حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه
«هاجسي األول على الدوام هو تحسين نوعية الحياة لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد ،ولذلك فال بد
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المشكلة»

صاحبة السمو الملكي االميرة بسمة بنت طالل المعظمة
« إن الفرصة السكانية هي كل ما يمكن ان يحمله المستقبل لشباب وشابات اليوم واالجيال القادمة ،ومن
حقهم علينا وعلى جميع مكونات الدولة من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني ان نبذل ما بوسعنا إلعداد
المرحلة القادمة لهم ،فهم األساس وحجر الزاوية إلحداث أي تغيير إيجابي في الوطن والمجتمع»
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مقدمة
يســر المجلــس األعلــى للســكان أن يقــدم تقريــره الســنوي للعــام  ،2019والــذي يركــز علــى أهــم إنجازاتــه ضمــن مســتوى البيئــة الممكنــة
والمســتوى المؤسســي والمســتوى الفــردي والمجتمعــي ،وبمــا يتوائــم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة األردن  2025وبرنامــج عمــل
المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة والــذي عقــد فــي القاهــرة عــام  ،1994حيــث أكــد األردن التزامــه بالمؤتمــرات الدوليــة المعنيــة بقضايــا
الســكان والتنميــة ،وتبنــي نتائجهــا بمــا فــي ذلــك برنامــج عمــل مؤتمــر القاهــرة  1994وااللتزامــات العالميــة لقمــة نيروبــي  ،25+وأخــذ
باالعتبــار أولويــات أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويركــز مســتوى البيئــة الممكنــة علــى اقتــراح سياســات واســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة ســكانية مبنيــة علــى األدلــة العلميــة لدعم
عمليــة صنــع القــرار ،كمــا ويتنــاول المســتوى المؤسســي بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال الســكان والتنميــة ،امــا المســتوى الفــردي
والمجتمعــي فيتضمــن برامــج كســب التأييــد ورفــع الوعــي التــي نفذهــا المجلــس لدعــم القضايــا الســكانية والتنمويــة.
إن تحقيــق المجلــس إنجــازات كبيــرة كان نتيجــة لتبنــي نهــج متكامــل يرتكــز علــى االســتثمار فــي القــدرات الفرديــة ،والكرامــة ،وحقــوق
اإلنســان ،كأســاس لتحقيــق التنميــة المســتدامة ســواء للمواطنيــن او الالجئيــن ،وتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة وضمــان
جودتهــا ،واالســتفادة مــن الفرصــة الســكانية واالســتجابة للنــوع االجتماعــي ،وتعزيــز التمكيــن السياســي واالقتصــادي للنســاء والشــباب،
واتبــاع نهــج تشــاركي يشــجع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
ركــز المجلــس خــال هــذا العــام علــى القضايــا الســكانية وقضايــا الصحــة االنجابيــة والقضايــا التنمويــة ذات األولويــة ضمــن المســتويات
المذكــورة أعــاه ،حيــث تمثلــت أهــم االولويــات بالتركيــز علــى ادمــاج الديناميكيــات الســكانية بالتخطيــط التنمــوي علــى المســتوى الوطني
والمحلــي ،وتســليط الضــوء علــى بعــض القضايــا الملحــة ومنهــا تحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية علــى مســتوى المحافظــات ،وتعزيــز
دور الشــباب وتمكينهــم وتعزيــز انتاجياتهــم وتنافســيتهم فــي ســوق العمــل ،وسياســات تمكيــن المــرأة وتعزيــز صحتهــا اإلنجابيــة
وحمايتهــا مــن الــزواج فــي ســن مبكــر وتعزيــز مشــاركتها االقتصاديــة ،باإلضافــة الــى السياســات الالزمــة لالســتفادة مــن وجــود الالجئيــن
فــي االردن خاصــة فــي مجــال ســوق العمــل ،وخصائــص الالجئيــن لدعــم حمايتهــم وباألخــص بمــا يتعلــق بقضايــا النــوع االجتماعــي.
كمــا ســعى المجلــس إلــى دعــم القضايــا والسياســات الســكانية والتنمويــة ،مــن خــال دعــم مبــادرات الشــباب الرياديــة وتحفيزهــم
ليصبحــوا عناصــر تغييــر ايجابيــة فــي المجتمــع ،حيــث تمثلــت أبــرز المنجــزات بهــذا المجــال بتنفيــذ مبــادرة «شــباب الفرصــة» ،والتــي شــارك
بهــا  50شــاب ًا وشــابة مــن مختلــف محافظــات المملكــة ،والذيــن تــم تكريمهــم خــال حفــل عقــده المجلــس برعايــة صاحــب الســمو
الملكــي ولــي العهــد ســمو األميــر الحســين بــن عبــداهلل الثانــي ،بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة االســرة الممــول مــن الوكالــة
االمريكيــة للتنميــة الدوليــة.
وفــي ضــوء أهميــة تعزيــز بنــاء الشــراكات لدعــم القضايــا الســكانية ،يســعى المجلــس إلــى تعزيــز الشــراكات علــى المســتوى الدولــي والعربي
والمحلــي  ،مــن خــال التشــبيك مــع مؤسســات عالميــة ،حيــث يســتضيف منصــة المعرفــة فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة الممولــة مــن
مؤسســة الشــير نــت الهولنديــة ،والتــي تهــدف الــى توفيــر قاعــدة شــاملة للدراســات واألبحــاث باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة المتعلقــة
بقضايــا الســكان والتنميــة  ،و معالجــة فجــوات المعرفــة مــن خــال األبحــاث والتحاليــل المعمقــة ،ونشــر المعرفــة الحديثــة علــى نطــاق
واســع باســتخدام القنــوات المختلفــة ،و بنــاء قــدرات الشــركاء الرئيســيين علــى تحديــد الفجــوات المعرفيــة فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة
وقضايــا الحقــوق اإلنجابيــة فــي األردن  ،كمــا تــم التشــبيك مــع مؤسســة هانــس زايــدل األلمانيــة ومؤسســة المســتقبل لتمكيــن
افــراد المجتمعــات المحليــة  ،مــن خــال العمــل علــى تدريــب العامليــن فــي الجمعيــات الخيريــة علــى البحــث الســريع بالمشــاركة فــي
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ثــاث مناطــق بمحافظــة المفــرق ( قضــاء الخالديــة و قضــاء ســما الســرحان و قضــاء أم الجمــال)  ،كمــا تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم
مــع مجموعــة طــال أبــو غزالــة العالميــة بهــدف تعزيــز التعــاون بيــن الجانبيــن فــي عــدد مــن الخدمــات المهنيــة التــي تقدمهــا الشــركات
األعضــاء فــي المجموعــة  ،وباألخــص فيمــا يتعلــق ببنــاء قــدرات موظفــي المجلــس.
امــا فــي مجــال تعزيــز التعــاون العربــي فــي مجــال الســكان والتنميــة ،فقــد تقــدم المجلــس بمقتــرح إلنشــاء مجلــس عــال المســتوى يُعنــى
بقضايــا الســكان والتنميــة فــي الــدول العربيــة ،وتمــت الموافقــة علــى إنشــائه واعتمــاد نظامــه األساســي بموجــب قــرار األمانــة العامــة
للجامعــة العربيــة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة العــرب ،وتــم اطالقــه فــي حفــل خــاص والــذي عقــد فــي األردن تحــت رعايــة صاحبــة الســمو
الملكــي األميــرة بســمة بنــت طــال المعظمــة ،كمــا تــرأس المجلــس الــدورة العاديــة األولــى للمجلــس العربــي للســكان والتنميــة.
وايمانـ ًا مــن المجلــس بــدور اإلعــام الفاعــل فــي رفــع مســتوى الوعــي وكســب التأييــد لقضايــا الســكان والتنميــة  ،فقــد تــم اعــداد الخطــة
التنفيذيــة لإلســتراتيجية الوطنيــة لإلعــام الســكاني لألعــوام ( )2020-2019بالتعــاون مــع الشــركاء مــن كافــة المؤسســات الوطنيــة
ذات العالقــة .كمــا تــم القــاء الضــوء علــى قصــص نجــاح المجلــس فــي ادمــاج البعــد الســكاني ضمــن الخطــط الوطنيــة للمحافظــات
(عجلــون والطفيلــة) ،وتفعيــل الفريــق االعالمــي الخــاص فــي المجلــس ،باإلضافــة إلــى مشــاركة المجلــس للعديــد مــن الفعاليــات المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة.
وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلنجــازات ،ال يــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه القضايــا الســكانية والتنمويــة والتــي يجــب تكثيــف
الجهــود لمواجهتهــا ،منهــا اســتمرار األزمــات اإلقليميــة فــي إحــداث نتائــج ســلبية علــى مســيرة األردن نحــو التنميــة المســتدامة ،حيــث
يشــكل غيــر األردنييــن حســب التعــداد العــام للســكان والمســاكن  2015حوالــي  2.9مليــون نســمة شــام ً
ال حوالــي  1.3مليــون ســوري .ونتــج
عــن آثــار هــذه األزمــات ارتفــاع معــدالت النمــو الســكاني ،وزيــادة فــي الحاجــة لتوفيــر الخدمــات االساســية ،وغيرهــا مــن االثــار علــى المســتوى
الوطنــي  ،ومحدوديــة التمويــل للمجلــس للتوســع فــي انجــاز مهمتــه.
ومــن التحديــات التــي تواجــه القضايــا الســكانية والتنمويــة ايض ـ ًا ضعــف االخــذ بالبعــد الســكاني فــي عمليــة التخطيــط الوطنــي والمحلــي،
وصعوبــة توفيــر البيانــات والمؤشــرات الشــاملة والمكتملــة علــى المســتوى دون الوطنــي  ،وارتفــاع نســب الســكان فــي فئــات ســن
الشــباب بمعــدالت تفــوق معــدالت النمــو االقتصــادي ،وضعــف بيئــة الخدمــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية واالنجابيــة المقدمــة للشــباب
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وختام ـ ًا ال يســعني إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر مــن صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة بســمة بنــت طــال 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 أمنــاء المجلــس األعلــى للســكان وأصحــاب
المعالــي والعطوفــة األعضــاء الكــرام ،والجهــات الشــريكة والمانحــة دولي ـ ًا وإقليمي ـ ًا ومحلي ـ ًا ،كمــا أشــكر فريــق عمــل المجلــس علــى
جهودهــم المخلصــة والمتميــزة .ونتطلــع إلــى تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات والتطــورات.
وفقنــا اهلل جميعــا لخدمــة وطننــا الحبيــب بقيــادة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد اهلل الثانــي بــن الحســين المعظــم  -حفظــه
اهلل ورعــاه.

واهلل ولي التوفيق
األمينة العامة
د .عبلة عماوي
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تشكيل المجلس

رئاسة وعضوية المجلس
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القيم الجوهرية

الهيكل التنظيمي
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االهداف اإلستراتيجية ومهام للمجلس
االهداف اإلستراتيجية للمجلس
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مهام المجلس

التحديات
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الفرص المتاحة
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إنجازات المجلس األعلى
للسكان
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إنجازات المجلس األعلى للسكان
قــدم المجلــس منــذ بدايــة تأسيســه تصــورا ً واضحــ ًا حــول كيفيــة إدمــاج المتغيــرات الســكانية بالتخطيــط التنمــوي ،حيــث تؤثــر
الديناميكيــات الســكانية (الــوالدات والوفيــات والهجــرة) ،والمخرجــات المرتبطــة بهــا (حجــم الســكان وهيكلهــم وتوزيعهــم) علــى جميــع
جوانــب الحيــاة البشــرية بمــا فــي ذلــك البيئــة ،حيــث انــه ال يوجــد قطــاع ليــس لــه بعــد ســكاني.
ويركــز المجلــس فــي عملــه علــى تعزيــز قــدرة المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي دعــم أهــداف
المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة  1994وباألخــص فيمــا يتعلــق بالصحــة اإلنجابيــة والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،مــع التركيــز
علــى تحســين صحــة ورفاهيــة النســاء والمراهقيــن والشــباب وذوي االعاقــات وكبــار الســن ،وكذلــك دعــم تنفيــذ جــدول أعمــال اهــداف
التنميــة المســتدامة والتــي تتماشــى مــع رؤيــة األردن  ، 2025وااللتزامــات العالميــة لقمــة نيروبــي.

حدد المجلس نقاط تدخله من خالل نظرية التغيير عبر ثالثة مستويات:
 .1مســتوى البيئــة الممكنــة التــي تحددهــا األطــر القانونيــة
والسياســية المواتيــة باالرتــكاز علــى برنامــج عمــل مؤتمــر
الســكان والتنميــة ( )ICPDكجــزء مــن تحقيــق خطــة التنميــة
المســتدامة  2030ورؤيــة األردن  2025وااللتزامــات العالميــة
لقمــة نيروبــي ضمــن منظومــة حقــوق االنســان لتحقيــق نمــو
مســتدام وعــادل يرتكــز علــى التخطيــط مــن منظــور سياســات
الفرصــة الســكانية ،واالســتجابة ألبعــاد الهجــرات القســرية
والطوعيــة ،وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة،
وذلــك بإدمــاج الديناميكيــات الســكانية بعمليــة التخطيــط
الوطنــي الكلــي والقطاعــي والمحلــي ،ووضــع آليــات لمراقبــة
المســاءلة يرتكــز علــى تحليــل البيانــات والمؤشــرات الحساســة
للنــوع االجتماعــي ،وتوليــد المعرفــة بشــأن التحديــات والفــرص
المتاحــة.
 .2المســتوى المؤسســي الــذي يركــز علــى تنميــة قــدرات
المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة وغيرهــا علــى التخطيــط مــن
منظــور سياســات الفرصــة الســكانية إلعطــاء مضمــون عملــي
لألطــر القانونيــة والسياســات.
 .3المســتوى الفــردي والمجتمعــي الــذي يركــز علــى تســخير جميــع أشــكال وســائل اإلعــام وقنــوات المناصــرة وكســب التأييــد
لدعــم الممارســات الثقافيــة التــي تعــزز دعــم القضايــا الســكانية والتنمويــة والمســاواة بيــن الجنســين ومبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفــرص،
وهــذه العمليــة طويلــة األجــل وتســتخدم نهج ـ ًا تشــاركي ًا ،وتغييــرات فــي وســائل االتصــال والتواصــل ،وبرامــج لبنــاء القــدرات.
وتحقيقــ ًا لهــذه الغايــات ،توضــح نظريــة التغييــر كيــف يتوقــع أن تــؤدي تدخــات خطــة العمــل إلــى مجموعــة معينــة مــن النتائــج التــي
تســهم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي تحقيــق األهــداف المتوقعــة ،وتُســتخدم النظريــة للداللــة علــى مســتويات مختلفــة مــن
التغييــر ،ومختلــف الجهــات الفاعلــة والروابــط الســببية والظــروف الالزمــة للحــث علــى التغييــر المرجــو.
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عمــل المجلــس خــال عــام  ٢٠١٩علــى تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات ضمــن المحــاور الرئيســية الثالثــة المدرجة
فــي نظريــة التغيير.
المحور األول :البيئة الممكنة  -اقتراح سياسات سكانية واستراتيجيات وخطط عمل مبنية على األدلة
العلمية لدعم عملية صنع القرار
سياسات
• دراسة وملخص
سياسات «عوامل انخفاض
معدالت الخصوبة في
األردن ومحددات التباين
بين محافظات المملكة
،»2019باالستناد إلى مسوح
السكان والصحة األسري.
• نظام وتعليمات العمل
المرن.
• دراسة « تقييم الوضع
الحالي ( )Mappingلبرامج
التوعية في مجال الصحة
الجنسية واإلنجابية والحقوق
اإلنجابية ()SRH & RR
للمراهقين والشباب في
األردن».2019 ،

• دراسة « األعراف
االجتماعية واألسباب
االقتصادية الكامنة التي
تؤدي إلى زواج األطفال في
األردن» .2019 ،

استراتيجيات
• االستراتيجية
الوطنية للصحة
الجنسية واالنجابية
لألعوام
(.)2024 - 2020
• المعايير الوطنية
لخدمات الصحة
الجنسية واالنجابية
الصديقة للشباب،
.2019

خطط عمل وطنية

أوراق عمل وطنية وتقارير

• ورقة موقف األردن  2019بعنوان «استعراض وتقييم برنامج
• خطة العمل الوطنية
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإسهامه في متابعة
لتنفيذ توصيات دراسة
واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام  ،»2030والتي تم
زواج القاصرات في األردن
تقديمها خالل اجتماع الدورة  52للجنة السكان والتنمية للعام
للحد من زواج من هم
 2019في هيئة األمم المتحدة  -نيويورك.
دون سن  18لألعوام
• ورقة موقف األردن بعد مرور  25عام على مؤتمر القاهرة
(.)2022- 2018
للسكان والتنمية ،تم عرضها في مؤتمر نيروبي .2019
• ورقة عمل حول « تنمية الموارد البشرية في ظل التنمية
• خطة وطنية الحتساب
المستدامة» والتي قدمت في منتدى السكان والتنمية  -قطر
 37مؤشر من مؤشرات
اهداف التنمية المستدامة .2019،
• ورقة عمل حول « تأثير الصراعات على الواقع الصحي للمرأة
المتعلقة بالسكان
والشباب والمجتمع» ،والتي قدمت خالل المؤتمر الذي عقد في
والتنمية على المستوى
بيروت خالل شهر نيسان  2019حول «الصحة وسبل العيش في
اإلقليمي.
المنطقة العربية :الرفاهية والضعف والصراع».
• ورقة عمل حول «التمكين االقتصادي لالجئين» ،والتي قدمت
• الخطة التنفيذية
لإلستراتيجية الوطنية خالل مؤتمر بروكسل الثالث لإلستجابة لألزمة السورية ،والذي
عقد بشهر آذار .2019
لإلعالم السكاني
• ورقة موقف «اإلجهاض في األردن» صادرة عن لقاء المائدة
لألعوام ()2020 - 2019
المستديرة التي عقدها المجلس األعلى للسكان بشهر نيسان،
بالتعاون مع الشركاء
واإلجتماعات الالحقة في هذا المجال.
من كافة المؤسسات
• ورقة موقف «حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في خدمات الصحة
الوطنية ذات العالقة.
اإلنجابية والتربية الجنسية» صادرة عن لقاء المائدة المستديرة
التي عقدها المجلس األعلى للسكان بالتعاون مع المجلس
األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشهر آذار ،واالجتماعات
الالحقة في هذا المجال.
• ورقة عمل حول « الالمساواة من منظور الفرصة السكانية»،
والتي قدمت خالل مؤتمر المساواة واالندماج الحضري ،والذي
نظمته الجامعة األردنية.
• ورقة موقف حول « مشكلة زواج القاصرات ،تم تقديمها
لمجلس النواب.
• ورقة عمل حول « تجربة المجلس في تعزيز مشاركة المرأة
االقتصادية للمرأة األردنية».
• ورقة عمل حول « تجربة المجلس في الحد من زواج القاصرات
في األردن
• ورقة بحثية « خارطة طريق لخطة عمل وطنية لدمج
مفاهيم الصحة الجنسية واالنجابية ضمن المناهج التعليمية
في األردن» (أعدها المجلس بالتعاون مع الجامعة األردنية).
•تقرير البحث السريع بالمشاركة مراعي ًا البيانات السكانية في
قضاء أم الجمال.
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أوراق عمل وطنية وتقارير
•تقرير البحث السريع بالمشاركة مراعي ًا البيانات السكانية في
قضاء الخالدية.
•تقرير البحث السريع بالمشاركة مراعي ًا البيانات السكانية في
قضاء سما السرحان.
•تقرير حول العقم في األردن.
•تقرير حول موضوع الصحة الجنسية واالنجابية والحقوق
اإلنجابية في أوضاع الصراع الهشة  /الطارئة.

المحور الثاني :المستوى المؤسسي  -بناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية
بناء قدرات ضباط إرتباط الفرصة السكانية في مجال إحتساب المؤشرات السكانية ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة.
بناء قدرات أعضاء المجالس المحلية ومجالس المحافظات في إدماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي على
المستوى الوطني والمحلي.
النهج التشاركي في تبني سياسات مبنية على األدلة والبراهين واألبحاث النوعية وإعداد وثائق المشاريع.
إدخال مفاهيم السكان والتنمية في المؤسسات التعليمية.
بناء قدرات الهيئات النسائية في مجال دور المرأة وباستثمار الفرصة السكانية.
وضع خطة تنفيذية لإلستراتيجية الوطنية لإلعالم السكاني لألعوام ( ،)2020-2019والتي من أبرز مضامينها بناء قدرات اإلعالميين
وتنفيذ أنشطة إعالمية داعمة للقضايا السكانية والتنموية.
تفعيل الفريق اإلعالمي الخاص بالمجلس لدعم القضايا السكانية والتنموية.

المحور الثالث :المستوى الفردي أو المجتمعي  -كسب التأييد ورفع الوعي
بناء قدرات الشباب على فهم وادماج البعد السكاني بالتنمية من خالل تنفيذ مسابقتي الرسم وإنتاج فيديو قصير.
لقــاءات تشــاورية للخــروج بــأوراق موقــف األردن اتجــاه العديــد مــن القضايــا الســكانية التنمويــة والتــي قدمــت فــي المحافــل العربيــة
والدوليــة.
لقاءات رفع وعي للمؤسسات الوطنية في مجال تضمين مؤشرات الفرصة السكانية ضمن االستراتيجيات الوطنية والمحلية.
تطوير قواعد البيانات (منصة المعرفة لبحوث الصحة اإلنجابية).
حلقات نقاشية لعرض نتائج الدراسات والتقارير وملخصات السياسات.
أدوات كسب تأييد لتوفير المعلومات والمؤشرات للمعنيين.
تفعيل دور المواقع االلكترونية الخاصة بالمجلس وحساباته على شبكات التواصل االجتماعي.
بناء قدرات الموظفين من خالل مشاركتهم في الورش والدورات التدريبية الخارجية والداخلية.
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الطريق الى االمام

التوصيات
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مستوى البيئة الممكنة :
اقتراح سياسات سكانية
مبنية على األدلة العلمية
لدعم عملية صنع القرار
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إجتماعات مجلس أمناء المجلس األعلى للسكان عام :2019
عقــد مجلــس أمنــاء المجلــس األعلــى للســكان إجتماعــ ًا برئاســة معالــي وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي ،وحضــور عــدد مــن الــوزراء
وممثلــي الجهــات الوطنيــة األعضــاء خــال شــهر أيلــول ،حيــث تــم خاللــه مناقشــة إنجــازات المجلــس وفقـ ًا ألهدافــه اإلســتراتيجية ،وإقــرار
اإلطــار العــام لخطــة عملــه ومشــروع الموازنــة لعــام .2020

اقرار الوثـائق التالية من قبل مجلـس الوزراء خـالل عام  ،2019والمصـادقة عليهـا وتعميمها على الجهات
المعنية :ـ
 خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات « دراسة زواج القاصرات في األردن للحد من زواج من هم دون سن  18سنة لألعوام .”2022- 2018 -الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تنفيذ سياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية المحدثة .2018-

المشاركة في مراجعة التقارير والوثائق الوطنية التالية :
 النظــام األساســي للمجلــس العربــي للســكان والتنميــة ،الصــادر عــن إدارة السياســات الســكانية /قطــاع الشــؤون اإلجتماعيــة -جامعــةالــدول العربيــة.
 التقريــر اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة لرصــد التقــدم فــي برنامــج عمــل مؤتمــر الســكان والتنميــة ،القاهــرة  ،1994والصــادر عــن إدارةالسياســات الســكانية  /جامعــة الــدول العربيــة.
 تقريــر إنجــازات منظمــات األمــم المتحــدة ضمــن اإلطــار العــام للتنميــة المســتدامة للعــام  2018لمحــور تمكيــن األفــراد ومحــورالمؤسســات ،والصــادر عــن وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي و .UNDP
 التقرير الوطني لمتابعة منهاج عمل بيجين  ،+25والصادر عن اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة .2019 ملخص زواج القاصرات ،والصادر من جمعية حماية ضحايا العنف األسري. دراسة الزواج المبكر للسوريين ،والصادرة من المجلس النرويجي للسوريين. تقرير أحوال األسر األردنية  ،2018والصادر من المجلس الوطني لشؤون األسرة. تقرير الخطة التنفيذية لخطة اإلستجابة للعنف األسري لألعوام (  ) ،2018-2016والصادر عن المجلس الوطني لشؤون األسرة. التقارير الدورية لحاالت العنف األسري الصادرة عن إدارة حماية األسرة  /مديرية األمن العام. اإلســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة اإلجتماعيــة لألعــوام ( )2025-2019والصــادرة عــن وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ووزارة التنميــةاالجتماعيــة.
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 تقرير الحالة العالمي عن الوقاية من العنف ضد األطفال ،من قبل المجلس الوطني لشؤون األسرة. مسودة قانون حقوق الطفل  2019الصادرة عن المجلس الوطني لشؤون األسرة. الدراســة النوعيــة المتكاملــة حــول األســباب والدوافــع االقتصاديــة واالجتماعيــة الرئيســية التــي تســاهم فــي تفاقــم ظاهــرة زواج األطفالفــي األردن ،والتــي أعدهــا مكتــب اليونيســف القطــري فــي األردن بالتعــاون مــع جامعــة إدنبــرة وبمشــاركة الجهــات الوطنيــة المعنية.
 -إستمارة مسح الشباب  ،2019والصادرة عن وزارة الشباب.

إعداد اإلستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية (:)2024 - 2020

عقــد المجلــس ســت ورش بأســلوب تشــاركي إلعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة الجنســية واإلنجابيــة لألعــوام الخمســة القادمــة
( )2024- 2020وتطويــر اإلطــار المفاهيمــي لهــا بمشــاركة الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة.
وهدفــت الــورش إلــى تحديــد نمــوذج التخطيــط اإلســتراتيجي واإلطــار المفاهيمــي ومحــاور ومكونــات اإلســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة
للصحــة الجنســية واإلنجابيــة ،والمدخــات والنتائــج والمخرجــات المرجــوة ،وإســتعراض الممارســات الفضلــى والنمــاذج العالميــة فــي
مجــال التخطيــط اإلســتراتيجي المتعلــق بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والقضايــا الســكانية ،باإلضافــة إلــى تحديــد الخطــوات المســتقبلية.
وتهــدف اإلســتراتيجية إلــى توفيــر بيئــة مالئمــة وداعمــة لقضايــا الصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي األردن ،وتســاهم فــي تحقيــق رفــاه
المواطنيــن ،إلــى جانــب المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  2030علــى المســتوى الوطنــي.
ومــن المتوقــع أن تســاهم اإلســتراتيجية فــي تحســين بيئــة السياســات الخاصــة بمعلومــات وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة،
وزيــادة جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة ،وتعزيــز مســاهمة القطــاع الخــاص والجهــات الحكوميــة واألهليــة لتوفيــر بيئــة مالئمــة
للتحــول الديموغرافــي فــي األردن خــال األعــوام القادمــة.
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إطــاق خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ توصيــات دراســة « زواج القاصــرات « للحــد مــن زواج مــن هــم دون ســن
 18ســنة فــي األردن لألعــوام (:)2022- 2018

أطلــق المجلــس بالتعــاون مــع المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة وبمشــاركة الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة ،خطــة العمــل الوطنيــة
لتنفيــذ توصيــات دراســة «زواج القاصــرات» للحــد مــن زواج مــن هــم دون ســن  18ســنة فــي االردن لألعــوام ( ،)2022-2018وذلــك خــال شــهر
تشــرين اول.
وتهــدف الخطــة إلــى توفيــر إطــار عملــي يشــمل توجهــات إجرائيــة للحــد مــن زواج مــن هــم دون ســن  18ســنة فــي األردن ،وتفعيــل مبــادئ
الشــراكة والتعــاون بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة والجهــات الحكوميــة لتحديــد أدوار كل منهــا فــي هــذا المجال.

مشــاركة المجلــس األعلــى للســكان كممثــل عــن األردن فــي اجتمــاع الــدورة  52للجنــة الســكان والتنميــة
بنيويــورك  -الواليــات المتحــدة األمريكيــة:

شــارك المجلــس كممثــل عــن األردن فــي إجتماعــات الــدورة ( )٥٢للجنــة الســكان والتنميــة التــي عقــدت فــي مقــر األمــم المتحــدة
بنيويــورك خــال شــهر نيســان.
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وقدمــت األمينــة العامــة للمجلــس ورقــة موقــف األردن حــول « إســتعراض وتقييــم برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة
وإســهامه فــي متابعــة وإســتعراض خطــة عمــل التنميــة المســتدامة  ،»2030بحضــور ممثليــن مــن عــدة دول عربيــة وعالميــة ،كمــا
قدمــت نيابــة عــن الــدول العربيــة تقريــرا ً حــول المراجعــة اإلقليميــة للوطــن العربــي إلعــان القاهــرة  ،2013وذلــك خــال جلســة تفاعليــة
عاليــة المســتوى حــول النتائــج والتوصيــات الرئيســية للمؤتمــرات اإلقليميــة المتعلقــة بالســكان والتنميــة ،والتــي أجرتهــا لجنــة األمــم
المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا خــال عــام  2018بالشــراكة مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وجامعــة الــدول العربيــة.
وهدفــت إجتماعــات هــذه الــدورة لمناقشــة إتخــاذ إجـــراءات لمواصـــلة تنفيـــذ برنـــامج عمـــل المـــؤتمر الـــدولي للســـكان والتنميـــة 1994
علــى الصعيــد العالمــي واإلقليمــي والوطنــي ،وإســتعراض وتقييــم برامــج عمــل المؤتمــر الدولــي وإســهامه فــي متابعــة وإســتعراض خطــة
التنميــة المســتدامة  ،2030باإلضافــة لمناقشــة العائــد الديموغرافــي فــي الــدول العربيــة وســبل تحقيقــه ،والنتائــج والتوصيــات الرئيســية
التــي خلصــت بهــا المؤتمــرات االقليميــة للســكان والتنميــة.
وســاهمت مشــاركة المجلــس األعلــى للســكان فــي إجتماعــات هــذه الــدورة بلفــت أنظــار المجتمــع الدولــي حــول قضايــا الســكان والتنمية
الخاصــة بــاألردن وتوضيــح موقفــه مــن موضوع كل جلســة.

كسب تأييد رؤساء المجالس السكانية إلقرار النظام األساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية:
قــام المجلــس بحشــد وكســب تأييــد رؤســاء المجالــس واللجــان الســكانية فــي الــدول العربيــة إلقــرار النظــام األساســي للمجلــس العربي
للســكان والتنميــة ،إلــى جانــب مشــاركته كعضــو فــي اللجنــة العربيــة المصغــرة التــي راجعــت النظــام األساســي للمجلــس المذكــور،
ومشــاركة ضبــاط االتصــال المعنييــن والممثليــن عــن وزارة الصناعــة والتجــارة ووزارة التنميــة االجتماعيــة فــي إجتماعــات المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي /جامعــة الــدول العربيــة الخاصــة بمناقشــة هــذا الموضــوع ،حيــث أثمــرت جميــع الجهــود المبذولــة بالموافقــة
علــى النظــام األساســي للمجلــس العربــي مــن قبــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي دورتــه العاديــة رقــم (.)104
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إطالق المجلس العربي للسكان والتنمية :
عقــد المجلــس تحــت رعايــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة بســمة بنــت طــال المعظمــة  /ســفيرة النوايــا الحســنة لصنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان ،حفــل إطــاق المجلــس العربــي للســكان والتنميــة ،وذلــك بدعــم مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،وبمشــاركة
رؤســاء وأعضــاء المجالــس واللجــان الوطنيــة العربيــة للســكان والجهــات الوطنيــة ذات العالقــة وممثليــن عــن الســفارات ،حيــث جــاء
الحفــل علــى هامــش إجتمــاع الــدورة العاديــة األولــى للمجلــس العربــي للســكان والتنميــة.
وجــاء إنشــاء المجلــس العربــي إســتجابة للمقتــرح األردنــي المقــدم خــال االجتمــاع الثامــن عشــر لرؤســاء المجالــس واللجــان الوطنيــة
للســكان فــي الوطــن العربــي والــذي عقــد فــي األردن عــام  ،2017حيــث تــم إعتمــاد نظامــه األساســي بموجــب قــرار المجلــس الــوزاري لجامعة
الــدول العربيــة فــي دورتــه العاديــة التــي عقــدت مؤخــراً ،وقــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي الصــادر عــن دورتــه الماضيــة.
وتتمثــل أبــرز أهــداف المجلــس العربــي بتوحيــد الجهــود العربيــة فــي دعــم ومســاندة القضايــا الســكانية والتنمويــة ،وتقديــم الدعــم الفنــي
للــدول األعضــاء لمواكبــة المســتجدات الدوليــة واإلقليميــة ،ومســاعدة المجالــس واللجــان الوطنيــة للســكان فــي وضــع إســتراتيجيات
وطنيــة للســكان بمــا يتناســب مــع إحتياجاتهــا الوطنيــة ،وربــط البعــد الســكاني بمحــاور وآليــات التنميــة المســتدامة ،والمســاهمة فــي
لعــب دور حيــوي فــي إقتــراح الحلــول وتقديــم التوصيــات للتحديــات التنمويــة الرئيســة التــي تواجــه المنطقــة العربيــة

إجتماع الدورة األولى للمجلس العربي للسكان والتنمية:

23

إســتضاف األردن ممثـ ً
ا بالمجلــس األعلــى للســكان إجتمــاع الــدورة األولــى للمجلــس العربــي للســكان والتنميــة ،والــذي عقــد خــال شــهر
تشــرين أول  ،2019بالتعــاون مــع إدارة السياســات الســكانية -قطــاع الشــؤون االجتماعيــة فــي جامعــة الــدول العربيــة وبدعــم مــن صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان بــاألردن ،بمشــاركة رؤســاء وأعضــاء المجالــس واللجــان الوطنيــة العربيــة للســكان.
وتمثلــت أبــرز أهــداف اإلجتمــاع باإلعــان عــن إطــاق المجلــس العربــي للســكان والتنميــة كونــه مبــادرة أردنيــة ،ومناقشــة الرؤيــة المبدئيــة
لعملــه ،وتســمية رئيــس المجلــس وأعضــاء المكتــب التنفيــذي ،إلــى جانــب إســتعراض ومناقشــة االلتزامــات العالميــة فــي مجــال الســكان
والتنميــة التــي تــم تناولهــا خــال قمــة نيروبــي « المؤتمــر الدولــي للســكان و التنميــة -ICPD 25+تســريع الوعــد» ،والتباحــث فــي مجــال ربــط
األولويــات العربيــة باإلطــار العالمــي مــن خــال إتســاقها مــع اإلجنــدات والمحافــل الدوليــة ،وتنســيق المواقــف العربيــة للــدورة  53للجنــة
الســكان والتنميــة المقــرر إنعقادهــا فــي شــهر إبريــل عـــــام  2020ومحورهــا « الســكان واألمــن الغذائــي والتغذيــة والتنميــة المســتدامة».
وقــد صــدر عــن هــذا اإلجتمــاع بيــان إلتــزام مــن الــدول المشــاركة بتلبيــة حقــوق اإلنســان والكرامــة لجميــع النــاس ،وااللتــزام بأجنــدة التنمية
المســتدامة  ،2030واإللتزامــات العالميــة لقمــة نيروبــي .وســاهم اإلجتمــاع بتوحيــد جهــود الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق بمواضيــع الســكان
والتنمية.

اللقــاءات التشــاورية علــى المســتوى المحلــي فــي أقاليــم الشــمال والوســط والجنــوب للخــروج بورقــة موقــف
األردن لقمــة نيروبــي :
عقــد المجلــس عــدة لقــاءات تشــاورية بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،وبمشــاركة ممثليــن عــن الجهــات المعنيــة مــن
كافــة المحافظــات ،بهــدف الخــروج بنقــاط ومواضيــع ورقــة موقــف األردن حــول القضايــا الســكانية والتنمويــة واإللتزامــات العالميــة لقمــة
نيروبــي ،والتــي قدمــت مــن قبــل الوفــد األردنــي المشــارك فــي قمــة نيروبــي « المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة  - ICPD 25+تســريع
الوعــد» .وســاهمت اللقــاءات بتحديــد القضايــا واألولويــات الوطنيــة الخاصــة بقمــة نيروبــي.
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المشاركة في قمة نيروبي « المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  - ICPD 25+تسريع الوعد» :

شــارك وفــد رســمي أردنــي برئاســة األمينــة العامــة للمجلــس األعلــى للســكان مندوبــة عــن وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي ،وعضويــة
ممثليــن عــن الجهــات الحكوميــة ومجلســي النــواب واألعيــان والمنظمــات الشــبابية ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات
اإلعالميــة ،وبدعــم مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،فــي قمــة نيروبــي « المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة  - ICPD 25+تســريع
الوعــد» ،والتــي عقــدت خــال شــهر تشــرين الثانــي فــي مدينــة نيروبــي -كينيــا.
وهدفــت القمــة إلــى الحصــول علــى التزامــات مــن الــدول العالميــة حــول إنهــاء وفيــات النفــاس والوقايــة منهــا ،والقضــاء علــى اإلحتياجــات
غيــر الملبــاة لوســائل منــع الحمــل الحديثــة ،والحــد مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،والحــد مــن زواج األطفــال ،والحــد مــن تشــويه
األعضــاء التناســلية لإلنــاث ،وســاهمت مشــاركة األردن فــي القمــة فــي بيــان موقفــه مــن قائمــة ااإللتزامــات العالميــة.

وتمثلت مشاركة الوفد االردني بالفعاليات التالية:
 تقديم التزامات األردن ضمن قمة نيروبي:قــدم الوفــد األردنــي خــال مشــاركته بقمــة نيروبــي ورقــة موقــف األردن ،والتــي جــرى تحضيرهــا مــن خــال تشــكيل لجنــة فنيــة مــن أعضــاء
الوفــد وتــم إعتمادهــا مــن وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،حيــث تضمنــت الورقــة اإلنجــازات التــي حققهــا األردن تجــاه أبــرز اإللتزامــات
العالميــة التــي تناولتهــا القمــة باإلســتناد لبرنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة  ،1994والمنبثقــة عــن المشــاورات التــي نفذهــا
المجلــس األعلــى للســكان ســابق ًا مــع الجهــات المعنيــة علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي بهــذا المجــال ،حيــث أكــدت أبــرز مضاميــن
الورقــة علــى أنــه وفــي مجــال اإللتــزام المتعلــق بتكثيــف الجهــود مــن أجــل التنفيــذ والتمويــل الكامــل والمعجــل لبرنامــج عمــل المؤتمــر
الدولــي للســكان والتنميــة  1994وجــدول أعمــال  2030للتنميــة المســتدامة ،فــأن األردن ملتــزم ببرنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي وأولويــات
أهــداف التنميــة المســتدامة ،مــن خــال متابعــة تنفيــذ خريطــة الطريــق ألجنــدة التنميــة  2030والبرامــج التنفيذيــة لرؤيــة األردن .2025

 المشاركة في جلسة متخصصة حول البيانات:قدمــت األمينــة العامــة للمجلــس محاضــرة حــول « دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أطــر التخطيــط والميزانيــة علــى المســتوى
المحلــي» ،وذلــك خــال جلســة متخصصــة ضمــن فعاليــات قمــة نيروبــي « المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة  - ICPD 25+تســريع الوعــد»،
حيــث تــم التأكيــد خاللهــا علــى أهميــة اســتخدام البيانــات فــي مجــال السياســات لدعــم تطبيــق الألمركزيــة ،والمســائلة عــن النتائــج،
وإنشــاء بيانــات لصنــع السياســات المبنيــة علــى األدلــة.

 نظــم المجلــس االعلــى للســكان اجتماعــا للوفــد االردنــي مــع الممثــل المقيــم لألمــم المتحــدة علــى هامــشقمــة نيروبــي،
حيــث تــم التأكيــد خــال اإلجتمــاع علــى أهميــة دعــم منظمــات األمــم المتحــدة لــأردن لتنفيــذ االلتزامــات الوطنيــة ضمــن إلتزامــات قمــة
نيروبــي ،وخاصــة فــي مجــال تأصيــل أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى المحلــي ،ودعــم تنفيــذ الخطــة الوطنيــة للحــد مــن زواج
مــن هــم دون  ١٨ســنة ،ودعــم تطبيــق المعاييــر الوطنيــة لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة الصديقــة للشــباب .وجــاء هــذا اإلجتمــاع ضمــن
جهــود المجلــس فــي إبــراز دوره علــى المســتوى الدولــي لكســب التأييــد للقضايــا الســكانية وضــرورة توفيــر الدعــم الدولــي لهــا.
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 مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جلســة حــول أهميــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة بالتركيــز علــىاألوضــاع اإلنســانية :

شــاركت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جلســة حــول أهميــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة بالتركيــز علــى األوضــاع اإلنســانية ،وتــم تقديــم
عــدد مــن العــروض حــول اإلطــار الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف ،كمــا تــم تقديــم عــرض حــول منظومــة الحمايــة مــن العنــف األســري
والخدمــات الوقائيــة المقدمــة لتلبيــة إحتياجــات األســر المعرضــة للخطــر وكيفيــة التعامــل مــع التحديــات اإلجتماعيــة بطريقــة إيجابيــة.

 مشــاركة البرلمانيــن فــي الجلســة الخاصــة بدعــم البرلمانييــن لبرنامــج عمــل الســكان والتنميــة وتعجيــلالوعــد.
 مشــاركة مديــرة مركــز الفنــون االدائيــة فــي جلســة متخصصــة حــول دور المســرح والفنــون فــي التنميــةوتوعيــة الشــباب بقضايــا الصحــة اإلنجابيــة والجنســية.
 مشاركة الشباب في جلسة حول التغير المناخي والشباب والسالم:شــارك الشــباب ضمــن الوفــد فــي جلســة حــول التغيــر المناخــي والشــباب والســام ،والتــي تناولــت الحديــث عــن الربــط مــا بيــن التغيــر
المناخــي والشــباب والســام واألمــن بإعتبارهمــا مــن أبــرز التحديــات أمــام أهــداف التنميــة المســتدامة لتأثرهمــا وتأثيرهمــا ســوية علــى
تكافــؤ الفــرص والعدالــة مــن النواحــي االقتصاديــة واالجتماعيــة ،كمــا تــم تنــاول فــرص حماية العالــم من تبعــات التغيــر المناخــي والنزاعات
المســلحة ،مــن خــال فتــح المجــال أمــام الشــباب بعكــس تطلعاتهــم ورغباتهــم علــى خطــط التنميــة وبرامجهــا بمشــاركتهم فــي
صياغتهــا وتنفيذهــا.

مشاركة المجلس في المنتدى األول للسكان والتنمية المستدامة :
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شــارك المجلــس فــي المنتــدى األول للســكان والتنميــة المســتدامة :نحــو منظــور جديــد للعالقــة بيــن الســكان والتنميــة المســتدامة»،
والــذي عقــد خــال شــهر نيســان فــي دولــة قطــر ،بتنظيــم مــن اللجنــة الدائمــة للســكان بالتعــاون مــع جامعــة قطــر ومؤسســة قطــر
للعمــل اإلجتماعــي ومعهــد الدوحــة الدولــي لألســرة ،وبدعــم مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.
وهــدف المنتــدى إلــى مناقشــة عالقــة الســكان بالتنميــة المســتدامة فــي إطار أجنــدة التنميــة المســتدامة  ،2030مــن خالل توضيــح العالقة
المتبادلــة بيــن المــوارد البشــرية والتنميــة المســتدامة ،وتحليــل التحديــات التــي تواجــه شــريحة الشــباب مــن أجــل تعظيــم دورهــم فــي
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،ومناقشــة وتحليــل السياســات الموجهــة لألســرة وأثــر ذلــك علــى تحقيــق أهــداف التنميــة ،ووضــع
مقترحــات لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه تركيبــة قطــر الســكانية ،والخــروج بمجموعــة مــن التوصيــات المتعلقــة بعالقــة المــوارد
البشــرية بالتنميــة المســتدامة.

اجتمــاع األمينــة العامــة للمجلــس مــع وزيــر التخطيــط واالحصــاء القطــري /رئيــس اللجنــة الدائمــة للســكان
فــي قطــر:

اجتمعــت األمينــة العامــة للمجلــس األعلــى للســكان مــع وزيــر التخطيــط واالحصــاء القطــري  /رئيــس اللجنــة الدائمــة للســكان فــي قطــر
خــال شــهر نيســان ،حيــث تــم التباحــث فــي أوجــه التعــاون بيــن المجلــس واللجنــة حــول عــدد مــن القضايــا الســكانية والتنمويــة ،وخاصــة
تمكيــن المــرأة وتطبيــق نظــام العمــل المــرن وأهميتــه ،وتــم ايض ـ ًا مناقشــة إســتراتيجيات اإلســتثمار ذات العالقــة بتمكيــن الشــباب
والريــادة واإلبــداع والتعليــم وكيفيــة تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
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شــاركت األمينــة العامــة للمجلــس األعلــى للســكان ضمــن وفــد رســمي يضــم وزيــر الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن ووزيــر التخطيــط
والتعــاون الدولــي فــي مؤتمــر بروكســل الثالــث حــول «دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة» ،والــذي عقــد فــي بروكســل خــال شــهر آذار،
بتنظيــم مــن اإلتحــاد األوروبــي .وهــدف المؤتمــر إلــى اإلعــان عــن تعهــدات ماليــة يقدمهــا االتحــاد األوروبــي والمجتمــع الدولــي والمانحــون
لتعزيــز قــدرات االســتجابة ألزمــات النازحيــن والالجئيــن الســوريين فــي ســوريا وبلــدان اللجــوء المجــاورة خاصــة تركيــا واألردن ولبنــان.
وقدمــت االمينــة العامــة عرض ـ ًا حــول « التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للشــباب « ،وذلــك خــال جلســة خاصــة بالشــباب.

مشــاركة المجلــس باإلجتمــاع التشــاوري حــول الصحــة وســبل العيــش والرفــاه في ســياق النزاعــات والظروف
الهشــة  -بيروت:
شــاركت األمينــة العامــة للمجلــس األعلــى للســكان باإلجتمــاع التشــاوري حــول الصحــة وســبل العيــش والرفــاه فــي ســياق النزاعــات
والظــروف الهشــة ،والــذي نظمــه المجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيــة فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت خــال شــهر شــباط .
وهــدف اإلجتمــاع إلــى مناقشــة وتأطيــر رؤيــة برنامــج المنــح البحثيــة مــع عــدد مــن الباحثيــن المختصيــن مــن عــدة دول عربيــة ،وأبــرز
موضوعــات بحــوث العلــوم االجتماعيــة الناشــئة المتعلقــة بالصحــة والمجتمــع فــي المنطقــة ذات الغالبيــة العربيــة ،وتحديــد دور
المجموعــة اإلستشــارية فــي البرنامــج ،وذلــك فــي إطــار إطــاق المجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيــة لمشــروع جديــد حــول تنميــة
األبحــاث متعــددة اإلختصاصــات بموضــوع الصحــة وســبل العيــش والرفــاه فــي ســياق النزاعــات والظــروف الهشــة.

إجتماعات لوضع خطة العمل التنفيذية لإلستراتيجية الوطنية لإلعالم السكاني لألعوام (: )2020- 2019

عقــد المجلــس إجتماعيــن لضبــاط إرتبــاط اإلســتراتيجية الوطنيــة لإلعــام الســكاني (  )2022- 2018والممثليــن عــن مختلــف الجهــات
الوطنيــة ذات العالقــة ،بهــدف وضــع وإعتمــاد خطــة العمــل التنفيذيــة لإلســتراتيجية للعاميــن ( ،)2020-2019واإلطــار العــام للمتابعــة
والتقييــم لهــا .وجــرى خــال اإلجتماعــات مناقشــة المداخــات المقترحــة مــن الجهــات الوطنيــة المعنيــة وتضمينها فــي الخطــة التنفيذية
لإلســتراتيجية للعاميــن ( )2020-2019وإعتمادهــا ،ووضــع اإلطــار العــام المتابعــة والتقييــم لهــا ،واإلتفــاق علــى الخطــوات الالحقــة للتنفيــذ.
وتهــدف االســتراتيجية إلــى بنــاء أجنــدة إعالميــة داعمــة للجهــود الوطنيــة الهادفــة إلســتثمار وتحقيــق الفرصــة الســكانية ،مــن خــال بنــاء
قــدرات إعالميــة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال التنميــة والســكان ،وتوفيــر معلومــات ســكانية بجــودة عاليــة وتمكيــن اإلعالمييــن مــن
الوصــول إليهــا ،وتطويــر دور اإلعــام فــي تهيئــة بيئــة سياســية ومؤسســاتية وتشــريعية داعمــة للفرصــة الســكانية ،باإلضافــة لتفعيــل
دور اإلعــام ووظائفــه فــي زيــادة الوعــي لــدى الفــرد والمجتمــع لتبنــي توجهــات داعمــة للقضايــا الســكانية

28

مشــروع بحثــي لتطويــر خطــة عمــل وطنيــة لدمــج مفاهيــم الصحــة الجنســية واالنجابيــة ضمــن المناهــج
التعليميــة فــي األردن:
تــم تنفيــذ المشــروع مــن قبــل كليــة التمريــض فــي الجامعــة األردنيــة بالشــراكة مــع المجلــس ،بهــدف فتــح حــوار مــع المؤسســات
الوطنيــة وخبــراء التعليــم لوضــع خارطــة طريــق إلدمــاج مفاهيــم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي المناهــج األكاديميــة ،وذلــك بتمويــل
مــن منحــة مقدمــة مــن مشــروع الشــير -نــت العالميــة /هولنــدا لدعــم تحديــث اإلســتراتيجية الوطنيــة للصحــة الجنســية واإلنجابيــة.
وجــرى خــال شــهر شــباط عقــد إجتمــاع مائــدة مســتديرة ،بتنظيــم مــن شــير -نــت /األردن بالتعــاون مــع كليــة التمريــض ،وحضــور
 20مشــارك ًا ،بهــدف عــرض نتائــج ورشــة العمــل الخاصــة بتنفيــذ منهجيــة المشــروع ،حيــث تــم الخــروج بإطــار لخارطــة طريــق إلدمــاج
مفاهيــم الصحــة الجنســية واالنجابيــة فــي البيئــات التعليميــة.

دراســة أولويــات األبحــاث فــي الصحــة الجنســية واالنجابيــة باإلعتمــاد علــى نتائــج مســح الســكان والصحــة
االســرية (. )2018-2017
أعــد المجلــس الدراســة بتمويــل مــن مؤسســة شــير -نــت
العالميــة ،بهــدف توجيــه الجهــود البحثيــة نحــو قضايــا الصحــة
الجنســية واإلنجابيــة ذات األولويــة بمــا يخــدم وضــع السياســات
والبرامــج لمعالجتهــا ،ودعــم تطويــر اإلســتراتيجية الوطنيــة
للصحــة الجنســية واإلنجابيــة (  ) 2024-2020بأولويــات قضايــا
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة التــي يتزامــن إعدادهــا مــع االنتهــاء
مــن هــذه الدراســة ،وتوفيــر أجنــدة وطنيــة بأولويــات األبحــاث فــي
مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.
ومــن المتوقــع لهــذه الدارســة أن توجــه الجهــود البحثيــة الــى
األولويــات بمــا يخــدم تحســين الصحــة الجنســية واالنجابيــة فــي
األردن.

اعــداد دراســة « تقييــم الوضــع الحالــي ( )Mappingلبرامــج التوعيــة فــي مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة
والحقــوق اإلنجابيــة ( )SRH & RRللمراهقيــن والشــباب فــي األردن»:
أعــد المجلــس هــذه الدراســة بتمويــل مــن مؤسســة الشــير -نــت العالميــة ،والتــي إســتندت علــى منهــج إعتمــد علــى عــدة أســاليب لجمــع
البيانــات منهــا المقابــات المركــزة مــع المعنييــن بتقديــم خدمــات التوعيــة المتعلقــة بقضايــا الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق
اإلنجابيــة للشــباب فــي المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة ،وجلســات نقــاش مركــزة مــع
الفئــة المســتهدفة مــن الشــباب فــي األقاليــم الثــاث معــززة بإســتبانة قدمــت للمشــاركين قبــل بــدء الجلســات ،ومراجعــة للوســائط
المســتخدمة فــي برامــج التوعيــة وتحديــد الفجــوات فيهــا ،حيــث أنــه مــن المتوقــع إطــاق نتائــج هــذه الدراســة خــال عــام .2020
ومــن المتوقــع لهــذه الدراســة أن تســاهم فــي توجيــه الجهــود الوطنيــة إلعــداد أدلــة علميــة فــي مجــال الصحــة الجنســية واالنجابيــة
للشــباب المراهقيــن بمــا ينعكــس علــى صحــة الفئــة المســتهدفة.

دراســة وملخــص سياســات عوامــل انخفــاض معــدالت الخصوبــة فــي األردن ومحــددات التباين بيــن محافظات
المملكــة باإلســتناد الــى مســوح الســكان والصحة االســرية :
أعــد المجلــس هــذه الدراســة بتمويــل مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،والتــي تهــدف إلــى تحليــل معمــق وفهــم واضــح لمســتويات
اإلنجــاب وأنماطــه وإتجاهاتــه وتبايناتــه وتحديــد للعوامــل والمؤثــرات والمتغيــرات والمحــددات المباشــرة وغيــر المباشــرة المفســرة لذلك
فــي ضــوء نتائــج مســح الســكان والصحــة األســرية( .)2018-2017
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المستوى المؤسسي:
بناء القدرات الوطنية في
مجال السكان والتنمية
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المحور الثاني :المستوى المؤسسي  -بناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية
بنــاء قــدرات أعضــاء مجالــس المحافظــات والمجالــس التنفيذيــة بمحافظــات المملكــة فــي مجــال إدمــاج
البيانــات والمعلومــات الســكانية فــي خطــط التنميــة المحليــة:
نفــذ المجلــس برنامــج تدريبــي حــول إدمــاج البعــد الســكاني فــي الخطــط المحليــة لمحافظــات إقليــم الشــمال (المفــرق ،جــرش ،واربــد)
بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة األســرة الممــول مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،بهــدف الوصــول إلــى تخطيط إســتراتيجي
ّ
محكــم بالنتائــج تحقيقــ ًا لرؤيــة تعزيــز الالمركزيــة ،وبمــا يتوائــم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ،ودمــج المؤشــرات والديناميكيــات
الســكانية ضمــن الخطــط التنمويــة علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي ،وذلــك للمســاهمة فــي توســيع خيــارات المشــاريع التــي يمكــن
لمجالــس المحافظــات إدراجهــا فــي الخطــط التنفيذيــة للمحافظــات ( ،)2022-2019اســتنادا ً علــى المؤشــرات الســكانية لــكل محافظــة بمــا
يخــدم تحقيــق واســتثمار سياســات الفرصــة الســكانية المتوقــع بلــوغ ذروتهــا عــام .2040
وإســتهدف البرنامــج رؤســاء ونائبــي رؤســاء لجــان مجالــس محافظــات (اربد ،جــرش ،المفــرق) ،والمجلــس التنفيــذي المكون مــن مديريات
« الشــباب ،الصحــة ،التربيــة ،العمــل ،البيئــة ،الزراعــة ،الســياحة واآلثــار ،رئيــس البلديــة الكبــرى ،األشــغال ،الميــاه ،التنميــة االجتماعيــة ،الثقافــة،
والصناعــة والتجارة».
وســاهم هــذا البرنامــج فــي رفــع وعــي المشــاركين وبنــاء قدراتهــم فــي مجــال تحديــد المشــاريع ذات األولويــة ،وكيفيــة إدمــاج البعــد
الســكاني فــي خطــط المحافظــات.
كمــا قــام المجلــس وبالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة األســرة الممــول مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة بعقــد برنامــج
زيــارات متابعــة مــع مديريــات التنميــة المحليــة فــي المحافظــات اإلثنــى عشــر التــي تــم تدريبيهــا خــال عامــي  2018و( 2019عجلــون ،مادبــا،
الطفيليــة ،الكــرك ،معــان ،العقبــة ،البلقــاء ،العاصمــة عمــان ،الزرقــاء ،اربــد ،جــرش والمفــرق) ،بهــدف تقديــم المشــورة فــي مجــال إعــداد
بطاقــات وصــف المشــاريع وكيفيــة تضمينهــا فــي الخطــة االســتراتيجية وفــق متطلبــات وزارة الداخليــة ،وكســب التأييــد إلدراج المشــاريع
المقترحــة فــي الخطــة االســتراتيجية للمحافظــات للعــام .2019
ونجــح المجلــس بتمكيــن مجلــس محافظــة الطفيلــة فــي تضميــن بطاقــة وصــف مشــاريع تســتجيب لسياســات الفرصــة الســكانية فــي
الخطــة االســتراتيجية للمحافظــة ( ،)2022 - 2019وإقــرار المشــروع فــي موازنــة المحافظــة لعــام  ،2019وكذلــك اقــراره فــي خطــة وموازنــة
محافظــة عجلــون ضمــن مخصصــات قطــاع الشــباب لعــام .2019
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بنــاء قــدرات ضبــاط ارتبــاط الفرصــة الســكانية حــول « تحديــد مؤشــرات األداء ألهــداف وسياســات تحقــق
واســتثمار الفرصــة الســكانية ،وانســجامها مــع مؤشــرات أداء أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى
الوطنــي» :

عقــد المجلــس وبدعــم مــن صنــدوق األمــم المتحــد للســكان خــال شــهر أذار ،ورشــة عمــل بعنــوان « إســتكمال تحديــد مؤشــرات
األداء ألهــداف وسياســات تحقــق واســتثمار الفرصــة الســكانية» ،بمشــاركة ضبــاط ارتبــاط الفرصــة الســكانية مــن المؤسســات الوطنيــة
المعنيــة بمتابعــة سياســات تحقيــق وإســتثمار الفرصــة الســكانية.
وهدفــت الورشــة إلــى إســتكمال تحديــد مؤشــرات األداء ألهــداف وسياســات الفرصــة وانســجامها مــع مؤشــرات أداء أهــداف التنميــة
المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي ،وذلــك ضمــن إطــار دور المجلــس فــي رصــد ومتابعــة سياســات الفرصــة الســكانية ،واســتكما ًال
لسلســلة الــورش التشــاركية الهادفــة لمراجعــة الخطــة الوطنيــة لتحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية.
ً
وســاهمت الورشــة فــي بنــاء قــدرات المشــاركين فــي تحديــد مؤشــرات الفرصــة الســكانية وكيفيــة احتســابها ،انســجاما مــع أهــداف
ومؤشــرات التنميــة المســتدامة.

ورشــة عمــل « تحديــث الخطــة الوطنيــة لرصــد ومتابعــة مؤشــرات األداء ألهــداف التنميــة المســتدامة
ومؤتمــر الســكان والتنميــة :»1994
عقــد المجلــس بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان خــال شــهر حزيــران ورشــة عمــل «تحديــث الخطــة الوطنيــة لرصــد
ومتابعــة مؤشــرات األداء ألهــداف التنميــة المســتدامة ومؤتمــر الســكان والتنميــة  ،»1994بمشــاركة ضبــاط ارتبــاط الفرصــة الســكانية
مــن مختلــف المؤسســات الوطنيــة المعنيــة.
وهدفــت الورشــة إلــى رفــع الوعــي بمؤشــرات التنميــة المســتدامة ومؤتمــر الســكان والتنميــة ،ومناقشــة اَليــات احتســاب المؤشــرات
ومــدى توفرهــا علــى المســتوى الوطنــي ،ومناقشــة خــط األســاس لقيــم المؤشــرات المتاحــة (مــا قبــل عــام  )2015إســتنادا ً إلــى التقاريــر
الوطنيــة الطوعيــة أو مــن قواعــد البيانــات العالميــة ،إلــى جانــب وضــع خطــة إلحتســاب المؤشــرات بشــكل دوري وذلــك حســب مســتوى
المؤشــر.

بنــاء قــدرات وتأهيــل فريــق بحثــي محلــي علــى أســاليب البحــث الســريع بالمشــاركة فــي ثالثــة أقضيــة بمحافظــة
المفرق:
قــام المجلــس بتنفيــذ البحــث الســريع بالمشــاركة بالتعــاون مــع مؤسســة المســتقبل لتمكيــن أفــراد المجتمعــات المحليــة بتمويــل
مــن منظمــة هانــس زايــدل األلمانيــة ،وذلــك فــي ثــاث مناطــق بمحافظــة المفــرق (قضــاء ســما الســرحان ،قضــاء الخالديــة ،وقضــاء
أم الجمــال) ،بهــدف زيــادة تمكيــن المشــاركين فــي مجــال إســتخدام المعلومــات ،ودراســة قضايــا مجتمعهــم مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار
البعــد الســكاني وإحتياجــات المــرأة والفئــات المهمشــة وترتيــب األولويــات.
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بنــاء قــدرات عــدد مــن ممثلــي الــوزارات ودائــرة اإلحصــاءات العامــة ودائــرة األحــوال المدنيــة بالتعــاون مــع
مشــروع تواصــل لســعادة األســرة وبدعــم مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة حــول:
 آفاق تأثير التغيرات الديموغرافية المستقبلية في سياسات التنمية والفرصة السكانية بإستخدام .RAPID Modeling Tool تحديث اإلسقاطات السكانية وفق ًا لبيانات مسح السكان والصحة األسرية بإستخدام أداة . Demproj -تحديد مكاسب ومتطلبات الفرصة السكانية باستخدام أداة .DemDiv

المشاركة في ورشة تدريبية حول «المؤشرات المركبة للسكان والتنمية» في القاهرة:
شــارك المجلــس فــي الورشــة التدريبيــة اإلقليميــة حــول « المؤشــرات المركبــة للســكان والتنميــة « ،بتنظيــم مــن جامعــة الــدول العربية/
قطــاع الشــؤون االجتماعيــة ،وبدعــم مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،وذلــك خــال شــهر كانــون أول فــي مدينــة القاهــرة جمهوريــة
مصــر العربية.
وهدفــت الورشــة إلــى تعريــف وتمكيــن المشــاركين مــن الموضوعــات التاليــة  :منهجيــة إنتــاج المؤشــرات المركبــة المســتخدمة فــي
قيــاس الســكان والتنميــة ،اإلشــكاليات المنهجيــة المرتبطــة ببنــاء المؤشــرات المركبــة ،مــدى حساســية المؤشــرات المركبــة لــأوزان
النســبية المســندة لــكل مؤشــر فرعــي ،مصــادر البيانــات التــي يمكــن اإلعتمــاد عليهــا فــي حســاب المؤشــرات المركبــة ،مؤشــر الســكان
والتنميــة الــذي يتــم مــن خاللــه قيــاس مســتوى أداء الــدول فــي األبعــاد المختلفــة للســكان والتنميــة إســتنادا ً إلــى مجموعــة مــن
المؤشــرات الفرعيــة ،كيــف يمكــن للحكومــات العربيــة أن تســتفيد مــن مؤشــر الســكان والتنميــة فــي تقييــم أداء البرامــج الســكانية
والتنمويــة.

ورشــة عمــل « االســتفادة مــن التغيــرات الســكانية لتحقيــق األمــن الوطنــي والنمــو االقتصــادي وصــوالً
الســتثمار الفرصــة الســكانية»:
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عقــد المجلــس بالتعــاون مــع اإلتحــاد األوروبــي ( مشــروع دعــم االتحــاد األوروبــي للمؤسســات الديموقراطيــة األردنيــة والتنميــة) خــال
شــهر أيلــول ورشــة عمــل حــول « اإلســتفادة مــن التغيــرات الســكانية لتحقيــق األمــن الوطنــي والنمــو االقتصــادي وصــو ًال إلســتثمار
الفرصــة الســكانية « ،بمشــاركة مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب المعنييــن.
وهدفــت الورشــة إلــى تعزيــز معرفــة أعضــاء مجلــس النــواب بواقــع قضايــا الســكان والتنميــة فــي األردن ،وتعزيــز دورهــم فــي دعــم
التشــريعات المتعلقــة بالقضايــا الســكانية وتخصيــص المــوارد الماليــة لتنفيــذ البرامــج المتعلقــة بهــذا المجــال ،وزيــادة وعيهــم
بأهميــة دمــج هــذه القضايــا فــي الخطــط التنمويــة ،والتــي تتطلــب تحديــد العوامــل واإلســتراتيجيات المتعلقــة بالســكان بشــكل منهجــي
ومعالجتهــا فــي كل قطــاع مــن القطاعــات االقتصاديــة ،وتحليــل الجوانــب الســكانية مــن قبــل المخططيــن فــي قطاعاتهــم والتعامــل
مــع الخطــط باإلرتــكاز علــى القضايــا الســكانية ذات الصلــة.
وجــاءت هــذه الورشــة ضمــن الجهــود المبذولــة مــن المجلــس لكســب تأييــد أعضــاء مجلــس النــواب للسياســات والقضايــا الســكانية
والتنمويــة
الورشة التعليمية الدولية الرابعة للنهج التشاركي :COLLABORATIVE APPROACH

نظمــت مؤسســة الشــير -نــت العالميــة فــي هولنــدا بالتعــاون مــع المجلــس  /مشــروع شــير -نــت األردن « الورشــة التعليميــة الدوليــة
الرابعــة للنهــج التشــاركي (»)COLLABORATIVE APPROACHخــال شــهر كانــون أول ،بمشــاركة كل مــن مؤسســة الشــير -نــت
فــي هولنــدا وشــير -نــت بنغالديــش ،وبرونــدي ،واندونيســيا ،واألردن باإلضافــة إلــى جامعــة روتــردام ايرســموس ،وذلــك ضمــن سلســلة
الــدورات التــي تــم عقدهــا ســابق ًا بهــدف تبــادل المعرفــة وترجمتهــا وإســتخدامها علــى نحــو فعــال بيــن الشــركاء مــن أجــل التوصــل إلــى
توافــق فــي اآلراء حــول السياســات والممارســات المســتندة إلــى األدلــة ذات الصلــة ،باإلضافــة إلــى كســب التأييــد وزيــادة الوعــي للسياســات
والممارســات وتعزيــز القــدرات لمنصــات المعرفــة الوطنيــة  Country Hubsفــي هــذا المجــال بالتنســيق مــع الشــركاء وأصحــاب العالقــة
لتحقيــق التنميــة المســتدامة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص.
وركــزت الورشــة الرابعــة علــى تبــادل الخبــرات بعــد إنعقــاد الورشــة الثالثــة فــي النهــج التشــاركي والتحديــات والفــرص ،وتبــادل التجــارب بيــن
منصــات المعرفــة القطريــة  Country Hubsحــول تطبيــق جلســة التعلــم الثالثــة التــي عقــدت فــي بنغالديــش ،وبنــاء قــدرات منصــات
المعرفــة فــي تبــادل المعرفــة ،وتقديــم ومناقشــة أفضــل الممارســات فــي الحــد مــن زواج األطفــال وحمــل المراهقــات مــن واقــع تجــارب
منصــات المعرفــة القطريــة ،باإلضافــة إلــى تطويــر حزمــة اإلســتدامة المتعلقــة بترجمــة المعرفــة وإســتخدامها.
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ورشــة عمــل مناقشــة مســودة أولويــات قضايــا ودراســات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة إســتنادًا إلــى نتائــج
مســح الســكان والصحــة األســرية (:)2018- 2017
عقــد المجلــس مــن خــال مشــروع شــير -نــت /األردن خــال شــهر أيلــول ورشــة عمــل مناقشــة مســودة أولويــات قضايــا ودراســات الصحة
الجنســية واإلنجابيــة إســتنادا ً إلــى نتائــج مســح الســكان والصحــة االســرية ( ،)2018- 2017بتمويــل مــن مؤسســة شــير -نــت الهولنديــة
وبحضــور  51مشــارك ًا مــن الجهــات ذات العالقــة.
وتمثلــت أبــرز أهــداف الورشــة بإســتعراض قضايــا الصحــة الجنســية واإلنجابيــة حســب نتائــج مســح الســكان والصحــة األســرية (-2017
 )2018وحســب الدراســات والتقاريــر ذات العالقــة خــارج نطــاق المســح ،ومراجعــة ومناقشــة مســودة بحــوث الصحــة الجنســية واإلنجابيــة،
وتقييــم أولويــات بحــوث الصحــة الجنســية واإلنجابيــة التــي ناقشــها واقترحهــا المشــاركون.

لقــاء الحــوار التداولــي ضمــن مشــروع بحثــي يتعلــق بالصحــة اإلنجابيــة «توظيــف األدلــة والبراهيــن العلميــة
للمســاهمة فــي تحســين الصحــة اإلنجابيــة فــي ثــاث دول (األردن ،الكاميــرون ،ونيجيريــا)»:
عقــد المجلــس /مشــروع شــير -نــت األردن وبالتعــاون مــع جامعــة ايراســموس روتــردام الهولنديــة لقــاء الحــوار التداولــي فــي شــهر نيســان،
والــذي يأتــي ضمــن مشــروع بحثــي تــم تمويلــه مــن قبــل المنظمــة الهولنديــة لألبحــاث العلميــة ( )NWO/WOTROبعنــوان « توظيــف
األدلــة والبراهيــن العلميــة للمســاهمة فــي تحســين الصحــة اإلنجابيــة فــي ثــاث دول (األردن ،الكاميــرون ،ونيجيريــا) وذلــك بمشــاركة ()32
مشــارك ًا مــن الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة.
هدفــت الورشــة إلــى فهــم أفضــل لتحســين العالقــة بيــن إنتــاج المعرفــة وإســتخدامها ،وتعزيــز إســتخدام األدلــة الناشــئة عــن الدراســات
وترجمتهــا إلــى إجــراءات عمليــة وسياســات قابلــة للتطبيــق ،باإلضافــة إلــى التباحــث حــول توصيــات السياســات والســبل الممكنــة
لتصميــم صحــة جنســية وإنجابيــة للشــباب ،والبحــث أيضــا باإلجــراءات المطلوبــة لتنفيــذ التوصيــات المقترحــة ،كمــا وجــرى إســتعراض
ملخــص سياســات لخدمــات صحيــة صديقــة للشــباب ومعاييــر تقديــم هــذه الخدمــات.
ومــن المتوقــع أن تســاهم آراء المشــاركين فــي الورشــة فــي تعزيــز نتائــج المشــروع البحثــي الــذي يجــري تنفيــذه مــع جامعــة روتــردام،
باإلضافــة إلــى تعزيــز حضــور األردن فــي المحافــل البحثيــة فــي مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة

35

ورشــة عمــل لتقييــم منتصــف المــدة لمشــاريع الدراســات « قيــد التنفيــذ» ذات العالقــة بمواضيــع الصحــة
اإلنجابيــة التــي تــم تمويلهــا لــأردن مــن المنظمــة الهولنديــة:

عقــد المجلــس /مشــروع شــير -نــت األردن هــذه الورشــة خــال شــهر شــباط ،وذلــك بالتعــاون مــع المنظمــة الهولنديــة لألبحــاث العلميــة
( ،)NWO-WOTROوبمشــاركة أعضــاء فــرق مشــاريع الدراســات.
وهدفــت الورشــة إلــى رســم السياســات والممارســات للمعرفــة مــن خــال عــرض التحديــات والــدروس المســتفادة وإقتــراح سياســات
محســنة للصحــة اإلنجابيــة للنســاء والشــباب فــي األردن ،كمــا وتناولــت مشــاريع الدراســات التــي بــدء تنفيذهــا بشــهر أيلــول مــن
وتدخــات
ّ
عــام  2017وتســتمر لعاميــن ،وتتعلــق بمواضيــع الصحــة اإلنجابيــة .وتضمنــت هــذه الدراســات:
 .1تنظيم األسرة  -من منظور اإلقتصاد السلوكي « دراسة تحليلية ميدانية» ،جامعة تكساس ،جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية،
وزارة الصحة.2017 ،
 .2فهم إحتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب األردني والسوري ،كلية هارفارد /الواليات المتحدة األمريكية ،والصندوق األردني
الهاشمي للتنمية البشرية ،الجامعة األردنية.2017 ،
 .3الشباب الالجئون السوريون في األردن :الزواج المبكر في المنظور( ،دراسة نوعية ،جامعة اليرموك ،جامعة فريجي أمستردام ،جمعية
أهل الجبل للتنمية البشرية ،المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية -جنيف.)2017 ،
 .4حقوق الشباب والنساء في موضوع الصحة اإلنجابية في األردن ،ومدى التباين في الحصول على الخدمات الصحية في مختلف مناطق
المملكة«( ،بحث متعدد الوسائل» ،المركز الوطني للثقافة والفنون ،الجامعة االمريكية في بيروت.)2017 ،
كمــا تــم عقــد جلســة نقاشــية بحضــور  49عضــوا ً مــن أعضــاء شــير -نــت /األردن والخبــراء المحلييــن فــي رســم السياســات والممارســات
الخاصــة بالصحــة اإلنجابيــة ،بهــدف اطالعهــم علــى إجــراءات ســير المشــاريع ،وتقديــم توصيــات لنشــر النتائــج فــي األردن لتســهيل تبــادل
المعرفــة المكتســبة مــع الجهــات ذات الصلــة حــول كيفيــة اســتخدام نتائــج األبحــاث .وتضمنــت هــذه المشــاريع:
 .1الحواجز االجتماعية والثقافية والفرص المتاحة للوصول إلى وسائل تنظيم األسرة بين الالجئين الفلسطينيين في األردن « ،دراسة
نوعية « ،األونروا.2016 ،
 .2واقع الصحة اإلنجابية لألشخاص ذوي اإلعاقة « دراسة تحليلية ميدانية « ،المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.2016 ،
 .3تقييم سريع للمرافق الصحية التي تقدم خدمات األمومة والطفولة في األردن ،جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.2017 ،
 .4تطوير مؤشرات النتائج لتقييم أثر دمج برامج معلومات الصحة الجنسية اإلنجابية للشباب في مناهج التعليم العالي في األردن،
الجامعة األردنية.2017 ،
 .5إيجابيات إدماج الزوج في رعاية زوجته الحامل « ،مشروع تثقيفي « ،جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.2017 ،
 .6إعداد خطة تنفيذية وطنية إلدماج مفاهيم الصحة الجنسية واالنجابية في البيئات التعليمية ،الجامعة األردنية.2018 ،
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وجــرى ايض ـ ًا عقــد جلســة متخصصــة لخبــراء وطنييــن متخصصيــن فــي مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة تــم خاللهــا نقــل خبراتهــم
ومعرفتهــم فــي تحويــل نتائــج الدراســات إلــى سياســات قابلــة للتطبيــق علــى أرض الواقــع.

ورشــة عمــل متابعــة الدراســات األردنيــة فــي الصحــة الجنســية واالنجابيــة الممولــة مــن المنظمــة الهولنديــة
لألبحــاث العلميــة ومؤسســة شــير نــت العالميــة:

بمشــاركة  65مشــارك ًا مــن المؤسســات الحكوميــة المعنيــة ،والمراكــز البحثــة والجامعــات الحكوميــة والخاصــة ،ومؤسســات المجتمــع
المدنــي والمؤسســات الدوليــة المعنيــة.
هدفــت الورشــة إلــى تبــادل المعرفــة المكتســبة مــع الجهــات ذات الصلــة (الممارســين /راســمي السياســات) فــي إســتخدام نتائــج
دراســات الصحــة الجنســية واالنجابيــة فــي السياســات والممارســات ،وتوفيــر الفرصــة للمشــاركين فــي اإلطــاع علــى ســير الدراســات
األردنيــة الممولــة مــن المنظمــة الهولنديــة لألبحــاث العلميــة ،وتقديــم توصيــات لمواضيــع ملخصــات سياســات تســتند علــى نتائــج هــذه
الدراســات ،وبنــاء قــدرات المشــاركين فــي إعــداد ملخصــات السياســات ،والوقــوف علــى مــا تــم تنفيــذه مــن توصيــات لســت دراســات أردنيــة
تــم تمويلهــا مــن مؤسســة الشــير -نــت العالميــة ،والتحديــات التــي تعتــرض التنفيــذ وتقديــم توصيــات للتغلــب عليهــا.

المشاركة بورشة عمل حول « الرعاية الصحية لالجئين في أوضاع األزمات اإلنسانية» في اسكتلندا:
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شــارك المجلــس فــي ورشــة عمــل حــول « الرعايــة الصحيــة لالجئيــن فــي أوضــاع األزمــات اإلنســانية « ،بتنظيــم مــن جامعــة أدنبــره فــي
اســكتلندا خــال شــهر تمــوز.
وهدفــت الورشــة إلــى مناقشــة النتائــج الرئيســية لدراســة «جــودة خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لالجئيــن الحضرييــن المراهقيــن فــي أوغنــدا
واألردن» ،والتــي نفذتهــا جامعــة أدنبــره بالتعــاون مــع جامعــة ماكيريــري وجمعيــة انتريــد األوغنديــة وجمعيــة أمــان األردنيــة وجامعــة
اليرمــوك ،وحظيــت بدعــم عــدة جهــات أوغنديــة وأردنيــة ،إلــى جانــب مناقشــة صحــة الالجئيــن فــي أوضــاع األزمــات اإلنســانية.
ومــن أهــم نتائــج الورشــة إنضمــام المجلــس األعلــى للســكان إلى « الشــبكة العالميــة للبحوث الصحيــة لالجئيــن» ،والتي تضــم أكاديميين
مــن مختلــف التخصصــات األكاديميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،والهادفــة إلــى إيجــاد منصــة وشــبكة عبــر المواقــع االلكترونيــة لمناقشــة
صحــة الالجئيــن وإجــراء بحــوث مشــتركة وتطويــر سياســات فــي هــذا المجــال ،بغــرض توفيــر حلــول عمليــة لمســاعدة الالجئيــن وتلبيــة
إحتياجاتهــم الصحيــة ،مــن خــال تطويــر فهــم مشــترك بيــن أعضــاء الشــبكة للتحديــات الصحيــة لالجئيــن واالســتجابات المطلوبــة،
وضمــان إعتمــاد نهــج قائــم علــى حقــوق األنســان عنــد تقديــم الخدمــات الصحيــة فــي أوضــاع األزمــات اإلنســانية .

عقــد نــدوة حــول «صحــة الالجئيــن ضمــن مشــهد متغيــر مــن خــال عــرض األدلــة العلميــة واآلثــار المترتبــة
علــى الممارســة»:

عقــد المجلــس النــدوة خــال شــهر تمــوز ،وذلــك بالتعــاون مــع معهــد العنايــة بصحــة األســرة /مؤسســة نــور الحســين وجامعــة ادنبــره
األســكتلندية ،وجامعــة غــرب اســكتلندا.
هدفــت النــدوة إلــى عــرض نظــرة تحليليــة معمقــة عــن تجــارب النســاء الالجئــات والمراهقيــن فــي المناطــق الحضريــة فــي األردن ،وتوفيــر
رؤيــة أكبــر عــن هــذه التجــارب مــن خــال مناقشــة الموضــوع مــع متحدثيــن متخصصيــن فــي مجــال الممارســات العلميــة والسياســات.

المشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي األول حــول الصحــة الجنســية واإلنجابيــة بتنظيــم مــن مؤسســة الشــير -نــت
العالميــة :Share Net International
شــارك المجلــس مــن خــال مشــروع شــير -نــت /األردن بالمؤتمــر الدولــي األول حــول « الصحــة الجنســية واإلنجابيــة تحــت شــعار
«المشــاركة معـ ًا فــي ترجمــة المعرفــة» والــذي نظمتــه مؤسســة الشــير -نــت العالميــة فــي مدينــة أمســتردام الهولنديــة خــال شــهر
تشــرين أول.
هــدف المؤتمــر إلــى ترجمــة المعرفــة لمنتجــات مــن شــأنها أن تســاعد أعضــاء الشــير -نــت العالميــة والمشــاركين علــى إســتخدام األدلــة
لتحســين السياســة والممارســة حــول مواضيــع العقــم وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي األوضــاع الهشــة  /الطارئــة /النزاعــات.
وســاهم هــذا المؤتمــر بتعزيــز التجربــة العالميــة لــأردن ،وتبــادل الخبــرات فــي مجــاالت الصحــة الجنســية واإلنجابيــة .كما شــارك المجلس
فــي اإلجتمــاع الســنوي للشــير -نــت ،والــذي نظمتــه مؤسســة الشــير نــت العالميــة خــال شــهر تشــرين أول ،والــذي تــم فيــه مناقشــة
إنجــازات مشــروع شــير -نــت األردن لعــام  2019والتطلعــات المســتقبلية.
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المشــاركة بورشــة العمــل اإلقليميــة حــول إســتخدام بيانــات التعــداد ألغــراض التخطيــط للتنميــة والبحــث
العلمــي فــي البلــدان العربيــة :

شــارك المجلــس بورشــة العمــل ،والتــي جــاءت بتنظيــم مــن اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا (اإلســكوا) بالتعــاون مــع
المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي المملكــة المغربيــة والمكتــب االقليمــي لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان للبلــدان العربيــة ،وذلــك
فــي مدينــة الربــاط بالمغــرب خــال شــهر تشــرين األول.
وهدفــت الورشــة إلــى إســتعراض الطــرق المتعــددة لنشــر بيانــات التعــدادات وإســتخداماتها فــي التخطيــط للتنميــة ،وإلقــاء الضــوء علــى
أهميــة التواصــل بيــن منتجــي ومســتخدمي البيانــات وعلــى دور تعــدادات الســكان والمســاكن فــي توفيــر مؤشــرات أجنــدة التنميــة
المســتدامة  ،2030ومناقشــة كيفيــة إســتخدام بيانــات التعــدادات الفرديــة المعالجــة فــي عمليــات البحــث والتخطيــط .كمــا ســاهمت
مشــاركة المجلــس فــي هــذه الورشــة بتعزيــز معرفــة الــدول المشــاركة حــول أهميــة اإلســقاطات الســكانية فــي رســم السياســات،
وإطالعهــم علــى أبعــاد الهجــرة فــي األردن بمختلــف أنواعهــا.

ورشــة توعيــة بمجــال الصحــة الجنســية واالنجابيــة للمشــرفين التربوييــن والمرشــدين ومدرســي مــادة
االحيــاء للصفــوف األساســية والثانويــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم:
عقــد المجلــس  /مشــروع شــير -نــت األردن بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ورشــة العمــل خــال شــهر تشــرين ثانــي ،بتمويــل مــن
مؤسســة شــير -نــت العالميــة ،وبمشــاركة  55مشــارك.
وهدفــت الورشــة إلــى تعزيــز دور المعلــم والمرشــد والمشــرف التربــوي فــي التعامــل مــع قضايــا الصحــة الجنســية واالنجابيــة ،وتعزيــز
مفهــوم وأهميــة الصحــة الجنســية واالنجابيــة فــي فتــرة المراهقــة لــدى المعلميــن والمشــرفين التربوييــن.
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إجتماعات اللجنة التوجيهية الوطنية لمشروع شير -نت /األردن:
نظــم مشــروع شــير -نــت /األردن إجتمــاع اللجنــة التوجيهيــة الوطنيــة لمشــروع شــير -نــت /األردن خــال شــهر نيســان ،وذلــك بهــدف
مناقشــة إنجــازات المشــروع فــي عــام  ،2018وإســتعراض خطــة عملــه لعــام  ،2019وتمثلــت أبــرز مخرجــات اإلجتمــاع بإقــرار اللجنــة لخطــة
العمــل لعــام  ،2019والمصادقــة علــى تقريــر شــير -نــت /األردن لعــام .2018
كمــا تــم عقــد االجتمــاع الثانــي فــي شــهر حزيــران ،لمناقشــة مداخــات مشــروع شــير -نــت /األردن علــى خطة شــير -نــت العالمــي للخمس
ســنوات القادمــة .وســاهمت إجتماعــات اللجنــة التوجيهية للمشــروع بإثــراء الخطط وتوجهات المشــروع فــي األردن.

اإلجتماع السنوي ألعضاء مشروع شير -نت /األردن

عقــد المجلــس األعلــى للســكان مــن خــال مشــروع شــير -نــت /األردن وبتمويــل مــن مؤسســة شــير -نــت العالميــة خــال شــهر تشــرين
الثانــي ،اإلجتمــاع الســنوي ألعضــاء مشــروع شــير -نــت /األردن ،بمشــاركة  55عضــو مــن مختلــف الجهــات ذات العالقــة.
هــدف االجتمــاع إلــى إطــاع األعضــاء علــى إنجــازات المشــروع المتحققــة لعــام  2019وخطتــه الســنوية لعــام  ،2020ومناقشــة مخرجــات
المؤتمــر الــذي عقــد فــي هولنــدا حــول «محــور العقــم ومحــور الحقــوق الصحــة اإلنجابيــة والجنســية فــي األوضــاع الهشــة /حــاالت الطــوارئ
والصــراع» ،ومناقشــة فكــرة إنشــاء «كوكريــن األردن» للجوانــب الصحيــة واالجتماعيــة ،والــذي ســيكون واحــدا ً مــن المراكــز المنتشــرة فــي
جميــع أنحــاء العالــم تحــت مظلــة مؤسســة كوكريــن العالميــة .وســاهم هــذا اللقــاء فــي إبقــاء األعضــاء علــى إطــاع بمســتجدات عمــل
المشــروع.

إجتماع لبحث التعاون مع السفارة الهولندية في األردن:
تــم خــال شــهر كانــون ثانــي عقــد إجتمــاع بيــن األمينــة العامــة للمجلــس ،ونائــب رئيــس بعثــة الســفارة الهولنديــة فــي األردن باإلنابــة،
وممثــل مــن الســفارة فــي األردن ،ومنســقة مؤسســة الشــير -نــت العالميــة ،والمنســقة القطريــة لمشــاريع الشــير -نــت العالميــة.
وجــرى خــال اإلجتمــاع بحــث التعــاون بيــن مشــروع شــير -نــت األردن والســفارة الهولنديــة ،كمــا تــم اإلشــادة بالدعــم الكبيــر الــذي حصلــت
عليــه شــير -نــت /األردن مــن الشــير -نــت العالمــي ،والــذي ســاهم فــي توليــد المعرفــة حــول الصحــة الجنســية واالنجابيــة ،وإنشــاء شــبكات
بيــن الباحثيــن والمؤسســات الوطنيــة لتبــادل المعرفــة .كمــا ســاهم هــذا اللقــاء بتعزيــز العالقــة مــا بيــن الســفارة الهولنديــة فــي األردن
ومشــروع شــير -نــت /األردن.
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برنامج شباب الفرصة السكانية

عقــد المجلــس حفــل تكريــم الشــباب المشــاركين فــي برنامــج «شــباب الفرصــة الســكانية» خــال شــهر شــباط ،وذلــك برعايــة معالــي
وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي مندوب ـ ًا عــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر حســين بــن عبــد اهلل الثانــي ولــي العهــد ،حيــث تــم تنفيــذ
البرنامــج بالتعــاون مــع مشــروع تواصــل لســعادة األســرة الممــول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،و الــذي إســتهدف حوالــي 1200
شــاب وشــابة مــن مختلــف محافظــات المملكــة.
وهــدف البرنامــج الــذي شــارك بــه  50شــاب ًا وشــابة مــن مختلــف محافظــات المملكــة إلــى إعــداد الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة (29-18
ســنة) للمشــاركة فــي تحقيــق واســتثمار سياســات الفرصــة الســكانية ،مــن خــال توعيتهــم بأهميــة التخطيــط األســري وتمكيــن المــرأة
اقتصادي ـ ًا وريــادة االعمــال ،ودعــم مبادراتهــم الرياديــة وتحفيزهــم ليصبحــوا عناصــر تغييــر ايجابيــة فــي المجتمــع.
وجــرى خــال البرنامــج تنفيــذ مخيميــن تدريبييــن مكثفيــن للشــباب حــول سياســات الفرصة الســكانية ،وتمكيــن المــرأة ،ومهــارات الريادة
المجتمعيــة ،حيــث تمكــن الشــباب بنــاء علــى التدريــب مــن تنفيــذ  48جلســة مجتمعيــة حــول الفرصــة الســكانية وفوائــد التخطيــط
األســري وأثــر النمــو الســكاني علــى النمــو االقتصــادي وتمكيــن المــرأة .ومــن المتوقــع أن يســاهم البرنامــج فــي إيجــاد جيــل مــن الشــباب
الواعــي والداعــم لقضايــا الفرصــة الســكانية.
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حملة كسب التأييد للتعريف بالمعايير الوطنية للصحة اإلنجابية الصديقة للشباب للجهات المعنية:

نفــذ المجلــس حملــة كســب تأييــد للتعريــف بالمعاييــر الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة الصديقــة للشــباب ،حيــث إســتهدفت الحملــة األطبــاء
والقابــات القانونيــات فــي مديريــات المــرأة والطفــل بــوزارة الصحــة ،ومــدراء المراكــز الشــبابية ومــدراء مراكــز األميــرة بســمة للتنميــة
البشــرية فــي المحافظــات ،وذلــك تمهيــدا ً لكســب تأييــد متخــذي القــرار فــي المراكــز المعنيــة لتطبيــق المعاييــر فــي الســنوات القادمــة.
وتضمنت الحملة تنفيذ عدة ورش على النحو االتي:
 ورشــة تشــاركية حــول المعاييــر الوطنيــة لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية الصديقــة للشــباب ،والتــي نفــذت خــال شــهر تمــوزبالشــراكة مــع وزارة الشــباب ومراكزهــا الشــبابية ،بهــدف تعريــف المشــاركين بالمعاييــر الوطنيــة مــع مراعــاة حساســية الثقافــة المحليــة
والقيــم الدينيــة ،ووضــع اآلليــات الالزمــة لتطبيــق المعاييــر داخــل المؤسســات المعنيــة ،وكان مــن أهــم مخرجــات الورشــة الخــروج
بالتدخــات المســتقبلية بالتعــاون مــع وزارة الشــباب لتقديــم حزمــة خدمــات ومعلومــات صحــة جنســية وإنجابيــة مناســبة.
 ورشــة تعريفيــة للعامليــن الصحييــن واالجتماعييــن ومديــري البرامــج ومقدمــي الخدمــات والمشــرفين علــى الشــباب فــي مخيــمالالجئيــن الســوريين (الزعتــري) ،والتــي نفــذت خــال شــهر تشــربن األول ،حــول المعاييــر الوطنيــة لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية
الصديقــة للشــباب.

اإلحتفال باليوم العالمي للسكان:
نفــذ المجلــس سلســلة فعاليــات بالتعــاون مــع الشــركاء بمناســبة اليــوم العالمــي للســكان ،والــذي جــاء تحــت شــعار «  25ســنة
مــن المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة  :تســريع الوعــد» .وركــز اليــوم العالمــي للســكان لعــام  2019علــى إيــاء اإلهتمــام العالمــي
باألعمــال غيــر المكتملــة وتجــاوز التحديــات ،والتوصــل إلــى إلتزامــات وطنيــة ملموســة تضمــن تنفيــذ برنامــج عمــل « المؤتمــر الدولــي
للســكان والتنميــة» الــذي عُ قــد عــام  ،1994وتضمنــت الفعاليــات مــا يلــي:

 اللقاء التشاركي حول « التغييرات السكانية والتحديات التي تواجهها» بالشراكة مع الجامعة األردنية:ناقــش اللقــاء اإلنجــازات الوطنيــة المتعلقــة بالمؤشــرات الســكانية التــي تخــص القطاعــات المختلفــة والتــي تســاهم فــي تحقيــق التنميــة
المســتدامة ،باإلضافــة إلــى مناقشــة ربــط القضايــا التنمويــة واالجتماعيــة بالســكان ،وأهميــة توحيــد الجهــود الوطنيــة لمواجهــة التحديات
والقضايــا الســكانية فــي المجتمــع األردنــي ،وذلــك مــن خــال النهــوض بالمســتوى التعليمــي للســكان ،واإلرتقــاء بالمســتوى الصحــي لهــم،
وتوفيــر بيئــة مالئمــة لإلســتثمار تســاهم فــي إيجــاد فــرص عمــل للشــباب ،وتعزيــز تمكيــن المــرأة.
وســاهم هــذا اللقــاء فــي تعزيــز معرفــة الطلبــة بالتحديــات الســكانية التــي يمــر بهــا المجتمــع فــي األردن ،وتعزيــز العالقــة ما بيــن المجلس
والجامعــات األردنية.
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 تنفيــذ مســابقة رســم حــول « الشــباب والبطالــة» بالشــراكة مــع الجامعــة األردنيــة ،بمشــاركة طلبــة حقــلالرســم والتلويــن  /قســم الفنــون البصريــة فــي كليــة الفنــون والتصميــم بالجامعــة:

هدفت المسابقة إلى نشر الوعي بين الشباب حول قضايا السكان والتنمية المتعلقة بهم ،وتمكينهم بإعتبارهم محورا ً رئيسي ًا في
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،وفتح المجال لهذه الفئة بالتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم نحو أحد القضايا السكانية المهمة
والمتمثلة بالبطالة بإستخدام فن الرسم.
شارك بالمسابقة حوالي  20طالب وطالبة ،حيث تم إختيار أفضل ثالث رسومات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ،وتم إعالن النتائج
خالل فعاليات الحفل الختامي لليوم العالمي للسكان ومنح الفائزين جوائز مالية.
حيث ساهمت المسابقة في زيادة وعي الشباب في القضايا السكانية والتنموية وباألخص الجوانب المتعلقة بهم.

 الحفل الختامي لفعاليات أسبوع اليوم العالمي للسكان:نظم المجلس بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى ،وبمشاركة ممثلي عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات
الدولية ،الحفل الختامي لسلسلة الفعاليات التي نفذها المجلس بالتعاون مع الشركاء بمناسبة اليوم العالمي للسكان ،وذلك تحت
رعاية األمينة العامة للمجلس األعلى للسكان مندوبة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي.
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تخلل الحفل ما يلي:
إطالق وثيقة المعايير الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب ،حيث تم إطالع المشاركين في الحفل على هدف
الوثيقة والمستفيدون من المعايير ومبادئ تقديم خدمات صحة جنسية وإنجابية صديقة للشباب.

تقديم مسرحية «مش عيب» بالشراكة مع مركز الفنون االدائية/مؤسسة الملك الحسين  ،والتي إستعرضت إحتياجات الشباب ذكورا ً
واناث ًا لمعلومات وخدمات الصحة اإلنجابية.

تكريم الفائزين في مسابقة الرسم التي شارك بها طلبة كلية الفنون والتصميم في الجامعة األردنية حول محور «الشباب والبطالة».
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تنفيذ مسابقة شبابية إلنتاج فيديو قصير حول القضايا السكانية والتنموية:
نفذ المجلس بالتعاون مع كلية لومينوس الجامعية المسابقة بمشاركة مجموعة من طلبة الكلية ،والتي هدفت إلى نشر الوعي
بين الشباب حول قضايا السكان والتنمية ،وزيادة تمكينهم بإعتبارهم محور رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،وتناولت
المسابقة محاور تتعلق بالريادة واإلبداع ،وزواج القاصرات ،والشباب والفقر والبطالة ،والمشاركة االقتصادية للمرأة

وكرم المجلس خالل الحفل الذي نظمه بشهر كانون أول برعاية األمينة العامة للمجلس والمدير العام للكلية الطلبة الفائزين
بالمسابقة ،وتم توزيع الجوائز عليهم وشهادات المشاركة

عقــد اجتمــاع لألمينــة العامــة للمجلــس مــع مديــر عــام وكالــة االنبــاء االردنيــة «بتــرا» ،خــال شــهر
نيســان ،بهــدف بحــث التعــاون وتعزيــز الدعــم اإلعالمــي لقضايــا الســكان والتنميــة.
تفعيــل الفريــق اإلعالمــي الخــاص بالمجلــس بإضافــة اعالمييــن جــدد مــن الصحــف اليوميــة والمواقــع
اإللكترونيــة المختلفــة ،بهــدف تعزيــز الدعــم اإلعالمــي للقضايــا الســكانية والتنمويــة وزيــادة وعــي
المجتمــع وكســب تأييــد صنــاع القــرار فــي هــذا المجــال
إعــداد التقريــر الســنوي للمجلــس للعــام  2018وتعميمــه علــى الشــركاء ،بهــدف إطالعهــم علــى
المبــادرات والنشــاطات واإلنجــازات التــي حققهــا المجلــس خــال العــام.

إعداد بروشورات حول دور المجلس األعلى للسكان في:
 -تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة األردنية.
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 -توفير الخدمات الصحية الصديقة للشباب بمجال الصحة الجنسية واإلنجابية في األردن.

إعــداد قصــص نجــاح (دراســات حالــة لمحافظــات الطفيلــة وعجلــون) ،فــي مجــال دمــج سياســات الفرصــة
الســكانية ضمــن خطــط التنميــة المحليــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وبرنامــج عمــل مؤتمــر
الســكان والتنميــة.
إعــداد انفوغرافــات تتضمــن معلومــات وأرقــام حــول موضوعــات تتعلــق بقضايــا الســكان والتنميــة،
وتزويدهــا لإلعالمييــن لإلســتفادة منهــا فــي إعــداد موادهــم اإلعالميــة الداعمــة لهــذه القضايــا.
إعــداد النشــرات الدوريــة (األولــى والثانيــة) متضمنــة إنجــازات المجلــس ،وارســالها إلــى الشــركاء ،ورفعهــا
علــى موقــع المجلــس ومواقــع التواصــل االجتماعــي.

تسليط الضوء على األيام العالمية المختلفة ،UN DAYS
من خالل إعداد بيانات صحفية لهذه األيام تتضمن معلومات وإحصائيات ذات عالقة بها ونشرها في وسائل اإلعالم المختلفة ،إلى جانب
إعداد انفوجرافات حولها ونشرها على صفحات المجلس بمواقع التواصل االجتماعي ،وذلك بهدف تعزيز الوعي حول قضايا السكانية
والتنموية.
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األيام العالمية

تحديــث الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالمجلــس ،بهــدف نشــر الوعــي بقضايــا الســكان والتنميــة وتوفيــر
البيانــات والمعلومــات للجهــات المعنيــة
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تحديــث حســابات المجلــس علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،بهــدف نشــر المعلومــات واألرقــام الســكانية
والتنمويــة ،واإلســتفادة منهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة والمختصيــن والمهتميــن.
تحديــث دوري لقائمــة شــركاء المجلــس  ،Mailing listبهــدف توفيــر قاعــدة بيانــات لشــركاء المجلــس
لتســهيل التواصــل معهــم.
إعــداد بروشــور المجلــس والــذي يتضمــن معلومــات حــول طبيعــة عمــل المجلــس ومهامــه باللغتيــن
العربيــة واالنجليزيــة.

إعداد ومتابعة ورصد التغطيات اإلعالمية الخاصة بفعاليات المجلس،

حيث تم نشر حوالي  63خبرا ً صحفي ًا وفي وسائل اإلعالم المتخلفة ،ومتابعة تنسيق وبث ما يزيد عن  25إستضافة وتغطية إذاعية
وتلفزيونية.
ويأتي النشر والتغطيات واإلستضافات 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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تقارير الرصد والنشر اإلعالمي حول القضايا السكانية:
 إعداد تقارير الرصد اإلعالمي اليومي حول أبرز األخبار الصحفية التي تناولتها الصحف اليومية بما يتعلق بالقضايا والسياسات السكانية. اعداد تقارير النشر اإلعالمي الشهري لألخبار الصحفية واإلستضافات والتغطيات اإلعالمية حول فعاليات وأنشطة ومبادرات المجلس. إعداد تقارير مصادر الرصد اإلعالمي الشهري ألبرز الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية واإللكترونية ،والتي يتم متابعتهامن قبل المجلس بشكل دوري.
 إعداد ونشر بوستات حول فعاليات وأنشطة ومبادرات المجلس المختلفة على صفحات مواقع التواصل االجتماعي. إعداد ونشر المقاالت حول موضوعات األيام العالمية. إعداد ونشر االنفوجرافات حول موضوعات األيام العالمية. إعداد تقارير أبرز األخبار التي تشغل الرأي العام األردني ،بهدف اإلطالع على مستجدات القضايا الوطنية. -إعداد قاعدة بيانات  Google Alertذات عالقة بقضايا السكان والتنمية.

زيارات الوفود ومحاضرات
وفد طلبة من كلية الخدمات الطبية الملكية للتمريض:

زار وفد طالبي من كلية الخدمات الطبية الملكية للتمريض والمهن الطبية المساندة المجلس مرتين ،األول خالل شهر شباط ،والثانية
بشهر نيسان ،وذلك بهدف اإلطالع على دور المجلس في مجال قضايا السكان والتنمية ،والبرامج واألنشطة التي ينفذها المجلس في
دعم تحقيق وإستثمار سياسات الفرصة السكانية.

محاضرات المجلس في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية:
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قدم المجلس محاضرتين في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية للدارسين في دورتي الدفاع الوطني والحرب ضمن مساق (سياسات
األمن الداخلي) ،حول « السياسة السكانية في األردن وعالقتها باألمن الوطني ،ونفذت األولى خالل شهر كانون ثاني ،والثانية بشهر تشرين
ثاني.

محاضرة المجلس في جامعة الحسين بن طالل:

شارك المجلس ضمن فعاليات الندوة الجغرافية األولى التي نظمتها جامعة الحسين بن طالل ،من خالل تقديم محاضرة لطلبة
البكالوريوس في قسم الجغرافيا حول « الفرصة السكانية في األردن وسياسات تحقيقها».

محاضرة المجلس في مركز دراسات المرأة بالجامعة األردنية:

قدمت األمينة العامة للمجلس األعلى للسكان خالل شهر شباط محاضرة لطالبات الماجستير في مركز دراسات المرأة بالجامعة
األردنية ،حول « دور المرأة في تحقيق واستثمار الفرصة السكانية».

51

محاضرة المجلس لطلبة كلية اإلعالم بجامعة اليرموك :

قدمت األمينة العامة للمجلس األعلى للسكان محاضرة لطلبة كلية اإلعالم بجامعة اليرموك حول « السياسات السكانية والبعد
السكاني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة « ،وذلك خالل شهر حزيران.

مشاركة المجلس في حلقة نقاشية متخصصة بعنوان « المساواة تبدأ في العائلة»:

شارك المجلس في الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية معهد تضامن النساء األردني خالل شهر أيار ،وقدمت األمينة العامة للمجلس
خالل الحلقة عرض ًا حول « أثر المساواة في األسرة على الفرصة السكانية».

حلقة نقاشية حول أهمية تقديم المعلومات وخدمات الصحة اإلنجابية للمراهقين والشباب:
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عقد المجلس الحلقة النقاشية بالتعاون مع كلية التمريض في الجامعة األردنية ،وذلك خالل شهر كانون األول ،بمشاركة أعضاء هيئة
التدريس بكلية التمريض في الجامعة ومجموعة من الطلبة.
وهدفت الحلقة النقاشية إلى تعزيز اإلتجاهات اإليجابية لدى المشاركين حول أهمية معلومات وخدمات الصحة االنجابية الصديقة
للمراهقين والشباب مع مراعاة حساسية الثقافة المحلية والقيم الدينية.

ورشة عمل تدريبية لكادر المجلس األعلى للسكان في مجال التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة المحكمة
بالنتائج وإعداد خطة عمل المجلس لعام  ،2020والتي عقدت خالل شهر كانون أول.

إصدار االعداد ( )14 ،13 ،12 ،11من النشرة الدورية لمنصة المعرفة ألبحاث الصحة الجنسية واالنجابية باللغتين
العربية واالنجليزية:

أصدر المجلس النشرات الدورية لمنصة المعرفة ألبحاث الصحة الجنسية واإلنجابية ،بهدف إطالع الباحثين وصناع القرار وراسمي
السياسات ومعدي البرامج ومقدمي الخدمات والجهات البحثية على المستجدات في مجال الصحة اإلنجابية محلي ًا وعالمي ًا.

إدامة منصة المعرفة اإللكترونية باألبحاث والدراسات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية ،والتي تحتوي
على  742دراسة ،ويشارك بها  136عضوًا و 15مؤسسة.
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تعزيز الكفاءة المؤسسية
للمجلس األعلى للسكان
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تعزيز الكفاءة المؤسسية للمجلس األعلى للسكان
توقيع إتفاقية مع مجموعة طالل أبو غزالة العالمية:
وقع المجلس مع مجموعة طالل أبو غزالة العالمية مذكره تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من الخدمات المهنية التي
تقدمها الشركات األعضاء في المجموعة ،وباألخص فيما يتعلق ببناء قدرات موظفي المجلس.

نظام متابعة وتقييم األداء المؤسسي مطبق ومفعل ،والذي يهدف إلى :
 متابعة حوسبة نظام المتابعة والتقييم الخاص باألداء المؤسسي. بناء قدرات الموظفين في مجال تطبيق النظام المحوسب. إدخال أنشطة عام  2019على النظام المحوسب. متابعة وتقييم أنشطة الوحدات بشكل محوسب من خالل النظام. -تطوير نموذج متابعة اإلتفاقيات مع المزودين ومتابعة تطبيقه.

متابعة تطبيق برنامج العمل التطوعي والتدريب داخل المجلس لتعزيز مشاركة الشباب.
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تطبيق نظام قياس رضى الشركاء وإنطباعاتهم ،لتكون أساسًا يبنى عليه لتحديد اتجاهات االنطباعات وأراء
ومستويات الرضى للشركاء.

إعداد تقارير المتابعة والتقييم الربعية والسنوية ،والتي تتضمن:
 تقرير المتابعة والتقييم السنوي ألداء الوحدات لعام .2018 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للمجلس لعام  2019بالتنسيق مع كافة الوحدات متضمنة المبادرات التي تخدم تحقيق األهدافاإلستراتيجية والكلف المالية للمجلس.
 تقارير المتابعة والتقييم الربعية ألداء الوحدات للعام  2019الحساسة للنوع االجتماعي. تقرير تقييم أثر الدورات التدريبية لكادر المجلس لعام .2019 -تقرير تقييم نتائج الرضا الوظيفي .2019

رفــع الكفــاءات األساســية والمهنيــة للمــوارد البشــرية مــن خــال بنــاء قــدرات الموظفيــن فــي المجلــس،
حيــث تــم تدريــب مــا نســبته ( )%100مــن الموظفيــن علــى عــدة مجــاالت ،وإعــداد تقريــر اإلحتياجــات التدريبيــة
للموظفيــن للعــام .2019
ويســاهم تدريــب الموظفيــن فــي تعزيــز قدراتهــم بــأداء مهــام العمــل ،بمــا يحقــق للمجلــس المزيــد مــن الكفــاءة فــي تقديــم خدمــات
متميــزة ذات جــودة ونوعيــة عاليــة ،ويرســخ عوامــل اإلســتقرار الوظيفــي.

تنفيــذ مســح رضــى الموظفيــن ،بهــدف تكويــن فكــرة واضحــة حــول مــدى رضاهــم مــن خــال عملهــم ضمــن
وحــدات المجلــس المختلفــة ،وذلــك ليتــم معالجــة الثغــرات ونقــاط الضعــف واالرتقــاء بالمــوارد البشــرية،
بمــا ينعكــس إيجابيــا علــى تحقيــق أهــداف المجلــس اإلســتراتيجية ،حيــث بلغــت نســبة الرضــى (.)% 85
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إعتماد الخطة التنفيذية للمجلس لعام  2020ومشروع الموازنة لعام .2020
اإلطار العام لخطة المجلس لعام ( 2020النتائج والمخرجات):
االطار العام (نتائج ومخرجات) خطة العمل ٢٠٢٠

نتائج ومخرجات خطة العمل ٢٠٢٠
العوامل الممكنة لتحقيق العناصر
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أنشطة اجتماعية:
مشاركة موظفي المجلس في حملة «يال عالبلد» لدعم تجار وسط البلد المتضررين من السيول خالل شهر
آذار ،تزامنًا مع االحتفال باليوم الدولي للمرأة.

تنظيم اللجنة االجتماعية للمجلس غداء جماعي للموظفين بهدف تعزيز التواصل االجتماعي بينهم،
وذلك خالل شهر آذار.

تنظيم اللجنة االجتماعية للمجلس رحلة جماعية للموظفين لمنطقة وادي رم خالل شهر أيلول.
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