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والحقــوق  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  الحتياجــات 

ــة  ــد ورش ــي األردن"، وعق ــن ف ــباب والالجئي ــة للش اإلنجابي

الصحــة  لخدمــات  الوطنيــة  المعاييــر  حــول  تدريبيــة 

اإلنجابيــة والجنســية الصديقــة للشــباب، والمشــاركة فــي 

العالمــي  نــت  شــير  نمــوذج  حــول  تدريبــي  برنامــج 

للتحسين السريع (SHIRIM) - باستخدام النهج التعاوني.

كمــا تــم إعــداد مدونتيــن حــول المنــح المقدمــة مــن 

ــي  ــات ف ــذه المدون ــي ه ــث تأت ــي، حي ــت العالم ــير ن الش

ــح  ــات من ــف بمخرج ــي التعري ــرص ف ــام والح ــار االهتم إط

الجنســية  بالصحــة  المتعلقــة  الدراســات  مشــاريع 

السياســات  اقتــراح  فــي  للمســاهمة  واالنجابيــة، 

والمبــادرات والبرامــج الهادفــة لتعزيــز خدمــات الصحــة 

الجنسية واالنجابية.

وذلــك إلــى جانــب إدامــة قاعــدة األبحــاث علــى موقــع 

ــة مــن خــالل  منصــة المعرفــة للصحــة الجنســية واالنجابي

إضافــة 4 دراســات باللغتين العربيــة واالنجليزية خالل الربع 

الثانــي، كمــا تــم تســجيل عضــو واحــد جديــد ليصبــح 

العدد الكلي للمسجلين 213 عضو/ة، وبلغ عدد زوارها خالل 

الربــع الثاني 88 زائر/ة منهم 51 إناث و37 ذكور. 

مــن  العشــرون  العــدد  يصــدر  أن  األردن  نــت  يســر شــير 

النشرة الدورية للربع الثاني من عام 2021، والتي تأتي في 

القــرار  وصنــاع  الباحثيــن  إبقــاء  علــى  حرصــه  إطــار 

وراســمي السياســات ومعــدي البرامــج والجهــات البحثيــة 

المحليــة  بالمســتجدات  يتعلــق  فيمــا  إطــالع  علــى 

والعالمية في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.

والخطــط  والتقاريــر  الدراســات  أبــرز  النشــرة  وتتنــاول 

الوطنيــة والتــي تــم إعدادهــا خــالل الربــع الثانــي ومنهــا، 

الوطنيــة  المعاييــر  لتطبيــق  القبلــي  التقييــم  إعــداد 

لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة الصديقــة للشــباب 

ــرة  ــة األس ــة بصح ــد العناي ــة لمعه ــز تابع ــع مراك ــي أرب ف

(صويلــح، الزرقــاء، الكــرك، وعجلــون)، وإجــراء التقييــم 

بصحــة  العنايــة  معهــد  عمــان/  شــرق  لمركــز  البعــدي 

األســرة فــي تلبيــة متطلبــات المعاييــر الوطنيــة لخدمــات 

ــدء  ــباب، والب ــة للش ــة الصديق ــية واإلنجابي ــة الجنس الصح

بالتحضيــر لتنفيــذ دراســة وملخــص سياســات بعنــوان "أثــار 

النــوع  وديناميــات  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  العوامــل 

االجتماعــي علــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للمــرأة 

والفتاة في محافظة جرش - دراسة كمية ونوعية".

كمــا تتنــاول النشــرة أبــرز الفعاليــات واألنشــطة التــي تــم 

لقــاء  عقــد  منهــا،  والتــي  بهــا  والمشــاركة  تنفيذهــا 

للشــباب  الكترونيــة  معرفــة  منصــة  إلنشــاء  تشــاوري 

وأطــالق  واالنجابيــة،  الجنســية  الصحــة  بقضايــا  خاصــة 

فعاليــات مشــروع "نحــو خدمــات وحلــول أكثــر اســتدامة

تمهيد:

1

2

3

موضوعات النشرة

أحدث التقارير والنشرات المحلية واالقليمية
والدولية ذات العالقة بقضايا السكان والتنمية

السكان والتنمية

الصحة الجنسية واالنجابية
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إلــى  للوصــول  عليهــا  والعمــل  تنفيذيــة،  خطــة  إلــى 

الوطنيــة،  المعاييــر  تطبيــق  فــي  الجــودة  مســتوى 

باإلضافــة إلــى وضــع خــط األســاس لتقييــم بعــدي حــول 

تطبيق المعايير سينفذ بعد أربع شهور.

ونفــذ المجلــس بعــد االنتهــاء مــن التقييــم القبلــي ورشــة 

للتعريــف  األربعــة  المراكــز  موظفــي  لكافــة  تدريبيــة 

بالمعايير الوطنية وآليات تطبيقها في مراكزهم.

التقييــم  للســكان  األعلــى  المجلــس  إجــراء   -

العنايــة  معهــد  عمــان/  شــرق  لمركــز  البعــدي 

بصحــة األســرة فــي تلبيــة متطلبــات المعاييــر 

ــة  ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح ــة لخدم الوطني

الصديقة للشــباب، وذلك بعد حصول موظفي المركز 

علــى التدريــب لتطبيــق المعاييــر، وتنفيــذ معهــد العنايــة 

بصحــة األســرة خطــة لتنفيــذ التحســينات التــي افرزهــا 

رصــد  إلــى  يهــدف  والــذي  للمركــز،  القبلــي  التقييــم 

زال  ومــا  الوطنيــة،  المعاييــر  تطبيــق  فــي  التحســينات 

البعــدي  التقييــم  تقريــر  إعــداد  علــى  جــاري  العمــل 

للمركز.

ويأتــي هــذا الموضــوع ضمــن اتفاقيــة مــا بيــن المجلــس 

األســرة،  بصحــة  العنايــة  ومعهــد  للســكان  األعلــى 

ــث  ــكان، حي ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــن صن ــل م وبتموي

قــام المجلــس بتنفيــذ تقييــم قبلــي لمركــز شــرق عمــان 

ــون  ــي كان ــرة) ف ــة األس ــة بصح ــد العناي ــز معه ــد مراك (أح

القائــم  الوضــع  شــخص  والــذي   ،2020 عــام  اول 

وفــرص التحســين لالرتقــاء بخدمــات الصحــة الجنســية 

تدريــب  المجلــس  نفــذ  كمــا  للشــباب،  واإلنجابيــة 

الوطنيــة  المعاييــر  تطبيــق  علــى  المركــز  لموظفــي 

لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب.

المعاييــر  لتطبيــق  القبلــي  التقييــم  إعــداد   -
ــة  ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح ــة لخدم الوطني
تابعــة  مراكــز  أربــع  فــي  للشــباب  الصديقــة 
لمعهــد العنايــة بصحــة األســرة (صويلــح، الزرقــاء، 

الكرك، وعجلون):
التقــى اهتمــام المجلــس األعلــى للســكان فــي تطبيــق 

المعاييــر الوطنيــة لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 

ــة  ــة بصح ــد العناي ــام معه ــع اهتم ــباب، م ــة للش الصديق

األســرة / مؤسســة الملــك الحســين فــي تطبيــق هــذه 

المعاييــر فــي المراكــز التابعــة لــه، حيــث وقــع الطرفيــن 

لخدمــات  الوطنيــة  المعاييــر  لتطبيــق  تعــاون  اتفاقيــة 

الصحــة الجنســية واإلنجابيــة الصديقــة للشــباب بتمويــل 

ــس  ــا المجل ــن خالله ــوم م ــة، ويق ــفارة الهولندي ــن الس م

الوطنيــة  المعاييــر  لتطبيــق  قبلــي  تقييــم  بتنفيــذ 

لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة الصديقــة للشــباب 

فــي أربــع مراكــز تابعــة للمعهــد (صويلــح، الزرقــاء، الكــرك، 

المراكــز  تلبيــة  تقييــم حــول  تقريــر  وإعــداد  وعجلــون)، 

وتحديــد  الواجبــة،  واالحتياجــات  المعاييــر  لمتطلبــات 

جوانــب التحســين التــي يمكــن للمراكــز األربعــة ترجمتهــا 

نت  الشير  مع  وبالتعاون  األردن  نت  شير  بدء 
العالمي بالتحضير لتنفيذ دراسة حول عمل شير 

نت األردن على المستوى اإلقليمي.

إعداد التقييم القبلي لتطبيق المعايير الوطنية 
الصديقة  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  لخدمات 
العناية  لمعهد  تابعة  مراكز  أربع  في  للشباب 

بصحة األسرة (صويلح، الزرقاء، الكرك، وعجلون).

بدء التحضير لتنفيذ دراسة وملخص سياسات بعنوان 
"أثار العوامل االجتماعية واالقتصادية وديناميات النوع 
للمرأة  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  على  االجتماعي 
– دراسة كمية ونوعية"،  والفتاة في محافظة جرش 

بتمويل من مؤسسة شير نت العالمية.

البعدي  التقييم  للسكان  األعلى  المجلس  إجراء 
األسرة  بصحة  العناية  عمان/معهد  شرق  لمركز 
لخدمات  الوطنية  المعايير  متطلبات  تلبية  في 

الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب.

   الدراسات والتقارير والخطط الوطنية:
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فــي  والفتــاة  للمــرأة  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة 

محافظــة جــرش، والتــي ســاهمت فــي انخفــاض مخرجــات 

الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للمــرأة والفتــاة فيمــا يتعلــق 

ــد   ــف ض ــرة والعن ــم األس ــاب وتنظي ــزواج واإلنج ــا ال بقضاي

لالرتقــاء  المســتدام  التغييــر  آليــات  واقتــراح  المــرأة، 

بمســتوى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للمــرأة والفتــاة 

في المحافظة، والدراسة االن تحت التنفيذ.

- بــدء شــير نــت األردن وبالتعــاون مــع الشــير نــت 

ــذ دراســة حــول عمــل  ــر لتنفي العالمــي بالتحضي

شير نت األردن على المستوى اإلقليمي، والتي تتناول 

تحليــل الحالــة والجــدوى لفحــص الــدور والقيمــة المضافــة 

لتوسيع الشير نت في المنطقة، وسيتضمن التحليل: 

• تقييم مخاطر المنافسين.

• تحليل التكاليف والفوائد.

مــن  التــي  والمؤسســات  للشــبكات  أنشــاء خريطــة   •

المحتمل أن تكون (أعضاء وشركاء.. الخ)

• التقييم لتجنب تداخل األنشطة المتشابهة.

• تقييــم فــرص التمويــل لألنشــطة اإلقليميــة أو مركــز 

إقليمي مع توصيات مجدية.

واالن فــي مرحلــة اســتقدام المقترحــات مــن قبــل الخبــراء 

للبدء بالتنفيذ.

- بــدء التحضيــر لتنفيــذ دراســة وملخــص سياســات 

بعنــوان "أثــار العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة 

الصحــة  علــى  االجتماعــي  النــوع  وديناميــات 

الجنســية واإلنجابيــة للمــرأة والفتــاة فــي محافظــة 

مــن  بتمويــل  ونوعيــة"،  كميــة  دراســة   - جــرش 

ــن  ــي ضم ــي تأت ــة، والت ــت العالمي ــير ن ــة ش مؤسس

األردن  نــت  األعلــى للســكان وشــير  المجلــس  اهتمــام 

بالتركيــز علــى المناطــق الجغرافيــة التــي تتصــف بضعــف 

مؤشرات الصحة الجنسية واإلنجابية.

مؤشــرات  علــى  المحــرز  التقــدم  مــن  الرغــم  فعلــى   

الصحــة الجنســية واإلنجابيــة علــى المســتوى الوطنــي 

فــي األردن، إال أن محافظــة جــرش  محــور هــذه الدراســة 

ــة  ــة للصح ــر مرضي ــات غي ــر اتجاه ــرات تظه ــجلت مؤش س

الجنســية واإلنجابيــة للمــرأة والفتــاة، لهــذا اتجــه شــير نــت 

األردن  إلــى التعاقــد مــع مجموعــة مــن الخبــراء الوطنييــن 

لتنفيــذ الدراســة، والتــي  تهــدف إلــى دعــم فــرص تحســين 

مســتوى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للمــرأة والفتــاة فــي 

ــة  ــل االجتماعي ــاف العوام ــالل استكش ــن خ ــة، م المحافظ

واالقتصاديــة وديناميــات النــوع االجتماعــي المؤثــرة علــى 
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الفعاليات واألنشطة التي تم تنفيذها والمشاركة بها:

04 03 02 01
عقد لقاء تشاوري 

لخبراء وطنيين في 
قضايا الصحة اإلنجابية 

والجنسية بتاريخ 
2021/4/7، بتنظيم من 

المجلس األعلى 
للسكان وبدعم من 

صندوق األمم المتحدة 
للسكان، إلنشاء منصة 

معرفة الكترونية 
للشباب خاصة بالقضايا 

الصحية.

استضافة األمينة 
العامة للمجلس 
األعلى للسكان 
ورئيسة اللجنة 

التوجيهية لشير نت 
االردن الدكتورة عبلة 

عماوي على قناة 
المملكة بتاريخ 

2021/4/7، للحديث 
حول مناسبة يوم 
الصحة العالمي.

أطالق المجلس األعلى 
للسكان بتاريخ 

2021/6/6 لفعاليات 
مشروع "نحو خدمات 
وحلول أكثر استدامة 

الحتياجات الصحة 
الجنسية واإلنجابية 
والحقوق اإلنجابية 

للشباب والالجئين في 
األردن".

عقد المجلس األعلى 
للسكان وبالتعاون مع 
مؤسسة الملك حسين 
ومعهد العناية بصحة 

االسرة وبدعم من 
السفارة الهولندية 

خالل الفترة 
(14-2021/6/16) ورشة 
تدريبية حول المعايير 

الوطنية لخدمات 
الصحة اإلنجابية 

والجنسية الصديقة 
للشباب.

08 07 06 05
عقد لقاء بين شير نت 

األردن والسيدة روان 
 Policy" دعاس

Advisor Develop-
 ment Cooperation
 Human Rights and
Gender" في سفارة 

مملكة هولندا بعمان، 
وذلك في شهر نسيان 

.2021

مشاركة فريق شير نت 
األردن خالل النصف 
األول من هذا العام 
في برنامج تدريبي 

حول نموذج شير نت 
العالمي للتحسين 
 – (SHIRIM) السريع

باستخدام النهج 
التعاوني – بتنظيم من 

الشير نت العالمي، 
والذي تم تكييفه 

الستخدامه كآلية لبدء 
وتنمية القدرات.

مشاركة فريق شير نت 
األردن باجتماع مع 

الشير نت العالمي 
بتاريخ 2021/4/15، بهدف 

مناقشة المنصة 
الرقمية للشير نت 

العالمي.

مشاركة فريق شير نت 
األردن في جلسات 

تدريبية تمهيدية
للشير نت العالمي.

12 11 10 0913
مشاركة فريق شير نت 

األردن بورشة عمل 

حول "إنشاء حزمة 

التغيير للمحاور 

الموجودة".

مشاركة فريق شير نت 

األردن بجلسة تدريبية 

حول مسار بناء 

القدرات ضمن مشروع 

.(SHIRIM)

مشاركة فريق شير نت 

االردن في ورشة 

تدريبية حول استقطاب 

التمويل بتاريخ 

2021/6/14، بتنظيم من 

الشير نت العالمي.

مشاركة فريق شير نت 

األردن في اجتماع 

لمناقشة التقرير 

السنوي للشير نت 

العالمي.

إصدار النشرة الدورية 

الربع سنوية األولى – 

العدد -19 لعام 2021 

لشير نت األردن.
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- أطالق المجلس األعلى للسكان بتاريخ 2021/6/6 

ــر  ــول أكث ــات وحل ــو خدم ــروع "نح ــات مش لفعالي

اســتدامة الحتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 

والحقوق اإلنجابية للشباب والالجئين في األردن"، 

بأمســتردام،   VRIJE جامعــة  مــع  بالشــراكة  وذلــك 

االســتوائي  والمعهــد  الهولنديــة،   Belink وأكاديميــة 

األردنيــة،  الجبــل  اهــل  وجمعيــة  الهولنــدي،  الملكــي 

وجامعة اليرموك. 

ــرز أهــداف المشــروع فــي تصميــم نهــج موحــد  وتتمثــل أب

علــى أســاس المعاييــر الدوليــة لتنفيــذ وتنســيق الجهــود 

بطريقــة أكثــر هيكليــة لمعالجــة قضايــا الصحــة الجنســية 

واإلنجابيــة بفعاليــة وكفــاءة مــع التركيــز بشــكل خــاص 

علــى المجتمعــات األكثــر هشاشــة فــي األردن، وتحســين 

التعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين (المنظمــات 

الحكوميــة ومؤسســات المعرفــة ومنظمــات المجتمــع 

المحلــي)، وتحســين معرفــة ومهــارات المدربيــن حــول 

مفاهيــم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والمســاواة بيــن 

الجنســين، مــن خــالل إنشــاء أكاديميــة مشــتركة للتدريــب 

علــى الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة بالتركيــز 

على التوعية بالنوع االجتماعي وحقوق االنسان.

فــي  وطنييــن  لخبــراء  تشــاوري  لقــاء  عقــد   -

قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية بتاريخ 2021/4/7، 

بتنظيــم مــن المجلــس األعلــى للســكان وبدعــم 

ــاء  ــكان، إلنش ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــن صن م

خاصــة  للشــباب  الكترونيــة  معرفــة  منصــة 

بقضايا الصحة اإلنجابية والجنسية.

 وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض أهميــة توفيــر منصــة 

معرفــة الكترونيــة تقــدم معلومــات وخدمــات الصحــة 

ــة والجنســية للشــباب باســلوب جــاذب وابداعــي،  االنجابي

ــد االحتياجــات للمدخــالت  ــر تحدي ــج تقري وتبنــى علــى نتائ

والمخرجــات والفئــة المســتهدفة، وتكــون مصــدرًا رئيســيًا 

لتوفير هذه المعلومات.

-اســتضافة األمينــة العامــة للمجلــس األعلــى 

ــة لشــير نــت  ــة التوجيهي للســكان ورئيســة اللجن

قنــاة  علــى  عمــاوي  عبلــة  الدكتــورة  االردن 

المملكــة بتاريخ 2021/4/7، للحديث حول مناســبة 

يوم الصحة العالمي.
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-عقــد لقــاء بيــن شــير نــت األردن والســيدة روان 

  Policy Advisor Development" دعــاس 

 "Cooperation Human Rights and Gender

فــي ســفارة مملكــة هولنــدا بعمــان، وذلــك فــي 

شهر نسيان 2021. 

وقــدم منســق مشــروع شــير نــت األردن علــي المطلــق 

خــالل اللقــاء عرضــًا حــول نشــاطات الشــير نــت لعــام 2020 

ــت  ــير ن ــن ش ــاون بي ــث التع ــم بح ــام 2021، وت ــه لع وخطت

األردن والســفارة الهولنديــة، وتــم اإلشــادة بالدعــم الكبيــر 

نــت  الشــير  مــن  االردن  نــت  شــير  عليــه  حصــل  الــذي 

العالمــي، وتأثيــر ذلــك فــي توليــد المعرفــة حــول الصحــة 

الباحثيــن  بيــن  شــبكات  وإنشــاء  واالنجابيــة،  الجنســية 

تــم  كمــا  المعرفــة،  لتبــادل  الوطنيــة  والمؤسســات 

المجلــس  مــع  بيــن ســفارة هولنــدا  التعــاون  مناقشــة 

ــروع  ــالل المش ــن خ ــت األردن م ــير ن ــكان وش ــى للس األعل

الممــول مــن الســفارة، والــذي تــم المشــاركة فيــه بقيــادة 

مؤسسة الملك حسين.

-عقــد المجلــس األعلــى للســكان وبالتعــاون مــع 

مؤسســة الملــك حســين ومعهــد العنايــة بصحــة 

ــالل  ــة خ ــفارة الهولندي ــن الس ــم م ــرة وبدع االس

الفترة (14-2021/6/16) ورشة تدريبية حول المعايير 

ــية  ــة والجنس ــة اإلنجابي ــات الصح ــة لخدم الوطني

الصديقــة للشــباب، بمشــاركة أعضاء الكــوادر الصحية 

ــرة  ــة االس ــة بصح ــد العناي ــز معه ــي مراك ــة ف واالجتماعي

في مناطق (صويلح، الزرقاء، الكرك وعجلون).

الصحييــن  العاملييــن  تعريــف  إلــى  الورشــة  وهدفــت 

واالجتماعييــن فــي مراكــز معهــد العنايــة بصحــة االســرة 

بالمعاييــر الوطنيــة لتقديــم خدمــات الصحــة الجنســية 

حساســية  مراعــاة  مــع  للشــباب  الصديقــة  واالنجابيــة 

الثقافــة المحليــة والقيــم الدينيــة، ووضــع االليــات الالزمــة 

ــر داخــل المراكــز فــي (صويلــح، الزرقــاء،  لتطبيــق المعايي

الكرك وعجلون).
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ــل  ــة عم ــت األردن بورش ــير ن ــق ش ــاركة فري - مش

حــول "إنشــاء حزمــة التغييــر للمحــاور الموجــودة"، 

عقــدت  والتــي  العالمــي،  نــت  الشــير  مــن  بتنظيــم 

بتاريــخ 2021/5/6، وهدفــت إلــى إنشــاء وصياغــة أنشــطة 

تعلمــه  تــم  مــا  ضــوء  فــي  تنفيذهــا  يمكــن  جديــدة 

بالبرنامــج التدريبــي حــول " نمــوذج التحســين الســريع 

."(SHIRIM)

- مشــاركة فريــق شــير نــت األردن بجلســة تدريبيــة 

 ،(SHIRIM) حول مسار بناء القدرات ضمن مشروع

والتــي نظمتها الشــير نــت العالمي بتاريــخ 2021/6/3، 

نــت  الشــير  أعضــاء  إعــداد  إطــار  فــي  تأتــي  والتــي 

اتصاليــة  لخطــط  الُقطريــة  المراكــز  مــن  العالمــي 

خاصــة بكل دولة.

- مشــاركة فريــق شــير نــت االردن فــي ورشــة 

تدريبية حول إستقطاب التمويل بتاريخ 2021/6/14، 

والتــي  العالمــي،  نــت  الشــير  مــن  بتنظيــم 

ــير  ــة للش ــز القطري ــدرات المراك ــز ق ــت لتعزي هدف

ــل  ــتقطاب التموي ــال اس ــي مج ــي ف ــت العالم ن

وبناء الشراكات مع المانحين.

قــدرات  لبنــاء  المالئمــة  األدوات  الورشــة  وتناولــت 

أعضــاء الشــير نــت فــي منصــات المعرفــة المرتبطــة 

ــق  ــة وثائ ــة كتاب ــى كيفي ــي عل ــت العالم ــير ن ــع الش م

لغايــات  وذلــك  التمويــل،  الســتقطاب  المشــاريع 

ديمومة هــذه المنصات.

- مشــاركة فريــق شــير نــت األردن فــي اجتمــاع 

لمناقشــة التقريــر الســنوي للشــير نــت العالمــي، 

فــي  ودمجهــا  التقريــر  نتائــج  أخــذ  كيفيــة  ومناقشــة 

تــم  حيــث  األعضــاء،  للــدول  المســتقبلية  األنشــطة 

عقــد االجتماع بتاريخ 2021/4/22. 

- مشــاركة فريــق شــير نــت األردن خــالل النصــف 

األول مــن هــذا العــام فــي برنامــج تدريبــي حــول 

للتحســين  العالمــي  نــت  شــير  نمــوذج 

السريع (SHIRIM)   -  باستخدام النهج التعاوني  –  

بتنظيــم مــن الشــير نــت العالمــي، والــذي 

تــم تكييفــه الســتخدامه كآليــة لبــدء وتنميــة 

القدرات، ويتمثل الهدف العام لبرنامج SHIRM في 

ــل  ــل بكام ــدة تعم ــة جدي ــاور ُقطري ــات مح ــاء أمان إنش

وكولومبيــا،  فاســو  وبوركينــا  إثيوبيــا  فــي  طاقتهــا 

مــع تعزيــز قــدرة موظفــي األمانــة وتبــادل الفــرص 

المراكــز  مــع  المســتفادة  والــدروس  والتحديــات 

األخرى.  الُقطرية 

ــم  ــوارات ودورات التعل ــهلت الح ــرة س ــذه الفت ــالل ه وخ

"Plan-Do-Study-Act" واجتماعــات أصحــاب المصلحة، 

إنشــاء المحــاور الجديــدة فيمــا يتعلــق بمجــاالت التركيــز، 

وبناء الشراكات، والربط والتعلم، والرصد والتقييم.

-مشــاركة فريــق شــير نــت األردن باجتمــاع مــع 

الشــير نت العالمــي بتاريخ 2021/4/15، بهدف مناقشــة 

المنصــة الرقميــة للشــير نــت العالمــي، كمــا قــدم منســق 

مشــروع شــير نــت األردن عــرض لمســتجدات العمــل لشــير 

نت األردن للربع األول من عام 2021.

ــات  ــي جلس ــت األردن ف ــير ن ــق ش ــاركة فري - مش

تدريبية تمهيدية للشير نت العالمي، والتي عقدت 

خالل الفترة (19-2021/4/22)، بهدف إطالع المشــاركين من 

ــية  ــطة الرئيس ــيات واألنش ــى األساس ــاء عل ــدول االعض ال

للشير نت العالمي والمراكز الُقطرية لها.
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- إصــدار النشــرة الدوريــة الربــع ســنوية األولــى 
ــي  ــت األردن، والت ــير ن ــام 2021 لش ــدد -19 لع – الع
ابقــاء  االردن علــى  نــت  إطــار حــرص شــير  فــي  تأتــي 

الباحثيــن وصنــاع القــرار وراســمي السياســات ومعــدي 

البحثيــة علــى إطــالع فيمــا يتعلــق  البرامــج والجهــات 

بالمســتجدات المحليــة والعالميــة فــي مجــال الصحــة 

الجنســية واإلنجابيــة، حيــث تناولــت النشــرة أبــرز اإلنجــازات 

التــي حققهــا شــير نــت األردن خــالل الربــع األول مــن عــام 

.2021

     مدونــات خاصــة بالمنــح المقدمــة مــن 
الشير نت العالمي:

.

-أعــد فريــق شــير نــت األردن مدونتيــن حــول المنــح 
المقدمة له من الشير نت العالمي، حيث تأتي هذه 
ــف  ــي التعري ــرص ف ــام والح ــار االهتم ــي إط ــات ف المدون
بمخرجــات منــح مشــاريع الدراســات المتعلقــة بالصحــة 
الجنســية واالنجابيــة، للمســاهمة فــي اقتــراح السياســات 
والمبــادرات والبرامــج الهادفــة لتعزيــز خدمــات الصحــة 
تــم  التــي  المدونــات  وتتمثــل  واالنجابيــة،  الجنســية 

إعدادها خالل الربع الثاني بما يلي:

نــت  الشــير  مــن  المقدمــة  المنحــة  حــول  مدونــة   -1
فــي  والوليــد  األم  "خدمــات  موضــوع  حــول  العالمــي 

األردن: التقييم السريع للمرافق الصحية".
2- مدونــة حــول المنحــة المقدمــة مــن مشــروع الشــير نــت 
العالمــي حــول موضــوع " تعزيــز بــدء الرضاعــة الطبيعيــة 

ودعمها".

االلكترونيــة  المعرفــة  إدامــة موقــع منصــة      
للصحة الجنسية واالنجابية، من خالل إضافة 4 دراسات 

باللغتين العربية واالنجليزية خالل الربع الثاني وهي:

االعــالم  وســائل  فــي  والتنميــة  الســكان  قضايــا   .1
المقروءة والمسموعة والمرئية لعام 2019.

POLICY BRIEF SEXUAL AND REPRODUC-  .2
 TIVE HEALTH & RIGHTS UNDER LOCKDOWN
IN JORDAN
لقضايــا  للســكان  األعلــى  المجلــس  دعــم  كتيــب   .3

الصحة الجنسية واإلنجابية.
4. ملخــص سياســات دور المســائلة فــي اســتدامة برامــج 
واالوضــاع  االزمــات  فــي  واالنجابيــة  الجنســية  الصحــة 

الهشة في األردن.
العــدد  واحــد جديــد ليصبــح  تــم تســجيل عضــو   كمــا 
الكلي للمسجلين 213 عضو/ة، وبلغ عدد زوارها خالل الربع 

الثاني 88 زائر/ة منهم 51 إناث و37 ذكور. 

مدونة حول منحة من مشروع الشير نت العالمي 
الطبيعية  الرضاعة  بدء  تعزيز   " موضوع  حول 

ودعمها".

نت  الشير  من  المقدمة  المنحة  حول  مدونة 
العالمي حول موضوع "خدمات األم والوليد في 

األردن: التقييم السريع للمرافق الصحية".
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- بــدء المجلــس األعلــى للســكان بإعــداد دراســة 
ــاون  ــك بالتع ــاألردن وذل ــرة ب ــع الهج ــل وض تحلي
مع االســكوا، والتــي تأتي نظرًا ألهميــة موضوع الهجرة 

الهجــرة  بيــن  الوثيــق  واالرتبــاط  األردن،  وإلــى  مــن 
الميثــاق  أهــداف  بتحقيــق  األردن  والتــزام  والتنميــة، 
ــي  ــة، وف ــة والنظامي ــة والمنظم ــرة اآلمن ــي للهج العالم

ظل ندرة البيانات والدراسات في موضوع الهجرة.

- إنتــاج فيلــم قصيــر حــول االســتراتيجية الوطنيــة 
للصحة اإلنجابية والجنســية لألعــوام (2030-2020)، 
القــرار  صّنــاع  تأييــد  وكســب  لحشــد  يهــدف  والــذي 
ــة  ــات المعني ــة الجه ــتجابة كاف ــان اس ــّرعين لضم والُمش

والشركاء لتنفيذ االستراتيجية.

قضايــا  حــول  إذاعــي  برنامــج  بتنفيــذ  -البــدء 
وسياســات تحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية، 
وذلــك بالتعاون مــع اذاعة راديو البلــد، والذي يهدف 
الفرصــة  حــول  فهــم ومعرفــة مشــتركة  إيجــاد  إلــى 
الســكانية والقضايــا المتعلقــة بهــا، وبنــاء جســور حــوار 
بيــن صنــاع السياســات ومتخــذي القــرار والجمهــور العــام 
حــول القضايــا الســكانية والتنمويــة ومنهــا الفرصــة 
الســكانية وزيــادة وعيهــم فــي هــذا المجــال، وبالتركيــز 
علــى التحديــات واألولويــات علــى المســتوى المحلــي 
االســتراتيجي  الدعــم  وتقويــة  وتعزيــز  والوطنــي، 
واســتثمار تحقيــق  وسياســات  لقضايــا  والمجتمعــي 

الفرصــة الســكانية لضمــان االســتجابة لسياســات تحقيــق 
المعنيــة  الجهــات  بيــن  الســكانية  الفرصــة  واســتثمار 
والشــركاء الرئيســيين والجمهــور العــام وإدمــاج البعــد 

السكاني في التخطيط الوطني والمحلي.

األولــى إلعــداد خطــة  العمــل  - عقــد ورشــة 
قمــة  نحــو  األردن  التزامــات  لتنفيــذ  وطنيــة 
نيروبي 2019 -المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
 (2030-2021) لألعــوام  الوعــد-  تســريع   /  25  +
وتطويــر اإلطــار المفاهيمــي لهــا، بمشــاركة 

الجهــات الوطنيــة ذات العالقة.
التخطيــط  نمــوذج  تحديــد  إلــى  الورشــة  وهدفــت 
ومكونــات  ومحــاور  المفاهيمــي  واإلطــار  االســتراتيجي 
قمــة  نحــو  األردن  التزامــات  لتنفيــذ  الوطنيــة  الخطــة 
نيروبــي 2019، واســتعراض الممارســات الفضلــى والنماذج 
ــق  ــتراتيجي المتعل ــط االس ــال التخطي ــي مج ــة ف العالمي
ــى  ــة إل ــكانية، باإلضاف ــا الس ــة والقضاي ــة االنجابي بالصح

تحديد الخطوات المستقبلية.

ثانيًا: السكان والتنمية:
   الدراسات والخطط الوطنية والتقارير :

الوطنیــة  االســتراتیجیة  حــول  قصیــر  فیلــم  إنتــاج 
للصحة اإلنجابیة والجنسیة لألعوام (۲۰۳۰-۲۰۲۰).

البــدء بتنفیــذ برنامــج إذاعــي حــول قضایــا وسیاســات 
وذلــك  الســكانیة،  الفرصــة  واســتثمار  تحقیــق 

بالتعاون مع اذاعة رادیو البلد.

عقــد اجتمــاع مجلــس أمنــاء المجلــس األعلــى للســكان 
بتاریخ ۲۰۲۱/٥/۲٤، برئاسة وزیر التخطیط والتعاون 
المجلــس االعلــى  امنــاء  الدولــي/ رئیــس مجلــس 
للســكان وبحضــور اعضــاء مجلــس األمنــاء مــن 

الوزراء وممثلي الجھات الوطنیة ذات العالقة.

مــع  وبالتعــاون  للســكان  األعلــى  المجلــس  تنظیــم 
المجلــس العربــي للســكان والتنمیــة لبرنامــج تدریبــي 
حــول تعزیــز قــدرات المجالــس واللجــان الوطنیــة 
المحكمــة  اإلدارة  العربــي/  الوطــن  فــي  للســكان 
العربــي  المجلــس  أعضــاء  بمشــاركة  بالنتائــج، 
االتصــال  تقنیــة  عبــر  وذلــك  والتنمیــة،  للســكان 

المرئي "الفیدیو كونفرانس".

عقــد ورشــة العمــل األولــى إلعــداد خطــة وطنیــة 
لتنفیذ التزامات األردن نحو قمة نیروبي ۲۰۱۹ -المؤتمر 
الدولــي للســكان والتنمیــة +۲٥ / تســریع الوعــد- 
لألعــوام (۲۰۲۱-۲۰۳۰) وتطویــر اإلطار المفاھیمي 

لھا، بمشاركة الجھات الوطنیة ذات العالقة.

عقــد المجلــس األعلــى للســكان بالتعــاون مــع الشــبكة 
ــرة)  ــة إدنب ــن (جامع ــة الالجئی ــاث صح ــة ألبح العالمی
ومركــز أبحــاث األزمــات الممتــدة التابــع لجامعــة 
غرب اسكتلندا بتاریخ ۲۰۲۱/٦/۱۰، ندوة افتراضیة 
ــر  ــراض: دراســة تأثی ــددة باالنق حــول "األرواح المھ
جائحــة كوفیــد-۱۹ علــى صحــة ورفاھیــة الالجئات في 

الجنوب العالمي".

      الفعاليات واألنشطة التي تم تنفيذها والمشاركة بها:
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تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا، والعواقــب الناتجــة عــن 

ذلــك علــى حيــاة الالجئــات اللواتــي يعشــن فــي أزمــة 

طويلة األمد في األردن وبنغالديش وأوغندا.

وتــم خــالل النــدوة إطــالق نتائــج دراســتين ممولتيــن مــن 

مركــز أبحــاث األزمــات الممتــدة، األولــى حــول "مشــروع 

الصحــة اإلنجابيــة لالجئيــن المراهقيــن فــي المخيــم - 

وطنــي"،  مســتوى  علــى  الحتياجــات  نوعــي  تقييــم 

للعنــف  المتزايــد  االثــر  " فهــم وتقليــل  والثانيــة حــول 

ــروس  ــة في ــاء جائح ــي اثن ــوع االجتماع ــى الن ــي عل المبن

ــا - دراســة نوعيــة لالجئيــن الســوريين مــن النســاء  كورون

والفتيات في األردن".

- تنظيــم المجلــس األعلــى للســكان وبالتعــاون 
والتنميــة  للســكان  العربــي  المجلــس  مــع 
ــس  ــدرات المجال ــز ق ــول تعزي ــي ح ــج تدريب لبرنام
الوطــن  فــي  للســكان  الوطنيــة  واللجــان 
العربــي/ اإلدارة المحكمــة بالنتائــج، بمشــاركة 
أعضــاء المجلــس العربــي للســكان والتنميــة، 
وذلــك عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي "الفيديــو 

كونفرانس".
ويأتــي البرنامــج الــذي يتضمــن مرحلتيــن، األولــى تــم 

عقدها خالل الفترة (15-2021/6/17)، والثانية ستكون بنهاية 

عمــل  إطــار  فــي  الحالــي،  العــام  مــن  أيلــول  شــهر 

المجلــس األعلــى للســكان لنقــل الخبــرات والمعرفــة 

الفنيــة،  االحتياجــات  فــي  تتشــابه  التــي  الــدول  بيــن 

ــان  ــس واللج ــدرات المجال ــز ق ــل " تعزي ــى دلي ــتنادًا إل واس

الــذي   " بالنتائــج  المحكمــة  اإلدارة  للســكان-  الوطنيــة 

أعدتــه إدارة السياســات الســكانية فــي المجلــس العربــي 

األعلــى  المجلــس  مــع  بالتعــاون  والتنميــة  للســكان 

للسكان.

- عقــد اجتمــاع مجلــس أمنــاء المجلــس األعلــى 
للســكان بتاريخ 2021/5/24، برئاسة وزير التخطيط 
امنــاء  مجلــس  رئيــس  الدولــي/  والتعــاون 
اعضــاء  وبحضــور  للســكان  االعلــى  المجلــس 
ــات  ــي الجه ــوزراء وممثل ــن ال ــاء م ــس االمن مجل
الوطنيــة ذات العالقــة، حيــث ناقــش االجتمــاع إنجازات 
المجلس لعام 2020، وسير اعماله وفق خطته االستراتيجية، 

وخطة عمله ومشروع موازنته لعام 2021. 
 واســتعرضت االمينــة العامــة للمجلــس األعلــى للســكان 
ورئيســة اللجنــة التوجيهيــة لشــير نــت األردن الدكتــورة 
ــرز إنجــازات المجلــس لعــام  عبلــة عمــاوي مــع االعضــاء أب
(البيئــة  مســتويات  ثــالث  ضمــن  تأتــي  والتــي   ،2020
ــة  ــي)، وخط ــردي أو المجتمع ــي، الف ــة، المؤسس الممكن
المجلــس لعــام 2021، والتــي ترتكــز مخرجاتهــا على عناصر 
والجنســية  اإلنجابيــة  الصحــة  والتنميــة،  (الســكان 
والحقــوق، االســتجابة إلبعــاد الهجــرات القســرية واللجــوء، 
ــالل  ــم خ ــين)، وت ــن الجنس ــاواة بي ــرأة والمس ــن الم تمكي
ــت االردن  ــير ن ــل ش ــة عم ــى خط ــة عل ــاع المصادق االجتم

لعام 2021.

- عقــد المجلــس األعلــى للســكان بالتعــاون مــع 
الالجئيــن  صحــة  ألبحــاث  العالميــة  الشــبكة 
(جامعــة إدنبــرة) ومركــز أبحــاث األزمــات الممتــدة 
التابــع لجامعــة غــرب اســكتلندا بتاريــخ 2021/6/10، 
المهــددة  "األرواح  حــول  افتراضيــة  نــدوة 
باالنقــراض: دراســة تأثيــر جائحــة كوفيــد19- علــى 
الجنــوب  فــي  الالجئــات  ورفاهيــة  صحــة 

العالمي".
ــاف  ــدة الستكش ــة فري ــم فرص ــى تقدي ــدوة إل ــعت الن وس
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ويبحــث التقريــر بالبيانــات المتعلقــة بقــدرة المــرأة علــى 

والحقــوق  للصحــة  الداعمــة  والقوانيــن  القــرار  اتخــاذ 

ــى  ــوء عل ــر الض ــلط التقري ــا يس ــة، كم ــية واإلنجابي الجنس

ــن  ــة لتأمي ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــات القانوني المعوق

االستقاللية الجسدية للجميع.

ومــن خــالل هــذا التقريــر، يقيــس صنــدوق األمــم المتحــدة 

للســكان قــدرة المــرأة علــى اتخــاذ قراراتهــا الخاصــة بشــأن 

ــي  ــرأة ف ــق الم ــدان لح ــن البل ــم قواني ــدى دع ــدها، وم جس

ــود  ــات وج ــر البيان ــا وُتظه ــرارات أو عرقلته ــذه الق ــاذ ه اتخ

ومســتويات  القــرار  اتخــاذ  ســلطة  بيــن  وثيقــة  صلــة 

التعليم المرتفعة.

تتوفر  التي  البلدان  في  أنه  التقرير  يوضح 

فيها البيانات، فإن:

المحلية  والنشرات  التقارير  أحدث  ثالثًا: 
واإلقليمية والدولية ذات العالقة بقضايا 

السكان والتنمية:

     تقرير حالة سكان العالم 2021:

أعــد صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان تقريــر حالــة ســكان 

العالــم لعــام 2021 تحــت عنوان" جســدي ملك لــي وحدي- 

وتقريــر  الذاتــي  االســتقالل  فــي  بالحــق  المطالبــة 

المصيــر"، والــذي يبيــن أن نحــو نصــف النســاء فــي 57 

التمــاس خدمــات  فــي  الحــق  مــن  تحــرم  ناميــة  دولــة 

الرعايــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك خدمــات الصحــة الجنســية 

واإلنجابية وتنظيم األسرة.

حوالي ٨٠٪ من البلدان لديها قوانين تدعم الصحة 80%
والعافية الجنسية واإلنجابية.

٥٥٪ من النساء يتمتعن بالتمكين الكامل التخاذ 
األسرة  وتنظيم  الصحية  الرعاية  بشأن  قرارات 

والقدرة على قول نعم أو ال للعالقات الحميمة.

الوصول  إمكانية  قانونيًا  البلدان تضمن  ٧٥٪ من 
الكامل والمتساوي إلى خدمات تنظيم األسرة.

وسياسات  قوانين  لديها  البلدان  من   ٪٥٦ حوالي 
تدعم التربية الجنسية الشاملة.

على  الحصول  إمكانية  تضمن  البلدان  من   ٪٧١
رعاية األمومة الشاملة.
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أطلقــت وزارة الصحــة األردنيــة خــالل الربــع الثانــي مــن 

العــام الحالــي التقريــر الوطنــي الثانــي لوفيــات األمهــات 

للعام 2019، الممول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية، 

ــات النســاء فــي ســن اإلنجــاب (15 - 49  والــذي يرصــد وفي

عامًا)، واألسباب والعوامل التي أدت إلى حدوثها.

ــالل  ــرأة خ ــاة 63 ام ــهد وف ــام 2019 ش ــر أن ع ــر التقري وأظه

مستشــفيات  جميــع  فــي  والنفــاس  والــوالدة  الحمــل 

المملكــة الحكوميــة والجامعيــة والخاصــة، حيــث بلغــت 

معــدالت وفيــات األمهات في هذا العام حوالي 32٫4 وفاة 

لــكل 100 ألــف والدة، بينمــا كانــت 29٫8 وفــاة لــكل 100 ألــف 

والدة في 2018.

حــدوث  بيــن   2018 األول  الرصــدي  التقريــر  أن  يشــار 

وفلســطينيات  وســوريات  ألردنيــات  نفاســية  وفــاة   62

وباكســتانيات، فيمــا خضعــت 39 حالــة مــن الوفيــات 

النفاســية لوالدة قيصريــة، 17 منها كانت ألول مرة، ويبلغ 

عــدد مراكــز األمومة والطفولة في األردن نحو 120 مركزًا. 

النزيــف  كانــت  الوفــاة  اســباب  أبــرز  أن  التقريــر  وبيــن 

ــة وتســمم الحمــل  ــدي والجلطــات الدموي الدمــوي التولي

ــى  ــة إل ــل، إضاف ــاء الحم ــة اثن ــة الوعائي ــراض القلبي واألم

وغيــر  المكتشــفة  الســرطانية  األمــراض  بعــض 

المكتشــفة ووضــع معيــب فــي المشــيمة الملتصقــة 

عمليــات  عــن  الناجــم  الرحــم  وانفجــار  الرحــم  بجــدار 

(الطلــق  الــوالدة  علــى  تحريــض  أو  ســابقة،  قيصريــة 

االصطناعي) بطريقة خاطئة.

     التقرير الوطني لوفيات األمهات لعام 2019:

يوثق التقرير أيضًا العديد من الطرق األخرى 
التي ُينتهك فيها االستقالل الذاتي للنساء 
والرجال والفتيات والفتيان، وأوضح ما يلي:

رابط التقرير:
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/�les/-
pub-pdf/sowp2021_report_-_ar_v411_0.pdf

02

80%

قضية  يعالج  تشريع  دولة   43 لدى  يوجد  ال 
االغتصاب الزوجي (االغتصاب من قبل الزوج).

تقيد أكثر من 30 دولة حق المرأة في التنقل خارج 
المنزل.

يعد الفتيان والفتيات من ذوي اإلعاقة أكثر عرضة 
بثالث مرات تقريًبا للعنف الجنسي فيما الفتيات 

هن األكثر عرضة للخطر.

من  "الزواج  قوانين  منطقة  أو  دولة   20 في  يوجد 
من  يفلت  أن  للرجل  يمكن  حيث  المغتصب"، 
الفتاة  أو  المرأة  من  تزوج  إذا  الجنائية  المالحقة 

التي اغتصبها.
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