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 في هذا العدد  

  الكلمة االفتتاحية  نجاح صقص 

  كاريكاتير  الساعة السكانية 

 # معلومة   أبرز الفعاليات واألنشطة 

 محاضرات   المنصة اإلعالمية 

 أبرز التقارير الدولية والعربية والمحلية   أبرز المشاركات الدولية واإلقليمية

 والمحلية

 راكاتـــش   معلومات ومؤشرات سكانية 

 األنشطة والفعاليات القادمة أبرز   أنشطة اجتماعية 



 

 

 

 ةــــــــة االفتتاحيـــــالكلم
 

 
 
 
 

 

 2019يسرنا في المجلس األعلى للسكان أن نضع بين أيديكم العدد األول من النشرة الدورية للعام 
يجية االسمممممممتراتوالتي تتضممممممممن  نجاجاس المجلس الثل الوث ة ومممممممستر األولى والمسمممممممتندة أل داف   -

المتعلقة بمممممممم نتوقيس نمت مستدام وعادل يرتال على الت ميظ من منستر سياساس السراة السكانية 
وحشد الجستد لثستسادة منسا، تعليل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حقتق الصوة االنجابية 

جلء ك( ICPDوالتنمية)برنامج عمل مؤتمر السمممكان باالرتااج على  ضممممن منستمة حقتق االنسمممان
، وتتفير الدماس اممممممممممممموة  نجابية فيدة لثف ين وفقا  2030من توقيس المة التنمية المسمممممممممممممتدامة 

 للمعايير الدولية لوقتق اإلنسان والمعترف بسا عالميا ن. 
 

أ داف المؤتمر )لمرفعياس التطنية واإلقليمية والعالمية وترتبظ أ داف مجلسممممنا االسممممتراتيجية     با
، و يقة سمممياسممماس السرامممة 2025للسمممكان والتنمية، أ داف التنمية المسمممتدامة، ررية األردن الدولي 

، مشممروا النسضممة 2019-2017، المة االسممتجابة لمجمة السممترية لمردن للسترة 2017السممكانية 
 (.  2020-2019التطني 

 

ة وتتعلس الممكنالبي ة ويركل المجلس في تنسي  مبادرات  والمم  على  ثث مسممممممممممتتياس، مسممممممممممتت  
باقتراح سياساس سكانية مبنية على األدلة العلمية لدعم عملية انع القرار، المستت  المؤسسي في 
مجال بناء القدراس التطنية بما يتعلس بقضممممممممممايا السممممممممممكان والتنمية، والمسممممممممممتت  السرد  والمجتمعي 

 والمتمول ببرامج كسب التأييد ورفع التعي.
لى اطثا وركائنا على أ م انجاجاتنا من منملس النسج التشاركي ونسعى من الثل نشرتنا      

لتوقيس المليد من الشراكاس الساعلة في الدمة قضايا السكان والتنمية، وبسدف التوسين والتمتير 
 المستمر لعملنا ل دمة وطننا الغالي. 

 وهللا ولي التوفيق
 

 األمين العام 
  د. عبلة عماوي 

قصص نجاح "مبادرات شباب 

 الفرصة"
 

 مشروع بدون تربة
 ي مبادرة للشباب آمنة الصعايدة وطارق و 

يتس الباسيتن، وتعنى بتدريب الشباب ورباس 
على أنسمة البستنة المائية حيث تنمت النباتاس 
بدون تربة في وسظ مائي مع تتفير المغ ياس 
مباورة  لى الج ور دون الوافة لمبيداس األعشاب 

 ومبيداس اآلفاس.
ويقتم الشباب من الثل المبادرة بتصنيع وحداس 
 نتاج مائي تتناسب مع المناجل بأقل تااليف ممكنة 
وتدريبسم على است دامسا وادارتسا، ومن  م 
مساعدتسم في تستيس وبيع الموصتل اللراعي 

 النسائي. 
وتسدف المبادرة إليجاد فرص مشاريع اغيرة لرباس 

  مالة.د من البالبيتس والشباب لتعليل داللسم والو
 
 

 مشروع الفرازة الذكية
و ي مبادرة للشاب يليد الستاعير، حيث تعتبر السراجة 
أول حاوية فرج نساياس في العالم تقتم تلقائيا  بسصل 
اللفاج والمعدن والبثستيك بمريقة اديقة للبي ة 
بدون الوافة  لى تقنياس معقدة كما في مصانع 

 السرج وإعادة تدوير النساياس.
وسيقتم يليد في المرحلة األولى بتجربة السراجة 
ال كية في الجامعاس وتتعية المثب بأ مية 
است دامسا بغرض فمع النساياس وفرج ا وتجسيل ا 
إلعادة التدوير في المراحل الثحقة، مما سيتفر 
التقت والجسد والمال على مصانع  عادة تدوير 

  النساياس.



 كاريكاتير 
 

 

 UNFPA2018المصدر: كتيب مسابقة عمل كاريكاتتر  حتل نتمكين المرأةن 

 

 الساعة السكانية 

 



 

معلومة  #  

آذار 8- "للمرأةاليوم الدولي "  
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

  



 أبرز الفعاليات واألنشطة

 
 لقاء تقييم منتصف المدة لمشاريع دراسات الصحة اإلنجابية

 

 

 
األردن نمنصة المعرفة  عقد المجلس من الثل مشروا وير نت

لبوتث الصوة اإلنجابيةن وبالتعاون مع المنسمة الستلندية لمبواث 
( 2/2019/ 26-25السترة ) في  (NWO-WOTRO) العلمية

لقاء تقييم منتصف المدة لمشاريع الدراساس ن قيد التنسي ن ذاس 
العثقة بمتاضيع الصوة االنجابية التي تم تمتيلسا لمردن من 

 .الستلندية، بمشاركة اعضاء فرق مشاريع الدراساسالمنسمة 

وتم على  امش اللقاء عقد فلسة نقاوية بوضتر أعضاء وير 
رسم  فينت/األردن والجساس التطنية المعنية وال براء التطنيين 

السياساس والممارساس ال ااة بالصوة اإلنجابية، بسدف 
ئج في ااطثعسم على سير المشاريع، وتقديم تتاياس لنشر النت

 األردن.

كما تم عقد فلسة مت صصة ل براء وطنيين مت صصين في  
مجال الصوة االنجابية لنقل البراتسم ومعرفتسم في توتيل نتائج 

 الدراساس  لى سياساس قابلة للتمبيس.

 
 تكريم شباب الفرصة 

 

 
 

رة الواني ولي العسد، رعت وجي عبد هللامندوبة عن سمت األمير الوسين بن 
رئيس مجلس أمناء المجلس األعلى للسكان  الت ميظ والتعاون الدولي/ 

-12بتاريخ  “وباب السراة حسل تاريم الشباب المشاركين في برنامج ن
، وال   نس   المجلس بالتعاون مع مشروا تتاال لسعادة االسرة 2-2019

 .دوليةالممتل من التكالة االمريكية للتنمية ال
 
وابا  ووابة من م تلف موافساس  50 دف البرنامج ال   وارك ب  و 

سنة( للمشاركة  29-18المملاة  لى  عداد الشباب ضمن الس ة العمرية )
في توقيس واستومار سياساس السراة السكانية، من الثل تتعيتسم بأ مية 

راتسم مبادالت ميظ األسر  وتمكين المرأة اقتصاديا  وريادة االعمال، ودعم 
 .الريادية وتوسيل م ليصبوتا عناار تغيير ايجابية في المجتمع



لقاء المائدة المستديرة حول مشروع تطوير خطة عمل وطنية 
إلدماج مفاهيم الصحة الجنسية واالنجابية في المناهج 

 التعليمية باألردن 

 
 

نية وطعقد المجلس لقاء المائدة المستديرة حتل مشروا تمتير المة عمل 
إلدماج مسا يم الصوة الجنسية واالنجابية في المنا ج التعليمية باألردن 

، بسدف مناقشة نتائج وم رفاس وروة العمل التي 2019-2-19بتاريخ 
عقدس سابقا  حتل   ا المتضتا، وذلك ألال  التغ ية الرافعة ووضع 

لوقافي االتعديثس النسائية على ال مة، وضمان ومتليتسا ومثءمتسا للسياق 
 التطني، وك لك االتساق على ال متاس الثحقة.

 

اجتماع المجلس األعلى للسكان مع وفد من ملتقى النساء    
 العالمي
 

 
 

-23عقد المجلس افتماعا  مع وفد من ملتقى النساء العالمي بتاريخ 
، بسدف مناقشة أ ر اللجتء على األردن من منستر النتا 1-2019

التعاون والدعم من المجتمع الدولي وتقديم االفتماعي، وتعليل 
المساعداس اإلنمائية لمساندة الجستد المب ولة لتتفير حياة كريمة 

 .لثف ين

 مشاركة المجلس في الجلسة الحوارية الثانية لمناقشة تجربة الالمركزية 

 
 
ن لمناقشة تجربة الثمركلية، والتي نسمسا المجلس االقتصاد  واالفتماعي بالتعاو وارك المجلس مموث  باألمين العام د. عبلة عماو  في الجلسة الوتارية الوانية 

 ، بوضتر ن بة من ال براء وممولتن عن مؤسساس المجتمع المدني.2019-1-27مع وجارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بتاريخ 
بالثمركلية، وتعليل أ داف قانتن الثمركلية المتمولة في رفع معدالس التنمية للمجتمعاس المولية، و دفت الجلسة  لى تعميس التجربة األردنية فيما يتعلس 

 .ية للموافساس والعمل على تعليل اوتسعيل مشاركة المتاطنين في عملية انع القرار من الثل توديد األدوار المنتطة بالمجالس المول



 محاضرات
 

 
الطبية الملكية للتمريض يطلع وفد طالبي من كلية الخدمات 

 على دور المجلس ومجاالت عمله
 

 
 

جار وفد طثبي من كلية ال دماس المبية الملاية للتمريض والمسن 
، واطلع على دور  في 2019-2-20المبية المساندة المجلس بتاريخ 

مجال قضايا السكان والتنمية، والبرامج واألنشمة التي ينس  ا لدعم 
ة وحدة ، وادارس اللقاء مدير سياساس السراة السكانية توقيس واستومار

 البرامج في المجلس د. ستسن الدعجة.

 
 محاضرة للمجلس في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية

 

 
 

مواضرة في  2019-1-7قدمت أمين عام المجلس د. عبلة عماو  بتاريخ 
ي دورتي الدفاا التطنكلية الدفاا التطني الملاية األردنيةن للدارسين في 

والورب ضمن مساق )سياساس االمن الدااللي(، حتل نالسياسة السكانية في 
 األردن وعثقتسا باألمن التطني.

 

 محاضرة للمجلس في جامعة الحسين بن طالل
 

 
 
 

قدم مدير وحدة الدراساس والسياساس في المجلس علي المملس بتاريخ 
في قسم الجغرافيا بجامعة  مواضرة لملبة البكالتريتس 12-3-2019

 .الوسين بن طثل حتل نالسراة السكانية في األردن وسياساس توقيقسان

 محاضرة للمجلس في مركز دراسات المرأة /الجامعة األردنية
 

 
 

مواضرة  2019-2-18د. عبلة عماو  بتاريخ  المجلس مين عامأقدمت 
لمالباس المافستير في مركل دراساس المرأة بالجامعة األردنية، حتل ندور 

 .المرأة في توقيس واستومار السراة السكانيةن



 المنصة اإلعالمية

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 



 والتنميةأبرز التقارير الدولية والعربية والمحلية ذات العالقة بقضايا السكان 
 

 

 دراسة عدالة النوع االجتماعي والقانون /األردن
 

 
 

 
برنامج األمم المتودة اإلنمائي بالتعاون مع  ي ة األمم المتودة  نس 

للمرأة واندوق األمم المتودة للسكان واللجنة االقتصادية واالفتماعية 
 لغرب آسيا )اإلسكتا( دراسة حتل عدالة النتا االفتماعي والقانتن.

وتسدف الدراسة  لى تقديم تقييم متاامل للقتانين والسياساس المؤ رة 
على عدالة النتا االفتماعي والوماية من العنف القائم على النتا 

 االفتماعي في منمقة الدول العربية.
 
 
 
 
 

 
  2018تقرير حالة سكان العالم 

 قوة االختيار )الحقوق اإلنجابية والتحول الديموغرافي(
 

 
 

، توت 2018أادر اندوق األمم المتودة للسكان تقرير حالة سكان العالم 
 .نالوقتق اإلنجابية والتوتل الديمتغرافينعنتان نامتثك قتة االالتيار 

 
وتناول التقرير عدة متاضيع أبرج ا، التوتل العالمي من معدالس ال صتبة 

فا  النساء توسين ر المرتسعة  لى المن سضة، تسريع عجلة التنمية المستدامة، 
والستياس وتغيير العائثس والمجتمعاس، ال دماس والمتارد الثجمة لصتن 
الوقتق اإلنجابية لمسر وإجالة العتائس االفتماعية واالقتصادية والمؤسسية 

 التي تورم األجواج واالفراد من ات اذ قراراتسم بورية بمتضتا االنجاب.
 
 



 واإلقليمية والمحليةأبرز المشاركات الدولية 

 

 ضمن وفد رسمي في مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقةمشاركة المجلس 
 

 
 

وفد رسمي يضم وجير ال ارفية ووؤون المغتربين أيمن الصسد  ووجيرة الت ميظ والتعاون مموث  باألمين العام د. عبلة عماو  ضمن وارك المجلس 
-12 لسترةاالدولي د. مار  قعتار في مؤتمر بروكسل الوالث حتل ندعم مستقبل ستريا والمنمقةن، وال   عقد في العاامة البلجيكية بروكسل الثل 

 بتنسيم من االتواد األوروبي. 14/3/2019

المؤتمر  لى اإلعثن عن تعسداس مالية يقدمسا االتواد األوروبي والمجتمع الدولي والمانوتن لتعليل قدراس االستجابة ألجماس الناجحين و دف  
تقديم االة ت والثف ين الستريين في ستريا وبلدان اللجتء المجاورة الااة تركيا واألردن ولبنان. وسعى االتواد األوروبي من الثل   ا المؤتمر  لى م

الدعم على الصعيد اإلنساني والسياسي في ستريا، ودعم التتال  لى حل سياسي، والمساعدة في تسي ة السروف المناسبة لعتدة الثف ين  لى 
 وقدمت د. عماو  عرضا  حتل نالتمكين االقتصاد  واالفتماعي للشبابن الثل فلسة الااة بالشباب. بثد م.

 

 اوري حول الصحة وسبل العيش والرفاه في سياق النزاعات والظروف الهشة في بيروت مشاركة المجلس باالجتماع التش
 

ثل ال وارك المجلس مموث  باألمين العام د. عبلة عماو  باالفتماا ال   نسم  المجلس العربي للعلتم االفتماعية في العاامة اللبنانية بيروس
 .8/2/2019-7السترة 

وتأطير ررية برنامج المنح البووية مع عدد من الباحوين الم تصين من عدة دول عربية، وأبرج متضتعاس بوتث و دف االفتماا  لى مناقشة  
وذلك في  ،الناو ة المتعلقة بالصوة والمجتمع في المنمقة ذاس الغالبية العربية، وتوديد دور المجمتعة االستشارية في البرنامج العلتم االفتماعية

بي للعلتم االفتماعية لمشروا فديد حتل تنمية األبواث متعددة االالتصاااس بمتضتا الصوة وسبل العيش والرفا  في  طار  طثق المجلس العر 
 سياق النلاعاس والسروف السشة.

 



 
لدول العربيةاويقدم كلمة  للجنة السكان والتنمية بنيويورك 52الدورة خالل ردن األ "األعلى للسكان" يمثل   

2013للوطن العربي إلعالن القاهرة  حول المراجعة اإلقليمية   
 

 
 

في مقر األمم  التي عقدسللجنة السكان والتنمية  52وارك األردن مموث  بأمين عام المجلس األعلى للسكان د. عبلة عماو  في افتماعاس الدورة 
وتقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان استعراض  "حيث قدمت ورقة متقف األردن حتل(، 5/4/2019-1المتودة بنيتيترك الثل السترة )

 ، بوضتر ممولين من عدة دول عربية وعالمية."2030والتنمية وإسسام  في متابعة واستعراض المة عمل التنمية المستدامة 
 

فلسة تساعلية عالية المستت   الثل، 2013قدمت عماو  نيابة عن الدول العربية تقريرا  حتل المرافعة اإلقليمية للتطن العربي إلعثن القا رة كما 
ية لغرب والتي أفرتسا لجنة األمم المتودة االقتصادية واالفتماع، حتل النتائج والتتاياس الرئيسية للمؤتمراس اإلقليمية المتعلقة بالسكان والتنمية

 .بالشراكة مع اندوق األمم المتودة للسكان وفامعة الدول العربية 2018آسيا الثل عام 
 

على الصعيد العالمي  1994 ماعاس     الدورة لمناقشة ات اذ  فمراءاس لمتااملة تنسيم  برنمامج عممل الممؤتمر المدولي للسماان والتنميمةافت و دفت
قشة ، باإلضافة لمنا2030واإلقليمي والتطني، واستعراض وتقييم برامج عمل المؤتمر الدولي وإسسام  في متابعة واستعراض المة التنمية المستدامة 

 مية.نالعائد الديمتغرافي في الدول العربية وسبل توقيق ، والنتائج والتتاياس الرئيسية التي انتست  ليسا المؤتمراس االقليمية للسكان والت
 
 
 
 
 

 
 



 الشراكاتأهدف  شراكات

 
 UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان 

 
 

 
  برنامج ديناميكياس السكان والسراة تنسي  عدة مبادراس ضمن

 السكانية. 
 بناء القدراس المؤسسية للمجلس. 
  عداد الدراساس واألبواث ال ااة بالسكان والتنمية والصوة 

 .اإلنجابية
 
 

 Share netمؤسسة الشير نت الهولندية 

 
 

 

  انشاء منصة تساعلية على االنترنت لدعم االبواث المتعلقة بالصوة
 اإلنجابية وبمشاركة المعنيين من الشركاء في القماعاس الم تلسة. 

   معالجة فجتاس المعرفة من الثل األبواث والتوليل المعمس
  .وتجميع وتتليف البياناس المتفتدة

   القنتاس واألدواسنماق واسع من الثل على نشر المعرفة الوديوة 
 الم تلسة.

   الترويج الست دام منتجاس وأوكال المعرفة من قبل اناا
  .السياساس وال براء والمعنيين

   ي.الدولو الشركاء على المستت  التطني مع التشبيك 
   ي فبناء قدراس الشركاء الرئيسيين على توديد السجتاس المعرفية

 جابية في األردن.الصوة اإلنجابية وقضايا الوقتق اإلنمجال 

Hanns Seidel Foundation 

 

 
 
 

  تدريب العاملين في الجمعياس ال يرية على البوث السريع
 م الجمال( أبالمشاركة في )قضاء ال الدية ومغير السرحان و 

 



 
  

 معلومات ومؤشرات سكانية

 



 
 
 

 

 



 
 أبرز األنشطة والفعاليات القادمة

 
 

 
 

 
 

  مع مؤسسة رواد المستقبل لتمكين أفراد المجتمعاس وبتمتيل من مؤسسة  انس جايدل األلمانية الثل ينس  المجلس بالتعاون
( تدريبا  بوث سريع بالمشاركة في قضاء السرحان / موافسة المسرق، بسدف توديد االحتيافاس 23/4/2019-8السترة )

 .المجتمعية وترتيب األولتياس التنمتية
 
 ( في نالمنتد  األول للسكان والتنمية المستدامة: نوت منستر فديد للعثقة 15/4/2019-14يشارك المجلس الثل السترة )

بين السكان والتنمية المستدامةن، وال   سيعقد في دولة قمر بسدف مناقشة عثقة السكان بالتنمية المستدامة في  طار 
رية بالتعاون مع فامعة قمر ومؤسسة قمر للعمل ، بتنسيم من اللجنة الدائمة للسكان القم2030أفندة التنمية المستدامة 

 االفتماعي ومعسد الدوحة الدولي لمسرة وبدعم من اندوق االمم المتودة للسكان / مكتب سلمنة عمان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أنشطة اجتماعية
 

 

 المتضررين من السيول وتزامنًا مع االحتفال باليوم الدولي للمرأة دمشاركة في حملة "يال عالبلد" لدعم تجار وسط البل

 



 

 لمتابعة حسابات المجلس 
 

 
 

 

 


