتمام ▪

 .العالقة  ذات العمل لبرامج والتخطيط للسكان الوطنية االستراتيجية

 :اهتمامات المجلس

القريب واخذة في التناقص  على اعتاب  األردن كبقية البلدان التي شهدت معدالت انجاب مرتفعة في الماضي  ان  

قد  ، في الحالة االقتصادية واالجتماعية  مختلفة   تأثيراتيحمل "فرصة سكانية" تصاحبها   تحول ديموغرافي تاريخي

المسبق داد وقد تكون فرصا نافعة اذا تم رصدها والتخطيط واالع تكون على شكل تحديات اذا لم تستغل بشكل مالئم 

وتظهر الفرصة السكانية  عندما يبدأ  نمو ، ك بالتزامن مع تواصل االنخفاض في معدالت االنجاب لها  ويحدث ذل
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 بالتفوق على نمو الفئات المعالة سنة(  64و  15)األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  السكان في اعمار القوى البشرية  

 : هي عمل المجلسأولويات فإن مجاالت  اإلطار،. في هذا  ( سنة 64سنة وما فوق  15الذين تقل أعمارهم عن )

في تطبيق تحقيق واستثمار الفرصة السكانية على مستوى المحافظات استجابة الى التوجهات الوطنية  ▪

 التنفيذية. واالستراتيجيات التنمويةودعم ادماج البعد السكاني في الخطط  التأييدخالل كسب  الالمركزية من

الشباب محور الفرصة السكانية وتحصينهم من اآلفات االجتماعية،  تعزيز خصائصمن خالل الشباب:  ▪

 العامة.مشاركتهم في الحياة  المحلية وتعزيزوتمكينهم وتعزيز انتاجيتهم وتنافسيتهم في أسواق العمل 

 متدنية، كمااامشاركتها االقتصادية  ان معدالت: حيث ان المرأة تشكل نصف المجتمع األردني اال تمكين المرأة ▪

 مبكرة.ان هنالك حاجة الى تعزيز صحتها اإلنجابية وحمايتها من الزواج في سن 

األردنيااة ومااا  للسااكان والمااواردالهجرة مع التركيز على الالجئين في سااياق تااأثيرهم علااى التركيااب العمااري  ▪

    غرافيةووديمرتب عليها من تحديات اقتصادية واجتماعية يت

 

 والمسؤوليات الواجبات

 

 كما هي موضحة في الوصف الوظيفي •

 

 المطلوبة :والخبرات  المؤهالت

 العلمية :  لمؤهالتا

 الصلة  ذات  المجاالت في البكالوريوس  درجة األدنى الحد •
 

 :والمهارات الشخصية الصفات

 وكتابة( محادثةاالتصال والتواصل )  ممتازة في مهارة •

 (Microsoft officeبرنامج ) الكمبيوتر  استخدام في  المعرفة •

 فريق.  ضمن العمل على والقدرة قيادية، يمتلك مهارات ان •

 ميزة إضافية( )ومحادثة(  كتابة) اإلنجليزية اللغة إجادة •

 الخبرة: 

 اإلحصاء، االجتماعية،  العلوم االقتصاد،  الصحة،المجاالت التالية:   أحد في  علمية خلفيةان يكون لديه  يفضل •

 . صلة ذات أخرى مجاالت أي  أو األعمال  إدارة اإلعالم، وسائل الدولية، التنمية االجتماعي، النوع دراسات
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   إضافية(ميزة  )ستكون عملية  خبرة لديه من يفضل •

 تقديم الطلب:وإجراءات عملية 

موقع المجلس  على  المعلن وتعبئة نموذج طلب التطوع  تحميل التطوع  بالتقدم لبرنامجعلى األشخاص المهتمين  •

  الى البريد االلكتروني الخاص بالمجلس  وإرساله مرة أخرى www.hpc.org.jo االلكتروني األعلى  للسكان 

hpc@hpc.org.jo  " التالي:   مرفقا معه في خانة الموضوع و مع كتابة " طلب تطوع 

o  السيرة الذاتية المحدثة 

o  المشاركة .  والتوقعات منالمجلس  التطوع فيالرغبة في االشتراك ببرنامج اسباب  تغطية توضحرسالة 

o  2  معرفين عدد منتوصية رسائل 

o  نسخة من الشهادة العلمية 

ليتم بعد  بالتطوعسيتم ادراج طلبك في قاعدة البيانات الخاصة  المذكورةط وفي حال استكمال طلبك للوثائق والشر •

  والمؤهالت العلمية ضوء الخبرات  المناسب فيوتحديد مجال التطوع دراسة الطلبات ذلك 

 :  االمتيازات  •

المجلس يتيح الفرصة للمشاركين الكتساب خبرة العمل مع المنظمات المحلية والعالمية   التطوع داخل االلتحاق ببرنامج  •

 والتنمية  السكان في مجال

 


