
 

 المملكة األردنية الهاشمية قضايا كبار السن في عملية صنع السياسات في  إدماج

   ورشة بناء قدرات

 2021  أكتوبر/تشرين األول  27-28

 وجدول أعمال  ورقة مفاهيمية

 

I.  خلفية  

  % 5,4نحو  يشكلون    شخص   519000حوالي  في    بلغ عدد كبار السنقد  و يشهد المجتمع األردني تحول ديموغرافي معتدل 
حيث   شمية األردنيةاالمملكة الهفي   ضعفا  يشكل كبار السن أحد الفئات األكثر و .  2015وفـق التعـداد السـكاني لعـام من المجتمع  

والعزلة جائحة كورونا لتزيد من ضعف هذه الفئة وتظهر أولوياتهم   أتتو   .تتعرض شرائح كبيرة منهم إلى خطر الفقر والمرض 
االقتصادية والصحية واالجتماعية والتقدم   وحاجاتهم  إيالء االهتمام بقضايا كبار السن لضمان عدم إهمال أحد  وتبين ضرورة 

 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

االستراتيجية  بذلت الحكومة األردنية جهودا  ملحوظة في مجال وضع سياسات كبار السن، حيث اعتمدت   وعلى ضوء هذا الواقع،
وتساهم هذه االستراتيجية في تأطير جهود الحكومة لضمان 2022-2018)  الوطنية األردنية لكبار السن حقوق كبار السن (. 

في مختلف المجاالت. إال أن المراجعات األولية لتنفيذ االستراتيجية أظهرت الحاجة إلى تعزيز التنسيق وإدماج قضايا كبر السن 

 عملية صنع السياسات عبر القطاعات المختلفة لحماية وتمكين كبار السن ورفع منعتهم. في 

 

II. األردنسن في عملية صنع السياسات في قضايا كبار ال ورشة بناء القدرات حول إدماج 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية  وفي هذا السياق، يعمل المجلس األعلى للسكان والمجلس الوطني لشؤون األسرة، وبدعم فني من 
عمل   آسيا لغربي  واالجتماعية ورش  بناء قدرات صناع القرار في مجال قضايا كبار السن. وسينظم الشركاء  )اإلسكوا(، على 

 تدريبية حول إدماج قضايا كبار السن في عملية صنع السياسات.  

 

 زمان ومكان الورشة  .أ

   .فندق شيراتون عّمان النبيلفي   2021تشرين األول/أكتوبر   28و   27ي  ستعقد الورشة يوم

 الورشةأهداف   .ب

مختلف القطاعات الحكومية إلدماج قضايا   في  ومختلف أصحاب المصلحة قدرات صناع السياساتستهدف هذه الورشة إلى بناء 
كبار السن في عملية صنع السياسات. باإلضافة إلى رفع الوعي حول حقوق كبار السن في األطر العالمية، ستركز  وأولويات 

 ر كبار السن.  و الورشة على تمارين تفاعلية لرفع قدرة المشاركين على تحليل السياسات وتطويرها من منظ
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 ل جدول األعما .ج

 
 

 اليوم األول: 
 09:00-08:30 تسجيل الحضور

  الجلسة االفتتاحية

 عطوفة الدكتورة عبلة عماوي، أمين عام المجلس األعلى للسكان كلمة •
 مقدادي، أمين عام المجلس الوطني لشؤون األسرةعطوفة الدكتور محمد كلمة  •

 ن السكان، اإلسكواارة سلمان، مسؤولة شؤو س  دكتورةلكلمة ا •

09:00-9.20 

 الجلسة التمهيدية

 دقائق(  7حقوق كبار السن في األطر العالمية: مداخل ومقاربات )  •

والتحديات لضمان حقوق كبار السن •  دقائق(  10) األولويات 

)المجلس الوطني   عرض فلم فيديو لمدة خمسة دقائق حول مأسسة  قضايا كبار السن في األردن •
 لشؤون االسرة(

 نقاش مفتوح •

09:20  – 10:00 

 11:30-10:00 ى: كيفية صنع السياساتالجلسة التدريبية األول

 12:00-11:30   استراحة

 14:00  -12:000 رزمة أدوات السياسات إلدماج قضايا كبار السن في صنع السياساتالجلسة التدريبية الثانية: 

   15:00-14:00 غداء

 اليوم الثاني: 

اليوم   9:30-9:00 األولمراجعة 

 – أدوات السياسات إلدماج قضايا كبار السن في صنع السياسات  الجلسة التدريبية الثالثة: رزمة
 تابع

9:30-11:30 

 12:00-11:30 استراحة  

 13:30-12:00 العوامل المساعدة –إدماج قضايا كبار السن في عملية صنع السياسات  :  رابعةالجلسة التدريبية ال

 14:00-13:30 كلمات ختامية 

 15:00-14:00 غداء
 

 المشاركوند. 

والهيئات الحكومي ممثلون عن مختلف الوزارات  باإلضافة إلى ممثلي المجلس   وغير الحكومية ة المعنيةسيشارك في الورشة 
والمجلس الوطني لشؤون األسرة وخبراء اإلسكوا.  األعلى للسكان 


