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 )اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة` 
 

 تقرير
 

 األردنورشة عمل وطنية في 
ن ذات األولوية : تحديد المنهجية إلعداد دراسات قطاعية في مجاالت السكااألردنالقضايا السكانية في 

 الوطنية
 2016كانون األول  20و 19عمان، 

 

 موجز
 
 مجلس األعلى للسكان بتنظيمالبالشراكة مع  )سكوااإل(آسيا  لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة قامت 

تحديد المنهجية إلعداد دراسات قطاعية في مجاالت : األردنفي وطنية حول "القضايا السكانية  ورشة عمل
 .2016 الثانيكانون  20و 19 يومي كمبنسكيفي فندق  ،"ن ذات األولوية الوطنيةالسكا

 
الورشة في إطار مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة قدت هذه ع   

 حول قسمين أساسيين تناول كل   تتمحورو ،الذي تقوم اإلسكوا بتنفيذه ،ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية"
بينما تناول تنظيم األسرة متعلقة بقضايا السكان والتنمية. رّكز القسم األول على أولوية  وطنيةمنهما أولوية 

تحديد  إلىورشة العمل هذه هدفت  والريادة واإلبداع. التدريب المهني والتقنيالتعليم و القسم الثاني أولوية
مسودة سياسات أو  صوغ مساندةدعم واإلطار العام والمنهجية الالزمة إلعداد دراسات قطاعية وذلك في سبيل 

 .األولويتين تيجيات أو برامج تتعلق بهاتيناسترا
 
الوزارات والمؤسسات سكوا، ممثلون عن مجلس األعلى للسكان واإلال االجتماع ممثّلون عن حضر 

عدٍد من الخبراء  إلىإضافةً ، عاملة في مجاالت السكان والتنميةمؤسسات المجتمع المدني الالعامة المعنية وعن 
 .األردنفي  هذه المجاالتفي 

 

 مقدمة
 

ورشة  مجلس األعلى للسكان بتنظيمالبالشراكة مع  )سكوااإل(آسيا  لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة قامت .1
ة في مجاالت السكان إلعداد دراسات قطاعي : تحديد المنهجيةاألردنحول "القضايا السكانية في عمل وطنية 
 إطار قدت هذه الورشة فيع  . 2016الثاني كانون  20و 19 ي يوميكنسيكمبفي فندق  ،"الوطنية ذات األولوية

الذي  ،مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية"
بناء القدرات الوطنية، بما فيها قدرات المؤسسات الحكومية  إلىيسعى هذا المشروع  تقوم اإلسكوا بتنفيذه. 

ً على دمج أولويات السكان في سياسات التنميةومنظمات المجتمع المدني، للعمل  ، وعلى وضع سياسات معا
. ذلك أن ضعف مشاركة منظمات المجتمع المدني هاوتقييم تهاضمان متابعسكانية متكاملة ومستدامة وشاملة و

ة حول دون تقدم قضايا السكان والتنميفي عمليات صنع سياسات السكان والتنمية ما زال يشكل عائقاً واضحاً ي
من أجل ضمان تأثير ، األردنالمشروع بشكل خاص على خمس دول عربية من بينها  في الدول العربية. يرّكز

 أكبر على المستوى الوطني. 
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تمحورت ورشة العمل حول قسمين أساسيين تناول كل  منهما أولوية وطنية متعلقة بقضايا السكان  .2
األسرة بينما تناول القسم الثاني أولوية التعليم والتدريب المهني تنظيم والتنمية. رّكز القسم األول على أولوية 

 إلىالجمع بين األطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني و إلىهدفت الورشة  .والتقني والريادة واإلبداع
بناء تحالف يمّهد إلعداد المشاركين للمساهمة بشكل فاعل، في خطوة الحقة من المشروع، في المشاورات 

 وكان . تيجيات أو برامج تتعلق بهاتين األولويتيناستراسياسات أو وطنية التي سوف ينتج عنها مسودة ال
الثاني لحالة سكان التقرير الوطني  إلىساسيٍ أستندت بشكٍل ا ،األعلى للسكان قد قاد مشاورات عدة جلسالم

وضع تنظيم  إلىأدت ، و(2012)المسح  2012نتائج مسح السكان والصحة األسرية  إلىو 2014األردن 
لم األولويات السكانية والريادة واإلبداع على رأس س   األسرة/الصحة اإلنجابية والتدريب والتعليم المهني والتقني

 . األردنفي  الوطنية
 
رتباطاً وثيقاً بإمكانية تحقيق التحول الديموغرافي اتباطهما ارنطالقاً من اتكمن أهمية هاتين األولويتين  .3

وذلك  قتصاديافرصة لنمو  إلىوتحويلها  هاستفادة منالوا 2030الفرصة السكانية بحلول عام  إلىوالوصول 
 (ليمعدل الخصوبة الك) نخفاض التدريجي في معدالت اإلنجابالا إلىمن خالل التوصل 

 )Total Fertility Rate( زيادة اإلقبال على التدريب والتعليم المهني والتقني واإلبداع والريادة من أجل  إلىو
 ً  .لتعظيم االستفادة من الفرصة السكانية وبخاصة الشباب منهم رفع نسبة السكان الناشطين اقتصاديا

 
وسائل  استخداميتعلق بأولوية تنظيم األسرة، ترّكز النقاش حول إشكالية تحليل التباين في معدالت  فيما  .4

والريادة  التدريب والتعليم المهني والتقني إلى، أما بالنسبة األردنتنظيم األسرة الحديثة بين المحافظات في 
لهذه تضمينها  وكيفية مدى الضوء على إللقاءمراجعة المناهج الدراسية  كيفية النقاش حول فتمحورواإلبداع 
ً منا المواضيع وتعزيز مفاهيم التعليم المهني والتقني واإلبداع والريادة  هميةألذ يإدراك التالمأن  نطالقا

 يجدر بالذكر أن المشاورات . عليهاهم إقبال زيدأن يمن شأنه بداع وريادة االعمال  ومهارات العمل المهني واإل
المحددة، مما سّهل تركيز النقاش في قسمي الورشة على هذه المواضيع  نتقاءا إلىكانت قد أفضت  الوطنية

 .تحديداً  المواضيعحول هذه  تتمحورقطاعية اتباعها إلعداد دراسات  يجدرالمنهجيات التي 
 

 النقاش مواضيع  -أوالا 
 
، أمين عام المجلس األعلى للسكان في المجالي سوسن /قسٍم كلٌّ من السيدةاألولى من كِل  الجلسة رأست .5

حيث  ، اإلسكوا،االجتماعيةتنمية ، مسؤولة أولى للشؤون السكانية، قسم السكان والربى عرجا والسيدة/ ،األردن
 ومنظمات الحكومية األطراف بين جميع تحالف حول بناءالمتمحورة ات است هلت الجلسات بتبيان أهداف اللقاء

ً على بلورة سياسات أو  المجتمع المدني التي ت عنى بالقضايا السكانية المختارة في سبيل العمل الحقا
ً حول تحديدا التي  القطاعية للدراسات عام ومنهجية إطار ستراتيجيات أو برامج متعلقة بهذه القضايا، وأيضا

 .ستساعد على فهم معّمق لجميع عناصرها
 
تأطير  إلىبشكل أساسيٍ  من قسميها، األول والثاني، ثالثة عروٍض هدفت تضمنت ورشة العمل في كلٍّ  .6

مشروع " تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات  ربى عرجا /النقاش. تناول العرض األول الذي قدمته السيدة
نتائج مراجعة خطة  إلى تستندا التي تهشرحت خلفيو سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية"

الملحوظ في صوغ  المحرزأنه رغم التقدم  المراجعة أظهرت نتائجفقد عمل المؤتمر العالمي للسكان والتنمية. 
تعاني من فجوات الدول العربية زالت  ما ،ستراتيجيات وبرامج تتعلق بقضايا السكان والتنميةاوتنفيذ سياسات و

كما قدمت عديدة أهمها يتعلق بالتمويل وبضعف إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية صوغ السياسات. 
حيث أضاءت على أهمية هذه  2030فيه خطة التنمية المستدامة لعام شرحت ربى عرجا عرضاً ثانياً  /السيدة
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 في تقع العمل ورشةمن خالل  المطروحة وياتولاأل أن الخطة كإطار للعمل للسنوات المقبلة وأبرزت كيف
على  من جهة أولى وغاياتها. أما العروض التي قدمها المجلس األعلى للسكان فقد رّكزت الخطة أهداف صلب

من  ارتكزت عليه اختيار األولويات الوطنية المتعلقة بالسكان والتنمية وكل ما إلىالعملية التشاورية التي أدت 
المتعلقة  القطاعية للدراسات المرجعية دراسات ومؤشرات. ومن جهة ثانية تناولت العروض مسودة الشروط

 باألولويات المطروحة والتي كان المجلس األعلى للسكان قد عمل على تحضيرها.
 

 : مجال تنظيم األسرةلقسم األول  -ألف
 
الفنية، ومنسق التخطيط  ؤوناألعلى للسكان للش العبادي، مساعدة أمين عام المجلس رانيا /السيدة قدمت .7
ستهلت ا  تنظيم األسرة". أولوية :األردن في الوطنية األولوية ذات السكان قضايا" عرضاً بعنوان، ستراتيجيالا

طار المنطقي اإل، وشرحت أن للسكان األعلى المجلس وأهداف مهام عن بالتعريف العرض العبادي /السيدة
 إلىأوالً الوصول  : ثالثة شروط لتحقيق رفاهية المواطن في ظل الفرصة السكانية إلىللخطة الوطنية يستند 

ً أن ذلك يتوقف على 2030ذروة الفرصة السكانية بحلول  طفل/إمرأة،  2.1 إلىنجاب معدل اإل خفض علما
 ً يتجاوز نمو الفئات معدل نمو السكان في سن العمل  خاصةً وأنقتصادياً، اطين شانسبة السكان الن زيادةثانيا

ستثمار اتحقيق  في إطار ما بعد الذروة. مرحلة لة، وأخيراً اإلعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية ومعاال
على رأس الئحة  سرةتنظيم األ قضية تأتي المتوفرة، بحاثالفرصة السكانية وفي ضوء نتائج التقارير واأل

. واعتبرت عباء تنمويةأ األردنفي ظَل المستجدات الديموغرافية التي فرضت على  الوطنية السكانيةات ولوياأل
 .2030 ية المستدامةوأهداف التنم 1994مؤتمر القاهرة  مخرجاتمتناغمة مع  األولوية أن هذه

 
ً  مجلس األعلى للسكان،الالدعجة، مديرة البرامج والمشاريع لدى  سوسن /السيدة قدمت .8  بعنوان عرضا
سكانية رئيسية  خصائصالمتعلقة ب مؤشراتالتناولت فيه  "األردن في سرةاأل وتنظيم السكان مؤشرات"
 60أكبر نسبة من السكان، وأكدت أن  ( تشّكل64-15)فئة العمرية اللتوزيع العمري الحالي، وشرحت أن كا

 نمو رتفاعا من يعاني األردن أنالسيدة/ الدعجة  فئة سن العمل. أضافت إلىينتسبون  السكانمن  في المائة
 ستراتيجيةالل العام طاراإل شرحت ثم  العقود الستة األخيرة. في عشرة أضعافٍ  السكان عدد زداداالسكان حيث 

ي األردنع بعد التعريف عن وضع السكان في المجتم  .2017-2013 سرةاأل تنظيم /نجابيةاإل للصحة الوطنية
تجهات معدل إك ةيم األسرالمؤشرات المتعلقة بالصحة اإلنجابية/تنظ عرض إلىنتقلت اوالسياسات ذات الصلة، 

ثم شرحت أن  . 2012طفل/إمرأة عام  3.5 إلى 1990طفل/إمرأة عام  5.6نخفض من االكلي الذي  اإلنجاب
المعدل ( يستخدمون وسائل تنظيم األسرة، وفسرت أن هذا 49-15فئة العمرية )المن  في المائة 61حوالي 

 ً أوضحت  .ضعف الثقافة والوعيوالسلوكيات المجتمعية وسائل تقليديّة بسبب  استخدام إلى المرتفع يعود حصرا
ً من  استخداممن النساء يتوقفون عن  في المائة 48السيدة/الدعجة أن حوالي  وسائل تنظيم األسرة خوفا

دم وجود تتعلق بعوسائل تنظيم االسرة  استخدامأن أهم التحديات المتعلقة بعدم  إلى وأشارت . عوارضها السلبية
ية، وتحيز مقدمي الخدمات حيث األردنفي البيئة الثقافية  الحديثة وسائل تنظيم األسرة ستعمالالالدعم الالزم 

 وسائل تنظيم األسرة. استخداممن أطباء القطاع الخاص ينصحون المتزوجات الجدد بعدم  في المائة 50
 
ً  المجلس األعلى للسكان، لدى مدير وحدة الدراسات والسياسات المطلق، علي /السيد قدم .9  بعنوان عرضا
 تنظيم وسائل استخدام معدالت في التباين محددات حول سياسة وملخص لدراسة المقترحة المرجعية الشروط"

ً أن الهدف من المناقشة هو ،"المحافظات بين األسرة قبل المباشرة  تعديلهاهذه الشروط بغية  مراجعة موضحا
 زيتركال حيث سيتم المتوقعة والمخرجات المفترضة الدراسة أهداف حول العرض تمحور. بتحضير الدراسة

 لسياسات بتوصيات للخروج بين المحافظات وسائل تنظيم األسرة استعمالالتباينات في  على رئيسي بشكل
 وتعمل على تعزيزالحديثة  سرةاأل تنظيم وسائل استخدام معدالت نخفاضا أسباب تعالج محددة وبرامج
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 والمؤهالت المعلومات مصادر إلىإضافةً  ،للدراسة العام طارمقترحة لإل مسودة العرض تضمنو .هااستخدام
 كمي تحليل داعتماأهمية  علىالمطلق  علي /السيد دشدّ و الذي سوف يقوم بإعداد هذه الدراسة. للخبير المطلوبة
"  focus groupتركيز"  اتمجموع تحليل نتائج شملي نوعي تحليل إلىإضافةً  2012سح مال لبيانات معمق
 .سنة 59-15 العمرية الفئات في المتزوجات النساءأي  الدراسة في المستهدفة للفئات المحافظات مستوى على

 

 تنظيم وسائل استخدام في التباينات وشّددوا على أهمية دراسةالدراسة  موضوععلى  ركوناالمش أثنى  .10

تأثير  إلى أشارواكما  .تقليدية وسائل استخدام إلى النساء تدفع التي األسباب وإبراز األسرة الحديثة والتقليدية
ً  المتزوجات السيدات من% 61 أن الخصوبة، حيث سرة علىاأل تنظيم برنامج وفعالية  يستعملن حاليا
. وسلطّ التقليدية الوسائل يستعملن% 19و حديثة وسائل يستعملن منهن% 42: الحمل منع وسائل

وسائل تنظيم األسرة الحديثة على نقطاع في تأمين العلى دور القطاع الخاص وتأثير ا المشاركون الضوء
جدوى إعداد دراسة مقارنة على المستوى  إلىوقد أ شير خالل المناقشة . التقليديةالوسائل  استعمالزيادة 

 الوطني.
 

النظر تنظيم األسرة ومن ثم  وسائل استعمالدراسة محددات  سلّط بعض المشاركين الضوء على أهمية .11
 وربطها بالمتغيرات ةحديثة أو التقليديالوسائل المن حيث استخدام الثغرات أو التباينات بين المحافظات  إلى
 استخدام محددات تعيين إلىؤدي تمن شأنها أن  منهجية تطوير صعوبةطرحوا و .جتماعيةالوا قتصاديةالا

،  2012م التي تعود للعا األسرية والصحة بيانات مسح السكان إلىستناد الوصالحية ا ،وسائل تنظيم األسرة
االعتبار في الدراسة  الجدوى من أخذها في عينحاالت الزواج المبكر و إلىذلك، تطرق النقاش  إلىإضافةً 

 تفاق على عدم التوقف عندها إذ أنها ال تشكل سوى حوالي عشرة آالف حالة.الولكن تم ا
 

يتناول قضية الزواج المبكر  األردنشرحت السيدة/ سوسن المجالي أن المجلس األعلى للسكان في  .12
 إلىئية وخلفيتها ويحاول أن يعمل مع القضاء لتطويق هذه المشكلة. كما أشارت ولكن من جهة األحكام القضا

حتساب معدل الخصوبة ال بيانات األحوال الشخصية وطّور منهجية استعمال إلىأن المجلس األعلى للسكان لجأ 
ً سجلت ستناد إليها وقد أظهرت المقارنات أن النتائج أتت متقاربة جداً مع نتائج الالكلي با ً  انخفاضا  بسيطا

 .2012المسح ا بالمقارنة مع
 

سأل بعض المشاركين عن إمكانية تضمن النقاش مقترحات عدة تتعلق بالبيانات وبنطاق الدراسة. فقد   .13

الذي سوف يتم إطالق العمل عليه  األسرية والصحة السكاننتظار صدور نتائج مسح اتأجيل إعداد الدراسة و
ً وستظهر نتائجه في عام  من خالل مسح خاص لبعض  أو عن إمكانية جمع بيانات جديدة 2017قريبا

)شمال،  المتغيرات التي تركز عليها المنهجية المقترحة بحيث يتم االقتصار على محافظات تمثل األقاليم الثالثة
 األسرة تنظيم وسائل استخدام محددات. كما عاد وشّدد بعض المشاركين على توسيع نطاق بحث وسط، جنوب(

 التحول ستفادة منالا إطار فيأنه و إلىالتباينات بين المحافظات. تمت اإلشارة أيضاً  إلىبشكل عام قبل النظر 
من  األردنكما أنه من المجدي مقارنة  .سياآ جنوب بالد في الناجحة التجارب طالع علىإلا يجب الديمغرافي،

 .لها مشابهة تكون مجتمعاتها أخرى دول حيث مؤشرات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية مع
 

 أن ،باحث في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، حمزة صبري /السيد شرح الصعيد،  اعلى هذ .14

تعرف المرحلة  خاصة بها. خصوبة محددات تتضمن مرحلة كل أنو مراحلبثالث ديمغرافياً  مرات تالمجتمع
 إلى سبعينات في األردن شهدها التيوهي المرحلة  “ (pre-transition phase)نتقالالا قبل ما بالمرحلة ”ىولاأل

 قتصاديالوا المعيشي مستوىال نيتحسب تتعلقالخصوبة في هذه المرحلة  محدداتالقرن الماضي. أهم  تسعينات
 2000سنة من  األردن في( التي دامت fertility transitionنتقال )الالثانية وهي مرحلة ا مرحلةال جتماعي.الوا
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األسرة  تنظيم وسائل استخدام نمط وطبيعة كونيي هذه المرحلة ف (platoing).بالجمود تتصف فهي اآلن إلى
األسرة  تنظيم وسائل عن نقطاعالالسلبي ل التأثير وشّدد على مدى واألهم للخصوبة األول المحددهي 

"discontinuityحيث  األخيرة المرحلة إلى من بعدها تنتقل أن يجب الدول أن ضاف" في هذه المرحلة. كما أ
 هي نسبة في المائة 48  نأ واعتبر ،"replacement levelبـ "ما يعرف  إلىينخفض معدل الخصوبة الكلي 

 إلىاللجوء  الضروري فإنه من لذلك األسرة، تنظيم وسائل استخدام عن السيدات نقطاعالغير صحيحة ودقيقة 
قانونية للجنة المستشارة الوأعقبت السيدة/ أمال حدادين   ا.به مبالغ غيرواقعية  أرقامية تأتي بميدان دراسة

 االفتراضات التي تبنى عليها الدراسة.صحة  من ية لشؤون المرأة بالتشديد على أهمية التأكداألردنالوطنية 
وسائل  استخداملناحية  الفردي المستوىدراسة تأثير العوامل االجتماعية واالقتصادية على وعليه تم اقتراح 

 .المجتمعي المستوى على ومقارنتها تنظيم األسرة
 
 

 دون غيرها. معينة مناطقفي  نحصرونإذ ي سرةاأل تنظيم خدمات مقدمي قضيةتناول المشاركون     .15

 إلىو واستمراريتهم كفاءتهم بحسب المحافظات في الخدمة مزودي حصر إلىتتوصل  دراسةاقتراح  وتمّ 
 في نسب فجوةً التي تخلق  إذ اعتبروا أن هذا العنصر هو من العناصر األساسية الحاجات حسب توزيعهم
ً و. المحافظات بينوسائل تنظيم األسرة  استخدام  إلىيلجأن  المتزوجات أن السيدات إلىأشاروا أيضا
لجهة عدم المزج بين أنواع  الوعي رفع نأو ،بطريقة متزامنة الحديثة والوسائل التقليدية وسائلال استخدام

 هي تقليدية وسائل يستخدمن اللواتي السيدات عندالحديثة  األسرة تنظيم وسائل استعمال تعزيزالوسائل و
 .ياألردن المجتمعى تواجه كبر تاتحدي

 
بعض المشاركين أن حالة اعتبر إذ  األردنعلى هرم السكان في  لجوء السوريالتمت مناقشة أثر  .16

المجال، شرحت السيدة سوسن المجالي أن هذا اللجوء هي حالة مؤقتة ال ينبغي أخذها بعين االعتبار. في 
يطول لجوء السوريين  نأشهد موجات لجوء عديدة من جنسيات مختلفة، وأنه من المتوقع  األردنتاريخ 

 إلىستجابة اللحيث أن عودتهم مرهونة بإحالل السالم وإعادة اإلعمار. وأشارت أن هنالك خطة وطنية 
وشّددت على أهمية إدخال الالجئين في  األردنالحاجات الناجمة عن اللجوء تأخذ بعين االعتبار موارد 

 إسقاطات السكان.
 

 المجتمع مع التحالف أهمية على مشروع تواصل لسعادة األسرة،مدير ، أيمن عبد المحسن السيد/ دأكّ   .17

 الضوء طسلّ كذلك  حيث أن الجمعيات التي تسدي الخدمات تمتلك الكثير من المعلومات المهمة.  المدني
 وسائل استخدامأنماط  ضعف القدرات المتعلقة بتحليل البيانات النوعية على رغم أهميتها لتوضيح على
األمين العام لمجلس التمريضي ، منتهى خليل غرايبة/ السيدة ، أشارتطاروفي هذا اإل . األسرة تنظيم
في  نوعيةً يمكن التعويل عليها تحاليالً  ( تنتجcomputer program) حاسوب برامج وجود على ي،األردن

موضوع ية بيانات متوافرة حول أ، و2012سرية تحليل متعمق للبيانات األولية لمسح السكان والصحة األ
 .البحث

 
 تحليل على تعتمد للسكان األعلى المجلس المنهجية التي يقترحها أن سوسن المجالي/ السيدة أوضحت .18

صةً في ما اخ المحافظات مستوى على مصغّر إضافي مسح ينفذ عليها وبناءً  ،2012المسح  بياناتل معمق
 ما في رأيهم إبداء ركيناالمش من وطلبت ،يتعلق بالمحددات االجتماعية للمستخدمين ولمقدمي الخدمات

  .2012المسح  ستمارةا على االرتكاز بكيفية يتعلق
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السكان  أن نتائج مسوحات إذ اعتبر البعض 2012نتائج مسح  استخدامتضاربت آراء المشاركين حول  .19
بعض طلبه هكذا تغيير من وقت ولكن اعتبر يتال تتغير بشكل جذري نظراً لما  تتاليةالم والصحة األسرية

أبحاث  إلىبيانات محدثة كما شّدد البعض اآلخر على ضرورة اللجوء  استخدامأنه من األفضل  المشاركين
 المتغيراتو فوارقلل وفي هذا اإلطار، تم اقتراح دراسة مقارنة نوعية لمساندة نتائج المسوحات الكمية. 

 وسائل استخدام نسبو اإلنجاب معدالت تكون فيها محافظتين قتصادية بينالوا واالجتماعية الديمغرافية
 جديدة ستمارةايعتمد على  كمي بحثمن خالل  ، حدهما مرتفعة واألخرى منخفضة(أ) األسرة مختلفة تنظيم
 إلىنقاش، في مجموعات تركيز مصغرة، يستند  إلىكذلك تم اقتراح اللجوء  . المحافظتين هاتين في

. وأجمع المشاركون الدراسةلتدعيم هذه  2012مجموعة من األسئلة تستخرج بناء على تحليل بيانات مسح 
 غير متوفر أن القيام بدراسات ميدانية لجمع معلومات جديدة يتطلب تمويالً كبيراً في نهاية النقاش على 

 ً سنة  المتوقعصحة األسرية من الصعب تأجيل الدراسة حتى صدور نتائج مسح السكان وال كما أنه حاليا
أيضاً  على تأليف لجنة فنية لمتابعة إعداد المنهجية وتطبيق الدراسة. وفي هذا اإلطار تم االتفاق .2017

المجلس سيعمل على تعديل الشروط المرجعية للدراسة، بقدر اإلمكان، بناًء  أن المجالي سوسن/أّكدت السيدة
أرقام ودالئل يمكن البناء عليها إلعداد  إلىعلى النقاش والمقترحات المقدمة وشّددت على أهمية الوصول 

 ملخص سياسة يستند إليه المجلس في عمليات كسب الدعم في وقت الحق.
 

 التعليمية المناهج في واالبداع والريادة المهني العمل مفاهيم دمج :الثاني لقسما  -باء  

 
 ،ياألردن الشباب منها يعاني التي البطالة ةمشكل سوسن المجالي/ السيدة طرحت، خالل الجلسة األول .20

 إلى لدخولل شبابالتهيئ  ال ة التييساالدر هجامنال هذه المشكلة تكمن، ولو جزئياً، في أن إلىوأشارت 
محوريّة وطرحتها  اعتبرت أن األسئلة التالية هي .والريادة االبداع روح خلقوال تشّدد على  العمل، سوق

 فيالتي يجب تضمينها  والريادة اإلبداعالعمل والعمل المهني و مفاهيم هي ما للنقاش خالل االجتماع:
  لمراجعة؟ا لياتآ هي وما المناهج؟ مراجعة يجب هل المدرسية؟ المناهج

 

 تناولت فيه العربية البالد في التعليم المهني والتقني عن مقتضبةً لمحةً  رجاع ربى ة/السيد قدمت    .21

مراجعة شاملة تأخذ بعين االعتبار حاجات  إلىواجهها هذا القطاع وأهمها االفتقار يالتي  كبيرةال تحدياتال
الشاملة التي قامت بها كل   لما يمكن اعتباره تجارب ناجحة لإلصالحات أمثلةً  عرضت كما  .سوق العمل

 هذه الدول. اقتصادياتخلق فرص عمل للشباب ودعم  إلىوالتي أدت  وسنغافورة ماليزيا من
 

ً  المطلق علي /السيد قدم .22  :أولوية - األردن في الوطنية األولوية ذات السكان قضايا " بعنوان عرضا
 إلى وأشار للسكان، األعلى المجلس وأهداف وخلفية مهامب بالتعريف العرض حيث استهل "الشباب تمكين
هي  البطالة نسبةأن  إلى . أشارالعمل سوق لحاجات مالءمتهاو التعليم مخرجاتب المتعلقة المقلقة القضايا
في عرضه  دشدّ و لزيادتها. حاجة كلهنامتدنية و فهي والتقني المهني بالتدريب الملتحقين نسبة وأما عالية
 االقتصاد مقومات أهم منهو ي والتقن المهني والتعليم والتدريب التشغيل قطاع على االعتماد أنعلى 
 التعليم تعزيز خالل من السكانية الفرصة من االنتفاع تحقيق وخاصة في إطار العالم مستوى على الناجح

 أهمية على تؤكد التي واالقليمية الوطنية المؤتمراتب رذكّ  العرض نهاية. في والتقني المهني والتدريب
ً  يوالتي ه الشباب تمكين وأولويات  2014 القاهرة إعالن عن المنبثقة األربعة ولوياتاأل إحدىأساسا

 .2030التنمية المستدامة 
 

 بناء والتقني المهني بالتعليم المرتبطة المؤشرات مناقشة ضرورة على سوسن المجالي السيدة/ شّددت .23
 كأولوية المطروحة القضية على االتفاق ضرورة، وعلى األردن في السكان حالةنتائج تقرير  على



 

-7- 
 

 التدريب بقضايا المتعلقة التوصيات أهم بذكرللدراسة. وافتتحت النقاش  منهجية تحديد إلىوالتوصل 
 الجامعات في التطبيقية المهارات الخاص، وتعزيز القطاع مشاركة أهمية على التأكيد والتعليم منها
 ستفادة من بعض األمثلة الناجحة فيإمكانية اال إلىالعمل. كذلك أشارت  سوق لدخول للتهيئة والمدارس

 .ةبلدان كسنغافور
 

النقاش بالدعوة  وزارة التخطيط في التنمية المستدامة في قتصادياخبير  فايز،حضرم ال / السيداستهل   .24

منهجية الدراسة وأضاء بلورة وخلفيتها بعين االعتبار خالل العمل على  المستدامة التنمية أهداف أخذ إلى
ً على ضرورة  األردنأن  إلىوأشار   .عالميةالو قليميةاإل وياتولمع األ الوطنية ولوياتاأل مالءمة أيضا

أن  إلىاستراتيجيات و إلىرجمت بمساعدة المجلس األعلى للسكان التي ت   2025سبّاق في إصدار رؤية 
ومن هنا  األردندراسة حالة سكان  إلىويستند  2025ل المفترض على المناهج يتماشى مع رؤية العم

 .تكمن أهميته وجدواه
 

عدم  إلىأسباب ضعف التحاق الطلبة بالتعليم التقني والمهني فعزى البعض ذلك  إلىنقاش ال تطرق .25
ي بفرص العمل التي يولدها قطاع التعليم المهني، وعدم االلتزام بأوقات العمل الطويلة األردنهتمام الشباب ا

 نتجها العمل في القطاعات المهنية غيريوضعف المهارات المهنية. واعتبر البعض اآلخر أن الرواتب التي 
تشجع  التي خدماتالو جتماعياالضمان خدمات ال عدم توفيرضعف المواصالت وذلك  إلىأضف  .جاذبة

وفي نهاية المطاف اتفق الجميع على أنه هناك بطالة مقنعة  . على عمل المرأة كحاضنات األطفال مثالً 
 فرص عمل كثيرة لعمال أجانب وأن مشكلة البطالة هي متشعبة تشمل مشكالت عّدة األردنحيث ي ولّد 

 العمل في وظائفليست الرواتب أقلها أهمية. كما اتفقوا على أهمية غرس فكرة الريادة وتقبل  متشابكة
 والتقني المهني في مناهج التعليم الطالب التحاق نسبة المشاركينوقارن بعض  . األردنمعينة تتوفر في 

 . األردنفي  في المائة 11بينما لم تتعد  في المائة 67 إلىحيث تصل هذه النسبة  ألمانيابين 
 

 متتاليين. عرضين المجلس األعلى للسكان فيرئيسي  زة، باحثالع خليل غالب /السيد بعدها مقدّ    .26

 مؤشرات أبرز " حيث األردن في والتقني المهني والتدريب التعليم ؤشرات"م حول ولاأل العرض تمحور
 في العملية المشاركة وعن حاكميته عن الخاص القطاع غيابالمعضالت التي تواجهه ك أهمو القطاع هذا

 على الطالب تشجيع في المساهمة لياتآو تاجراءإ وضعف والتقني، المهني والتدريب التعليم منظومة
، حيث أن نسبة الطالب الملتحقين بالتدريب والتعليم والتقني المهني والتعليم التدريب ببرامج االلتحاق

 سوكالوريالثانوية والبببينما نسبة باقي الطلبة الملتحقين  في المائة 10 حوالي إلىالمهني والتقني وصلت 
 مثل الدراسة، هذه عن الناتجة التوصيات أهم على األول عرضه في وأضاف وأضاء .في المائة 89 حوالي
 المسارات وفتح والتقني، المهني والتدريب للتعليم المجتمع نظرة لتحسين الوطنية عالميةاإل الحمالت تكثيف
 وتدريب والتقني، المهني والتعليم التدريب جييخر أمام العالي التعليم مؤسسات في والتقنية ةالمهني

 .كفاءتهم لرفع المدربين
 

ً عرض غالب خليل العزة السيد/ قّدم  كما  .27 ً ثاني ا  تضمين لدراسة المقترحة الفنية الشروط" بعنوان ا

 تأتي الدراسة أهمية أنن بيّ  حيث، "المدرسية جناهالم في واإلبداع والريادة المهنيوالعمل  العمل مفاهيم
  .المهني بالتعليم االجمالي االلتحاق نسبة رفع إلى لراميةا" 2025 األردن رؤية" مبادرات سياق ضمن

 تحليل يشمل الذي لدراسةا هدفب رذكّ  طار سياسات االستفادة من الفرصة السكانية في األردن،إوضمن 
 محدثة خلفية توفيرو واإلبداع والريادة المهني العمل لقضايا نهاتضم   مدى ناتبيلالمدرسية  المناهج مضمون
 تحليل وتقترح الشروط المرجعية .وتقديم مقترحات في سبيل تعديل هذه األخيرة المناهج إعداد على للقائمين
 المهني العمل وقيم لمفاهيم نهاتضم   مدىتبيان و والعاشر، والتاسع الثامن للصف المدرسية المناهج مضمون



 

-8- 
 

 تحليل منهج استخدام على تستند التي للدراسة ةالمقترح منهجيةال غالب السيد نبيّ كذلك   .واالبداع والريادة

  .النوعي تحليلالو للمحتوى، الكمي والتحليل الموضوعي الوصف خالل منالمدرسية  هجالمنا محتوى
اإلجابة عليها من  إلىالتي يسعى المجلس األعلى للسكان  سئلةاأل خليل العزة غالب/ السيد عرضأخيراً و

 كافة تغطية األفضل من ل: هوهي وذلك بهدف تنقيح الشروط المرجعية للدراسةفي الجلسة خالل النقاش 
 من المجدي التي المدرسية الكتب هي ما والعاشر؟ والتاسع الثامن بالصف االكتفاء أو األساسية، المراحل

 القيم هي ما ؟(غيرها أو ؟العربية اللغة ؟الدينية التربية ؟الوطنية التربية؟المهنية التربية) الدراسة غطيهاأن ت
سة على افي الدريتم التركيز هل س ؟إلصالح بحاجة التي القيم هي وما الدراسة، في دراجهاإ يجب الذي

 تشمل دراسة إلىهل هنالك من حاجة  أو المحتوى تحليل بدراسة يتم اإلكتفاء هلالقيم ام المهارات؟ 
 "؟focus groupتركيز " اتمجموع

 
ومهارات حيث وجب  قيم والريادة هي واالبتكار االبداعأن  على اتفق المشاركون إثر نقاش مقتضب .28

المهارات المتعلقة  من صفوف الروضة على تنمية اءً ومن ثم العمل ابتد الطالب عند هذه القيم أوالً غرس
 مهني وجانب قيمي جانب جانبين، لها معرفة أي كما اتفقوا على أن الزمن.  طول على بها وتطويرها

 في والريادة واالبتكارواالبداع  المهني العمل مضامين عن التحدث يجب المفاهيم بين هذه الخلط ولتفادي
  المدرسية. الكتب

 

. وأجمع المشاركون المفاهيم هذه دور المعلم المحوري لتأمين فهم وتطبيق إلىكذلك تطّرق النقاش    .29

ضرورة  أجمعوا علىوعلى أهمية التمييز بين المنهج والكتاب خالل تنقيح المنهجية المقترحة للدراسة كما 
ها في الدراسة ومن ثم في استعمالكيفية  وعلىتعريفات واضحة لجميع المصطلحات والمفاهيم االتفاق على 

 المقترحات لتعديل مضامين الكتب المدرسية. 
 

 ضرورة على وزارة التربية والتعليم، في العمري، رئيس قسم المباحث اإلنسانية صالح /السيد ّكدأ  .30

 أن إلى شارأو الوطنية، الدراسة هذه إلعداد والتعليم التربية ووزارة للسكان األعلى المجلس بين شراكة قيام
هناك فرصة اآلن  اعتبر أن ذلك إلى ستناداً ا. 2017-2016 عام في تنشر سوف الجديدة المدرسية الكتب

 للنسخ الجديدة.  تطبيقيةالدوات ه لم يتم بعد تحضير األأن إلىحيث أن العمل على تعديل الكتب قائم. وأشار 
 أخرى غير وسائلعلى  باالعتماد في العصر الحالي لمفاهيمل الطالب كتسابا كيفية على الضوء طسلّ  كذلك
 والمناهج الكتب مفاهيم تحليل يجدر أخذها بعين االعتبار عند تحديات يشكل مما المدرسية، الكتب خارج

  .المدرسية
 

 األول من) الدراسية مراحلال كافة تشمل دراسة إعدادجدوى قدم المشاركون إقتراحات إضافية أهمها  .31
واإلبداع، والريادة  المهني العمل قيمالمتعلق ب األردن في المدرسي المنهج مضمون لتحليل (العاشر إلى
المعرفية،  الفجوة وتحديد المهارات لهذه الطالب توظيف مدى لمعرفة المدارس في ميداني مسحب القيامو
رتكاز منهجية الدراسة على تحليل كمي وتحليل نوعي على مستوى تحليل اأهمية على إعادة التأكيد و

 مضمون الكتب.
 

32.  ً سلبية حول العمل المهني والتقني أو في تعزيز خلق نظرة المدارس في  دور إلىتطرق النقاش أيضا
ال  هنوعليه فإصلب الدراسة، في  سويةً هم أن الطالب والمعلمين التشديد على  وتم ة حولها.يجابياإلنظرة ال

 عالقة التلميذ بمعلمه. ما لم تشمل الدراسة أيضاً فهم مراجعة وتقييم الكتب والمناهجمن جدوى 
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وهي: ضرورة النظر من خالل  السيدة/ سوسن المجالي أهم االقتراحات لخصتفي نهاية الجلسة و .33
 إلىستناد البا المناهجدون الخلط في ما بين هذين المفهومين، وضرورة تحليل  القيم والمهارات إلىالدراسة 
ً أهمية العمل على ،عتماد منهجية نوعية وكميةاوأداء المعلمين وتوجه الطالب، دور و  مراجعة وأيضا

ط المرجعية وأشارت أن المجلس سيعمل على تنقيح الشرو .العاشرمناهج العدد األكبر من الصفوف حتى 
المشاركين في االجتماع كما سيعمل على  إلى سيرسلهامن ثم المناقشات و إلىستناد الالمقترحة للدراسة با

 إنشاء لجنة فنية مصغرة لمتابعة إعداد الدراسة. 
 
 

ا   تنظيم االجتماع  -ثانيا
 

 تاريخ ومكان االجتماع  -ألف
 

تحديد اإلطار العام للدراسات ذات األولوية في المجاالت األكثر حول  ةعقدت ورشة العمل الوطني .34
أهمية، وعليه تحديد مضمون الدراسات القطاعية الوطنية المتعلقة باألولويات المختارة وإعداد المنهجية 

 .2016الثاني كانون  20و 19ان يومي في فندق كمبنسكي في عمّ الالزمة لتحضير هذه الدراسات، 
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 بأسماء المشاركين قائمة
 

 المجلس األعلى للسكان
 

 السيدة سوسن المجالي
 أمين عام المجلس األعلى للسكان

 فائق حدادين، عّمان 13شارع 
 962-0777695513خليوي: 
 962-6-5560741هاتف: 
 962-6-5519210فاكس: 

 sawsan.m@hpc.org.joبريد إلكتروني: 
 

 العبادي السيدة رانيا
 ن الفنيةؤومساعد األمين العام للش

 ومنسق التخطيط االستراتيجي  
 962-777468294خليوي: 
 962-6-5560741هاتف: 
 962-6-5519210فاكس: 

 rania.alabbadi@hpc.org.joبريد إلكتروني: 
 

 السيدة سوسن محمد الدعجة
 مديرة وحدة البرامج 

 المجلس األعلى للسكان
 فائق حدادين، عّمان 13شارع 

 962-772451897خليوي: 
 962-6-5560741هاتف: 
 962-5519210فاكس:

 sawsan.a@hpc.org.joبريد إلكتروني: 
 

 السيد غالب خليل العزة
 رئيسي باحث

 962-780305156خليوي: 
 962-6-5560741هاتف: 
 962-6-5519210فاكس: 

ghaleb.azzeh@hpc.org.joبريد إلكتروني: 

 السيدة هناء عبدالرحمن الصعوب
 مساعد األمين العام لشؤون اإلعالم واالتصال

 962-795262737خليوي: 
 962-6-5560741هاتف: 
 962-5519210فاكس: 

 hana.alsoub@hpc.org.joبريد إلكتروني: 
 

 السيد علي نهار سالم مطلق
 مدير وحدة الدراسات والسياسات

 فائق حدادين، عّمان 13شارع 
 962-780305153خليوي: 
 962-6-5560741هاتف: 
 962-6-5519210فاكس: 

 ali.almetleq@hpc.org.jo: نيبريد إلكترو
 

 السيدة عطاف الحديد
وحدة  -منسق برنامج السكان والتنمية 

  البرامج ادارة
 962-777347403خليوي: 
 962-6-5560741هاتف: 

 Etaf.AlHadid@hpc.org.jo: بريد إلكتروني
 

 السيدة ختام وريكات
 وحدة الدراسات والسياسات/باحث مساعد

 962-777783303خليوي: 
 khtwrak@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيدة سميرة حسن عبدهللا

 باحث مساعد
 962-799913649خليوي: 

sameera.hassan@hpc.org.joبريد إلكتروني: 

mailto:sawsan.m@hpc.org.jo
mailto:rania.alabbadi@hpc.org.jo
mailto:sawsan.a@hpc.org.jo
mailto:ghaleb.azzeh@hpc.org.jo
mailto:hana.alsoub@hpc.org.jo
mailto:ali.almetleq@hpc.org.jo
mailto:Etaf.AlHadid@hpc.org.jo
mailto:khtwrak@yahoo.com
mailto:sameera.hassan@hpc.org.jo
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 السيدة منال الغزاوي
 منسقة استراتيجية الصحة اإلنجابية

 962-799773508خليوي: 
 962-6-5560741هاتف: 
 962-6-5519210فاكس: 

l.alghazawi@hpc.org.jomanaبريد إلكتروني: 

 

 
 الوزارات والمؤسسات الحكومية

 
 السيدة خولة سميح شحادة كوع

 الطفلمديرية صحة المرأة و
 رئيس قسم تنظيم األسرة

 وزارة الصحة
 962-799999316خليوي: 
 962-6-5669441هاتف: 

 khawlakawwa@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيدة مالك محمد يوسف العوري
 مديرة مديرية صحة المرأة والطفل

 وزارة الصحة
 962-795873145خليوي: 
 962-6-5653758هاتف: 

 alouri_malak@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيدة منتهى خليل غرايبة
 األمين العام

 المجلس التمريضي األردني
 962-797661115خليوي: 
 962-6-5818724هاتف: 

 muntaha@just.edu.joبريد إلكتروني: 
 

 السيدة إخالص سليم الياس العرنكي
 اإلحصاءاتمساعد مدير عام 

 دائرة اإلحصاءات العامة
 962-795200284خليوي: 
 962-6-5300700هاتف: 
 962-6-5300710فاكس: 

Ikhlas@dos.gov.joبريد إلكتروني: 

 السيد مجدي فوزي أبو سعن
 رئيس قسم البيانات العمل 

 وزارة العمل
 962-795500270خليوي: 
 962-6-5802666هاتف: 

 majdi.saan@mol.gov.joبريد إلكتروني: 
 

 تاالسيد هاني محمد علي خليف
 مساعد المدير العام

 مؤسسة التدريب المهني
 962-799059902خليوي: 
 962-6-5858481هاتف: 

 hkhleifat@vtc.gov.joبريد إلكتروني: 
 

 السيدة غادة طالل كيالي
 رئيسة قسم الدراسات واألبحاث

 المجلس الصحي العالي
 962-795568819خليوي: 
 962-6-5334419هاتف: 

 ghadahkayyali@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد حضرم الفايز
 قتصادي التنمية المستدامةاخبير 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 مديرية السياسات

 962-777892271خليوي: 
 962-6-4644466هاتف: 

hadram@mop.gov.joبريد إلكتروني: 

mailto:manal.alghazawi@hpc.org.jo
mailto:khawlakawwa@hotmail.com
mailto:alouri_malak@hotmail.com
mailto:muntaha@just.edu.jo
mailto:Ikhlas@dos.gov.jo
mailto:majdi.saan@mol.gov.jo
mailto:hkhleifat@vtc.gov.jo
mailto:ghadahkayyali@hotmail.com
mailto:hadram@mop.gov.jo
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 لم المجاليالسيد معاذ عدنان سا
 دائرة األحوال المدنية والجوازات

 962-796464560خليوي: 
 6962-5636666هاتف: 

 muath.m@cspd.gov.joبريد إلكتروني: 
 

 السيد صالح محمد أمين العمري
 رئيس قسم المباحث اإلنسانية

 وزارة التربية والتعليم
 962-77952808خليوي: 
 962-6-4617304هاتف: 

 salehsn@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 بتسام محاسنةاالسيدة 
 مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 962-7977522845خليوي: 
 962-6-5347671هاتف: 

 ebtisam_mahasnah@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد عمر مقدادي
 وزارة التربية والتعليم، مدير المناهج بالوكالة

 962-772062168خليوي: 
 962-6-4617304هاتف: 

 mig_omar@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السيدة زبيدة حسن أبو شوينه
 وزارة التربية والتعليم

 962-776486138خليوي: 
 962-6-4617304هاتف: 

 abushwemehzobaida@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد محمد صالح الدرادكة
 مدير الكتب المدرسية
 وزارة التربية والتعليم

 962-777320144خليوي: 
 962-6-4617304هاتف: 

 ddd_daradkeh@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد زايد العكور
 رئيس قسم المباحث العلمية

 وزارة التربية والتعليم
 962-6-4617304هاتف: 

zayed_71@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 السيد فواز زهير الكرمي
 األمين العام المساعد للشؤون العلمية والتكنولوجية

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا
 962-786606555خليوي: 
 962-6-5340401هاتف: 

 fkarmi@hcst.gov.joبريد إلكتروني: 
 

 علي عبد المهديأسماء  السيدة
 رئيس قسم التخطيط والدراسات والمعلومات
 المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، عّمان

 962-797703972خليوي:
 962-6-5233168هاتف: 

  aaamer1978@yahoo.comبريد إلكتروني:
 

 السيدة أمال حدادين
الوطنية األردنية لشؤون مستشارة قانونية للجنة 

 المرأة
 962-797117112خليوي: 
 6962-5560741هاتف: 

  amal_haddadin@yahoo.co.ukبريد إلكتروني:
 

 السيدة مي سلطان
 اختصاصي رئيسي سياسات وبيانات

 المجلس الوطني لشؤون األسرة
 962-79979113خليوي: 
 962-6-4623490هاتف: 

 mia@ncfa.org.joبريد إلكتروني: 
 

 السيد أحمد عيسى الطويسي
 نائب رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

 11941عّمان،  560ص.ب.: 
 962-799199962خليوي:

 Amadt@nchrd.gov.joبريد إلكتروني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muath.m@cspd.gov.jo
mailto:salehsn@yahoo.com
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mailto:mig_omar@yahoo.com
mailto:abushwemehzobaida@yahoo.com
mailto:ddd_daradkeh@yahoo.com
mailto:zayed_71@yahoo.com
mailto:fkarmi@hcst.gov.jo
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 منظمات األمم المتحدة

 
 (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان

 
 السيدة ليالي حسنى أبوسير

 962-797203963خليوي: 
 962-6-5930689هاتف: 
 962-5938460فاكس: 

abusir@unfpa.orgبريد إلكتروني: 

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  
 (UNRWA) الفلسطينيين  
 

 السيد أنور الظاهر
 بيادر وادي الصير

 962-799008530خليوي: 
 962-6-5809299هاتف: 

 thaher2@unrwa.orgبريد إلكتروني: 
 

 منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
 

 السيدة سلمى الزعبي
 الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة

 962-796927878خليوي: 
 962-6-5160999هاتف: 

 salmamadani@hotmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيدة نهى محمود المعايطة
 رئيسة االتحاد النسائي األردني العام

 962-777262624خليوي: 
 962-6-5670325هاتف: 
 962-6-5694810فاكس: 

 nuhamaayta@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد إسالم صالح محمد علقم
 مدير إدارة المعلومات

 الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة
 962-795756926خليوي: 
 962-6-5160999هاتف: 

 im@jafpp.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيد يوسف اسماعيل أبو الزيت
 مدير دائرة الرعاية الصحية

 جمعية المركز اإلسالمي الخيرية
 962-772072678خليوي: 
 962-6-5653099هاتف: 

 elzait@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 السيدة فاطمة محمود الزمر
 مديرة قسم إرشاد األسري

 جمعية األسرة التنموية الخيرية
 962-799525513خليوي: 
 962-6-4612723هاتف: 

 zamer@yahoo.com-Fatimaبريد إلكتروني: 
 

 السيدة سحر عزات يحي
 مدير ميدان عمان، الجمعية الشركسية التعاونية

 962-795629233خليوي: 
 Rhp_cca_sahar@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد أيمن عبد المحسن

 مدير مشروع تواصل لسعادة األسرة
 962-797557741خليوي: 
 962-6-5859122هاتف: 

  Ayman_mohsen@abtassoc.comبريد إلكتروني:
 

 السيدة أالء زيدان
 الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
 مشروع النوع االجتماعي تكامل

 962-790848921خليوي: 
azeidan@takamol.orgبريد إلكتروني: 

mailto:abusir@unfpa.org
mailto:a.al-thaher2@unrwa.org
mailto:salmamadani@hotmail.com
mailto:nuhamaayta@yahoo.com
mailto:im@jafpp.org
mailto:elzait@yahoo.com
mailto:Fatima-zamer@yahoo.com
mailto:Rhp_cca_sahar@yahoo.com
mailto:Ayman_mohsen@abtassoc.com
mailto:azeidan@takamol.org
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 السيدة ثائرة عدنان ماضي
 مركز اعتماد المؤسسات الصحية 

 962-78-9444412خليوي: 
 962-6-5814100هاتف: 

talmadi@hcac.com.jo بريد إلكتروني:

 

 
 الجامعات، المعاهد والمراكز البحثية

 
 الحميد رجا الخوالدة السيد عمر عبد
 جامعة مؤتة، كلية التمريض

 962-777407911خليوي: 
 omaralkhawaldeh@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد نضال عوض عبد النوايسة

 عضو هيئة تدريس، قسم الصحة العامة
 جامعة مؤته، كلية الطب
 الكرك 61710 – 7ص.ب.: 
 962-795891817خليوي: 

nidalnawayseh@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 السيدة إيمان أبيدا 
 الجامعة األلمانية األردنية

 962-795941001خليوي: 
 962-6-5300670فاكس: 

 eman.abida@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
الخبراء

 
 السيدة منال حميد تهتموني

 962-796664559خليوي: 
 drmanaltah@yahoo.comبريد إلكتروني: 

                 jo.org-dr.tahtamouni@ifh 

 
 السيد سعد حمدهللا الخرابشة

 باحث مستقل
 962-799906669خليوي: 
 962-6-4011494هاتف: 

 Kh@live.com-Saaبريد إلكتروني: 
      saadkharabsheh@yahoo.com

 

 السيد صبري حمزه
 962-796684533خليوي: 

 sabry.hamza@hss.com.joبريد إلكتروني: 
 

 السيدة عبير مصطفى خليل كسواني
 ني والتقنيخبير مستقل للتعليم والتدريب المه

 962-777862255خليوي: 
 abeerksn@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 

mailto:talmadi@hcac.com.jo
mailto:omaralkhawaldeh175@yahoo.com
mailto:nidalnawayseh@yahoo.com
mailto:eman.abida@gmail.com
mailto:drmanaltah@yahoo.com
mailto:dr.tahtamouni@ifh-jo.org
mailto:Saa-Kh@live.com
mailto:saadkharabsheh@yahoo.com
mailto:sabry.hamza@hss.com.jo
mailto:abeerksn@yahoo.com
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