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كلية  في  الجامعات  طلبة  من  تشكيلها  تم  التي 

ال  بجامعة  التمريض  وكلية  األردنية  بالجامعة  التمريض 

والحقوق  واالنجابية  الجنسية  بالصحة  والخاصة  البيت 

االنجابية للشباب، والمشاركة في اجتماع على المستوى 

أفضل  واستعراض  الخبرات  "تبادل  حول  االقليمي 

ورشة  وعقد  اإلنجابية"،  والصحة  اإلسالم  الممارسات: 

نت  وشير  للسكان  األعلى  المجلس  دور  حول  تعريفية 

والصحة  والتنمية  السكان  قضايا  مجال  في  االردن 

المعنيين  التدريس  هيئة  ألعضاء  واالنجابية  الجنسية 

السنوي  اللقاء  وعقد  األردنية،  الرسمية  بالجامعات 

الثالث  الربع  خالل  تم  كما  األردن،  نت  شير  ألعضاء 

ضمن  األردن  نت  شير  فريق  أعضاء  من  عدد  استضافة 

تتعلق  مواضيع  حول  للحديث  وتلفزيونية  إذاعية  لقاءات 

بالصحة الجنسية واالنجابية.

إدامة قاعدة األبحاث على موقع منصة  وذلك إلى جانب 

المعرفة للصحة الجنسية واالنجابية، من خالل تسجيل23 

 236 للمسجلين  الكلي  العدد  ليصبح  جديد  عضو/ة 

زائر/ة   187 الثالث  الربع  خالل  زوارها  عدد  وبلغ  عضو/ة، 

منهم 104 إناث و83 ذكور.  

يسر شير نت األردن أن يصدر العدد الواحد والعشرون من 

النشرة الدورية للربع الثالث من عام 2021، والتي تأتي في 

وراسمي  القرار  وصناع  الباحثين  إبقاء  على  حرصه  إطار 

إطالع  على  البحثية  والجهات  البرامج  ومعدي  السياسات 

مجال  في  والعالمية  المحلية  بالمستجدات  يتعلق  فيما 

الصحة الجنسية واإلنجابية.

والتقارير  واالستراتيجيات  الدراسات  أبرز  النشرة  وتتناول 

دراسة  ومنها،  إعدادها  يجري  والتي  الوطنية  والخطط 

على  كوفيد-19  جائحة  "أثر  بعنوان  سياسات  وملخص 

دراسة  األردن"،  في  األسرة  تنظيم  وخدمات  معلومات 

االجتماعية  العوامل  "أثار  بعنوان  سياسات  وملخص 

الصحة  على  االجتماعي  النوع  وديناميات  واالقتصادية 

جرش"،  محافظة  في  والفتاة  للمرأة  واإلنجابية  الجنسية 

دراسة تحليل وضع الهجرة الدولية في األردن، ورقة حقائق 

الهجرة والنوع االجتماعي"، ورقة  "العالقة ما بين  بعنوان 

حقائق بعنوان "الروابط بين ديناميكيات السكان والنوع 

الصحة  بقضايا  خاصة  اتصال  استراتيجية   ،" االجتماعي 

الجنسية واالنجابية 2022-2024، إعداد خطة وطنية لتنفيذ 

الدولي  (المؤتمر   2019 نيروبي  قمة  نحو  األردن  التزامات 

للسكان والتنمية +25 / تسريع الوعد) لألعوام (2030-2021).

تنفيذها  تم  التي  واألنشطة  الفعاليات  مجال  في  اما 

احتفالية  بالمشاركة في  أبرزها  فتمثلت  بها،  والمشاركة 

وإطالق  للسكان،  العالمي  اليوم  بمناسبة  عربية 

ملخصات سياسات ذات عالقة بالصحة الجنسية واالنجابية 

في األردن بعناوين ( الروابط بين التغير المناخي والصحة 

من  الطالبات  تسرب  أثر  األردن،   في  واإلنجابية  الجنسية 

والصحة للمرأة  االقتصادية  المشاركة  على  المدارس 

الجنسية واإلنجابية في األردن، دور المسائلة في استدامة 

واألوضاع  األزمات  في  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  برامج 

الممارسين للجنة  االول  اللقاء  األردن)، وعقد  الهشة في 

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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ــت االردن  ــير ن ــا ش ــل عليه ــي يعم ــات الت - الدراس
واالن قيد التنفيذ :

     دراســة وملخــص سياســات بعنــوان "أثــر جائحــة 
كوفيــد19 على معلومات وخدمات تنظيم األســرة 

في األردن": 
وملخــص  للدراســة  المرجعيــة  الشــروط  إعــداد  تــم 
خبــراء  علــى  الدراســة  تنفيــذ  احالــة  وتــم  السياســات، 
الممارســين  مــن  لجنــة  تشــكيل  تــم  كمــا  إلعدادهــا، 
ــام  ــكل ع ــة بش ــدف الدراس ــة، وته ــذ الدراس ــة تنفي لمتابع
لالســتجابة  وقــوي  شــامل  تنفيــذي  إطــار  وضــع  إلــى 
الســريعة لتداعيــات األزمــات فــي مجــال تقديــم معلومــات 

وخدمات تنظيم األسرة.

"أثــار  بعنــوان  سياســات  وملخــص  دراســة    
العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة وديناميــات 
الجنســية  الصحــة  علــى  االجتماعــي  النــوع 

واإلنجابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش":
وملخــص  للدراســة  المرجعيــة  الشــروط  إعــداد  تــم 
خبــراء  علــى  الدراســة  تنفيــذ  إحالــة  وتــم  السياســات، 
الممارســين  مــن  لجنــة  تشــكيل  تــم  كمــا  إلعدادهــا، 

والمؤسسات المعنية لمتابعة تنفيذ الدراسة.
وتهــدف الدراســة بشــكل عــام إلــى دراســة آثــار العوامــل 
االجتماعيــة واالقتصاديــة وديناميــات النــوع االجتماعــي 
ــي  ــاة ف ــرأة والفت ــة للم ــية واإلنجابي ــة الجنس ــى الصح عل
األعــراف  دور  استكشــاف  خــالل  مــن  جــرش،  محافظــة 
النــوع  وديناميــات  االجتماعيــة  والعــادات  الثقافيــة 
مخرجــات  انخفــاض  فــي  ســاهمت  التــي  االجتماعــي 
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للمــرأة والفتــاة فيمــا يتعلــق 
ــد  ــف ض ــرة والعن ــم األس ــاب وتنظي ــزواج واإلنج ــا ال بقضاي
ــراح اليــات  المــرأة (المحــددة فــي مشــكلة الدراســة)، واقت
ــية  ــة الجنس ــتوى الصح ــاء بمس ــتدام لالرتق ــر المس التغيي

واإلنجابية للمرأة والفتاة في المحافظة.
وقــد تــم عقــد االجتمــاع االول للجنــة الخبــراء الممارســين 
في محافظة جرش بتاريخ 6 اب 2021، والذي ضم مجموعة من 
الخبــراء ممثليــن بمــدراء مديريــات جــرش للصحــة والتربيــة 
جــرش،  ومحافظــة  االجتماعيــة،  والتنميــة  والتعليــم 
ووكالــة الغــوث، ومركــز االميــرة بســمة للتنميــة البشــرية، 
االجتماعــي  النــوع  وخبــراء  الدوليــة،  الطبيــة  والهيئــة 
والصحــة االنجابيــة فــي هــذه المؤسســات، وقــد عــرض 
خبــراء الدراســة علــى اللجنــة منهجيــة الدراســة واهدافهــا 

وادواتها، وقد تلقوا التغذية الراجعة من اللجنة.

      ورقــة حقائــق بعنــوان "العالقــة مــا بيــن الهجــرة 
والنوع االجتماعي" :

 تــم إعــداد المســودة االولــى مــن الورقــة والتــي اســتندت 
بيــن  النظريــة  األطــر  وأبــرزت  مكتبيــة،  مراجعــة  علــى 

ديناميكيات  بين  "الروابط  بعنوان  حقائق  ورقة 
السكان والنوع االجتماعي ".

جائحة  "أثر  بعنوان  سياسات  وملخص  دراسة 
كوفيد19 على معلومات وخدمات تنظيم األسرة 

في األردن".

 استراتيجية اتصال خاصة بقضايا الصحة الجنسية 
واالنجابية 2024-2022. 

والنوع  الهجرة  بين  ما  "العالقة  بعنوان  حقائق  ورقة 
االجتماعي".

العوامل  "أثار  بعنوان  سياسات  وملخص  دراسة 
النوع  وديناميات  واالقتصادية  االجتماعية 
واإلنجابية  الجنسية  الصحة  على  االجتماعي 

للمرأة والفتاة في محافظة جرش".

األردن  نت  شير  عمل  نطاق  توسيع  حول  دراسة 
على المستوى اإلقليمي.

•   الدراسات واالستراتيجيات والتقارير
     والخطط الوطنية :

إعداد ملخص سياسات تعزيز التثقيف حول الصحة 
لليافعين  واإلنجابية  والحقوق  واإلنجابية  الجنسية 
الملكية  الجمعية  مع  بالتعاون  وذلك  والشباب، 
للتوعية الصحية وصندوق األمم المتحدة للسكان.

إصدار النشرة الدورية الربع سنوية الثانية – 
العدد 20- لعام 2021 لشير نت األردن.

التابعة  األربعة  للمراكز  البعدي  التقييم  تقرير  إعداد 
لمعهد العناية بصحة األسرة (صويلح، الزرقاء، الكرك 
وعجلون) لتطبيق المعايير الوطنية لخدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب.

- الدراسات التي يعمل عليها شير نت االردن واالن
قيد التنفيذ :
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ــد،  ــة والفوائ ــل التكلف ــين، تحلي ــر المنافس ــم مخاط تقيي

المحتملــة  والشــبكات  للمنظمــات  خريطــة  رســم 

للشــراكة لتصبــح أعضــاء ضمــن الشــير نــت، التقييــم 

فــرص  تقييــم  المماثلــة،  األنشــطة  تداخــل  لتجنــب 

التمويل لألنشطة اإلقليمية أو لمركز إقليمي. 

- إعــداد تقريــر التقييــم البعــدي للمراكــز األربعــة 

التابعــة لمعهــد العنايــة بصحــة األســرة (صويلــح، 

المعاييــر  لتطبيــق  وعجلــون)  الكــرك  الزرقــاء، 

ــة  ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح ــة لخدم الوطني

الصديقة للشباب : 

تــم إعــداد تقاريــر التقييــم القبلــي لألربعــة مراكــز التابعــة 

لمعهــد العنايــة بصحــة االســرة فــي كل مــن صويلــح 

والزرقاء والكرك وعجلون بمنتصف شهر حزيران 2021، ويجري 

فــي شــهر ايلــول تنفيــذ التقييــم البعــدي لهــا لتحديــد 

المعاييــر  لمتطلبــات  االربعــة  المراكــز  تلبيــة  مــدى 

ــة لخدمــات صديقــة للشــباب فــي مجــال الصحــة  الوطني

ــل مــن  ــة لهــذه المراكــز، وذلــك بتموي الجنســية واإلنجابي

السفارة الهولندية. 

- إعــداد ملخــص سياســات تعزيــز التثقيــف حــول 

الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق واإلنجابيــة 

مــع  بالتعــاون  وذلــك  والشــباب،  لليافعيــن 

ــدوق  ــة وصن ــة الصحي ــة للتوعي ــة الملكي الجمعي

األمم المتحدة للسكان، ويقدم الملخص لمحة عامة عن 

واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  حــول  التثقيــف  أهميــة 

والحقــوق اإلنجابيــة  واالبحــاث المتوفــرة حــول الحاجــة 

الصحــة  حــول  التثقيــف  وخصائــص  التثقيــف،  لهــذا 

الجنســية واإلنجابيــة وبعــض المفاهيــم الخاطئــة حولهــا، 

الجنســية  الصحــة  حــول  للتثقيــف  التحديــات  وبعــض 

مــن  مجموعــة  جانــب  إلــى  األردن،  فــي  واإلنجابيــة 

السياسات المقترحة، والتي شمل أبرزها ما يلي:

الهجــرة والنــوع االجتماعــي وأشــكال واتجاهــات العالقــات 

ــي  ــوع االجتماع ــر الن ــح لتأثي ــم أوض ــد لفه ــا، وتمه بينهم

علــى الهجــرة، وكيفيــة تفاعــل النــوع االجتماعــي مــع 

ــة  ــن وكيفي ــات المهاجري ــاه تدفق ــث اتج ــن حي ــرة، م الهج

الجنســين،  بيــن  والعالقــات  األدوار  علــى  الهجــرة  تأثيــر 

الهجــرة  بيــن  اإليجابيــة  الصلــة  تعزيــز  يمكــن  وكيــف 

وتحديــد  المــرأة  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  والمســاواة 

لمسار التدخالت التي يمكن التأثير عليهما.

بيــن  "الروابــط  بعنــوان  حقائــق  ورقــة   •
ديناميكيات السكان والنوع االجتماعي ":

 تــم إعــداد المســودة االولــى مــن الورقــة والتــي اســتندت 

بيــن  النظريــة  األطــر  وأبــرزت  مكتبيــة،  مراجعــة  علــى 

وأشــكال  االجتماعــي  والنــوع  الســكان  ديناميكيــات 

أوضــح  لفهــم  وتمهــد  بينهمــا،  العالقــات  واتجاهــات 

لمسار التدخالت التي يمكن التأثير عليهما.

الصحــة  اتصــال خاصــة بقضايــا  اســتراتيجية    •
الجنسية واالنجابية 2024-2022 : 

تــم إعــداد الشــروط المرجعيــة لالســتراتيجية وتــم التعاقــد 

مــع خبيــر إلعدادهــا، وتهــدف االســتراتيجية إلــى بنــاء أجنــدة 

اتصاليــة داعمــة لجهــود شــير نــت األردن فــي مجــال قضايــا 

الصحــة الجنســية واالنجابيــة علــى المســتوى الداخلــي 

وعلــى المســتوى الخارجــي، مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة 

ــادل  ــر وتب ــي نش ــاهم ف ــة تس ــة ومدروس ــة ممنهج اتصالي

تأييــد صنــاع  الجمهــور وكســب  وعــي  ورفــع  المعرفــة 

المناســبة  األدوات  ووضــع  القضايــا،  هــذه  تجــاه  القــرار 

والمــرأة  الشــباب  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  علــى  لذلــك 

والحقوق.

• دراســة حــول توســيع نطــاق عمــل شــير نــت 
األردن على المستوى اإلقليمي، والتي تهدف للمساعدة 
علــى دراســة الــدور والقيمــة المضافــة لتوســيع الشــير 

نت في المنطقة العربية.

والجــدوى  الحالــي  الوضــع  تحليــل  الدراســة  وتتضمــن   

لفحــص الــدور والقيمــة المضافــة لتوســيع شــير نــت فــي 

المنطقة، ومن األمور التي سيتضمنها التحليل: 
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1. اناطــة مســؤولية تنســيق البرامــج والمشــاريع المتعلقــة 
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للشــباب واليافعيــن ومتابعــة 
البرامــج والمشــاريع علــى مؤسســة  أثــر تلــك  وتقييــم 

عامة مثل المجلس األعلى للسكان.
الجنســية  الصحــة  لبرامــج  الالزمــة  الموازنــات  رصــد   .2
ــا  ــن ضمنه ــن وم ــباب واليافعي ــة للش ــة الصديق واإلنجابي

التثقيف حول الصحة الجنسية واإلنجابية.
3. وضــع دليــل شــمولي للتثقيــف حــول الصحــة الجنســية 

واإلنجابية لليافعين والشباب.
الجنســية  للصحــة  االساســية  المفاهيــم  إدمــاج   .4
واإلنجابيــة فــي المناهــج المدرســية والجامعيــة والبرامــج 
ــن  ــات م ــة الفئ ــى كاف ــول إل ــان الوص ــة لضم المجتمعي

اليافعين، والشباب داخل وخارج المدارس والجامعات.

إصـدار النـشــرة الـدوريــة الـربــع سـنويــة الـثانـيـــة
العــدد 20 - لعــام 2021 لشــير نــت األردن، والتــي تأتــي 
ــن ــاء الباحثي ــى إبق ــت االردن عل ــير ن ــرص ش ــار ح ــي  إط ف

البرامــج  ومعــدي  السياســات  وراســمي  القــرار  وصنــاع 
يتعلــق  فيمــا  إطــالع  علــى  البحثيــة  والجهــات 
بالمســتجدات المحليــة والعالميــة فــي مجــال الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة، حيــث تناولــت النشــرة أبــرز اإلنجــازات 
ــن  ــي م ــع الثان ــالل الرب ــت األردن خ ــير ن ــا ش ــي حققه الت

عام 2021.

04
عقد المجلس األعلى 

للسكان وشير نت 
االردن بتاريخ 20218/31، 
اللقاء السنوي ألعضاء 
شير نت األردن، والذين 

يمثلون مختلف 
الجهات الوطنية 
العامة والخاصة 

والتطوعية 
والمنظمات الدولية 

والمؤسسات 
االكاديمية.

08
زيارة وفد من المجلس 

األعلى للسكان وجامعة 
اليرموك لجامعة غرب 

اسكتلندا، حيث تم عقد 
اجتماعات تنسيقية فنية 
مع المعنيين بالجامعة، 

وذلك على خلفية مشروع 
"تمكين الالجئات 

السوريات في حاالت 
األزمات الممتدة من خالل 

تعزيز قدراتهن على الريادة 
وادارة المشاريع الصغيرة 

من منظور النوع 
االجتماعي".

10
مشاركة فريق شير نت 

األردن في الجزء 
الثالث من البرنامج 

التدريبي حول نموذج 
شير نت العالمي 
للتحسين السريع 

(SHIRIM) - باستخدام 
النهج التعاوني – 

بتنظيم من الشير نت 
العالمي.

11
مشاركة فريق شير نت 

األردن في االجتماع 

السنوي العضاء الشير 

نت العالمي والذي عقد 

بتواريخ ( 9/28 و2021/9/30).

12
إطالق نتائج دراسة 

"تعزيز مشاركة القطاع 

الخاص في تقديم 

خدمات الصحة 

اإلنجابية والجنسية في 

األردن".

09
انشاء وتطوير منصة 

معرفة الكترونية 

للشباب حول الصحة 

الجنسية واالنجابية 

والحقوق اإلنجابية.

06
تنظيم المجلس 

األعلى للسكان بتاريخ 
2021/8/2 لورشة 

متابعة تطبيق المعايير 
الوطنية لخدمات 
الصحة االنجابية 

والجنسية الصديقة 
للشباب، وذلك 

بالتعاون مع مؤسسة 
الملك حسين ومعهد 
العناية بصحة االسرة.

01
إطالق المجلس األعلى 

للسكان وشير نت 
األردن لثالث ملخصات 

سياسات تتعلق 
بمواضيع الصحة 

الجنسية واالنجابية في 
األردن.

02
عقد المجلس االعلى 

للسكان وشير نت 
األردن بتاريخ 2021/7/7 

اللقاء االول للجنة 
الممارسين التي تم 
تشكيلها من طلبة 
الجامعات في كلية 
التمريض بالجامعة 

األردنية وكلية 
التمريض بجامعه ال 

البيت، والخاصة 
بالصحة الجنسية 

واالنجابية والحقوق 
االنجابية للشباب.

03
عقد المجلس األعلى 

للسكان بتاريخ 
2021/8/29 ورشة عمل 

تعريفية ألعضاء 
وعضوات الهيئة 

التدريسية في األقسام 
المعنية بالجامعات 
الرسمية، حول دور 
المجلس وشير نت 

االردن في العمل على 
قضايا السكان 

والتنمية والصحة 
الجنسية واإلنجابية 

على مستوى وطني 
واقليمي.

07
عقد المجلس االعلى 
للسكان دورة تدريب 

المدربين في مجال الصحة 
الجنسية واالنجابية 

والحقوق اإلنجابية، والتي 
نفذت على جزئين االول 
خالل الفترة (12-15 تموز 

2021) والثاني خالل الفترة 
(27 – 30 أيلول 2021)، وذلك 
ضمن فعاليات مشروع نحو 

خدمات وحلول أكثر 
استدامة الحتياجات الصحة 

الجنسية واإلنجابية 
والحقوق اإلنجابية للشباب 

والالجئين في األردن.

05
مشاركة المجلس 

األعلى للسكان بتاريخ 
2021/7/27 في اجتماع 

عبر تقنية االتصال 
المرئي " فيديو 

كونفرانس" حول 
"تبادل الخبرات 

واستعراض أفضل 
الممارسات: اإلسالم 

والصحة اإلنجابية".

• الفعاليات واألنشطة التي تم تنفيذها والمشاركة بها :
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امــا ملخــص سياســات "دور المســائلة فــي اســتدامة برامــج 

واألوضــاع  األزمــات  فــي  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة 

الهشــة فــي األردن"، فقــد هــدف إلــى تحســين وصــول 

الهشــة   والبيئــات  األزمــات  مــن  المتضرريــن  األشــخاص 

واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  وخدمــات  لمعلومــات 

وإنجابيــة  جنســية  صحيــة  ورعايــة  اإلنجابيــة  والحقــوق 

تحقيــق  فــي  التقــدم  تســريع  إلــى  باإلضافــة  أفضــل، 

ذات  المســتدامة  التنميــة  وأهــداف  الوطنيــة  األهــداف 

العالقة.

- عقــد المجلــس االعلــى للســكان وشــير نــت 
للجنــة  االول  اللقــاء   ٢٠٢١/٧/٧ بتاريــخ  األردن 
طلبــة  مــن  تشــكيلها  تــم  التــي  الممارســين 
بالجامعــة  التمريــض  كليــة  فــي  الجامعــات 
األردنيــة وكليــة التمريــض بجامعــه ال البيــت، 
ــة  ــة واالنجابيــ ــة الـجنسـيـــ ــة بالصحـــ والــخاصــ
والحقوق االنجابية للشــباب، حيث تم تشكيل اللجنة 
ضمــن معاييــر تــم وضعهــا مــن قبــل المجلــس وشــير نــت 

مــن  اللجنــة  أعضــاء  األول  اللقــاء  واســتهدف  االردن، 

الجامعة األردنية.

وتــم خــالل اللقــاء األول اطــالع الطلبــة علــى انجــازات 

المجلــس وشــير نــت االردن فــي مجــال الصحــة الجنســية 

اللجنــة  وتعريــف  اإلنجابيــة،  والحقــوق  واالنجابيــة 

ــات  ــد اجتماع ــيتم عق ــة، وس ــالل اللجن ــن خ ــم م بمهامه

ــا  ــم، كم ــذ مهامه ــى تنفي ــالب عل ــاعدة الط ــة لمس الحق

تــم عقــد ورشــة لطلبــة كليــة التمريــض فــي جامعــة ال 

البيت بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤.

ــت  ــير ن ــكان وش ــى للس ــس األعل ــالق المجل - إط

تتعلــق  سياســات  ملخصــات  لثــالث  األردن 

فــي  واالنجابيــة  الجنســية  الصحــة  بمواضيــع 

األردن، وذلك خالل اللقاء الذي عقد بتاريخ٢٠٢١/٧/٢٧ 

ــة ذات  ــات الوطني ــن الجه ــن ع ــاركة ممثلي بمش

العالقة.

ــن  ــط بي ــوان ""الرواب ــات األول بعن ــص السياس ــاء ملخ وج

فــي  واإلنجابيــة  الجنســية  والصحــة  المناخــي  التغيــر 

الطالبــات مــن  أثــر تســرب   " األردن""، والثانــي بعنــوان 

ــة  ــرأة والصح ــة للم ــاركة االقتصادي ــى المش ــدارس عل الم

ــوان " "دور  ــث بعن ــي األردن"، والثال ــة ف ــية واإلنجابي الجنس

الجنســية  الصحــة  برامــج  اســتدامة  فــي  المســائلة 

واإلنجابية في األزمات واألوضاع الهشة في األردن".

وهــدف ملخــص سياســات "الروابــط بيــن التغيــر المناخــي 

لفــت  إلــى  األردن"  فــي  واإلنجابيــة  الجنســية  والصحــة 

الالزمــة  الطبيــة  الثقافــة  بتوفيــر  لالهتمــام  االنتبــاه 

ــر المناخــي علــى الصحــة الجنســية  ــر التغي للتوعيــة بتأثي

واإلنجابية.

وبحــث ملخــص سياســات  "أثــر تســرب الطالبــات مــن 

ــة  ــرأة والصح ــة للم ــاركة االقتصادي ــى المش ــدارس عل الم

ــرب  ــكلة التس ــي مش ــي األردن" ف ــة ف ــية واإلنجابي الجنس

ــى  ــة عل ــج المترتب ــباب، والنتائ ــث األس ــن حي ــي م المدرس

هــذه المشــكلة مــع التركيــز علــى تســرب الطالبــات فــي 

المرحلــة األساســية، وعلــى العالقــة بيــن التســرب والفقــر، 

ــى العالقــة مــا  والوضــع االقتصــادي لألســرة، وكذلــك عل

ــة  ــري، وعمال ــف األس ــال، والعن ــرب وزواج األطف ــن التس بي

األطفــال، ومــا بيــن التعليــم والصحــة اإلنجابيــة، والثقافــة 

الجنســية، وبيــان أهميــة التوعيــة لألســر بمخاطــر التســرب 

المدرســي، ودور المدرســة والبيئــة المدرســية عمومــًا فــي 

دور  إلــى  باإلضافــة  التســرب،  مشــكلة  مــن  الحــد 

المرشــدين التربوييــن وتطبيــق التشــريعات للحــد مــن 

التسرب المدرسي.
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- عقــد المجلــس األعلــى للســكان وشــير نــت 
االردن بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١، اللقاء السنوي ألعضاء شير 
نــت األردن، والذيــن يمثلــون مختلــف الجهــات 
والتطوعيــة  والخاصــة  العامــة  الوطنيــة 

والمنظمات الدولية والمؤسسات االكاديمية.
وهــدف اللقــاء إلــى إطــالع أعضــاء شــير نــت األردن علــى 

2021 وتطلعاتــه  المتحققــة لعــام  المشــروع  إنجــازات 

المســتقبلية لعــام 2022، والمنح الصغيــرة المقدمة من 

منظمة الشير نت الهولندية لألردن لعام 2021.

بتاريــخ  للســكان  األعلــى  المجلــس  مشــاركة 
االتصــال  تقنيــة  عبــر  اجتمــاع  فــي   ٢٠٢١/٧/٢٧
"تبــادل  حــول  كونفرانــس"  فيديــو   " المرئــي 
الممارســات:  أفضــل  واســتعراض  الخبــرات 
جــاء  والــذي  اإلنجابيــة"،  والصحــة  اإلســالم 
بتنظيــم مــن األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 
فــي  شــركاء  منظمــة  مــع  بالتعــاون  العربيــة 

السكان والتنمية.

- عقــد المجلس األعلى للســكان بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٩ 
ورشــة عمــل تعريفيــة ألعضــاء وعضــوات الهيئــة 
التدريســية فــي األقســام المعنيــة بالجامعــات 
ــت االردن  ــير ن ــس وش ــول دور المجل ــمية، ح الرس
فــي العمــل علــى قضايــا الســكان والتنميــة 
مســتوى  علــى  واإلنجابيــة  الجنســية  والصحــة 

وطني واقليمي.
وتــم خــالل الورشــة بيــان دور المجلــس كجهــة وطنيــة 

الســكانية  والمعلومــات  القضايــا  لكافــة  مرجعّيــة 

السياســات  وضــع  فــي  ويســاهم  بالتنميــة  المتعلقــة 

أن  ذكــر  تــم  كمــا  العمــل،  وخطــط  واإلســتراتيجيات 

المجلــس يعتبــر حاضنــة لمشــروع شــير نــت االردن  والــذي  

يعتبــر احــدى منصــات المعرفــة التابعــة لمؤسســة الشــير 

نــت العالمــي فــي هولنــدا، والــذي بــدأ تنفيــذه منــذ عــام 

2016 ويســتمر لنهايــة عــام 2024، والــذي مــن أبــرز اهدافــه 

دعــم االبحــاث المتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة 

وربطهــا بالمتغيــرات األخــرى بمشــاركة المعنييــن مــن 

الشــركاء فــي القطاعــات المختلفــة، و تســهيل بنــاء 

واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  حــول  ونشــرها  المعرفــة 

ــاركة  ــالل المش ــن خ ــواء م ــة س ــوق اإلنجابي ــا الحق وقضاي

عبــر اإلنترنــت أو مــن خــالل االتصــال غيــر االلكترونــي، 

وبنــاء قــدرات الشــركاء الرئيســيين علــى تحديــد الفجــوات 

المعرفيــة التــي تــم تحديدهــا علــى الصحــة الجنســية 

واإلنجابية وقضايا الحقوق اإلنجابية في األردن.
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ــب  ــكان دورة تدري ــى للس ــس االعل ــد المجل - عق

المدربيــن فــي مجــال الصحــة الجنســية واالنجابية 

والحقــوق اإلنجابيــة، والتــي نفــذت علــى جزئيــن 

االول خالل الفترة (١٢-١٥  تموز 2021) والثاني خالل 

الفترة (27 – 30 أيلول 2021)، وذلك ضمن فعاليات 

اســتدامة  أكثــر  وحلــول  نحــو خدمــات  مشــروع 

الحتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقوق 

اإلنجابية للشــباب والالجئين في األردن، والذي يتم 

� و�������������������������تنفيذه بالشراكة مع ���

 ،������� ������ و    �
	� ������ 	������� 
��������

ــوك  ــة اليرم ــن جامع ــن م ــس المحليي ــركاء المجل وش

وجمعيــة اهــل الجبــل األردنيــة، بتمويــل مــن المنظمــة 

."����الهولندية الدولية في التعليم "

وتتمثــل  أهــداف المشــروع فــي تصميــم نهــج موحــد علــى 

الجهــود  وتنســيق  لتنفيــذ  الدوليــة  المعاييــر  أســاس 

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 األنسان.

وتمثلــت أبــرز أهــداف االجتمــاع الــذي ضــم مشــاركين مــن 

والتنميــة  للســكان  العربــي  المجلــس  أعضــاء  الــدول 

ــبل  ــث س ــة، ببح ــكان والتنمي ــي الس ــركاء ف ــة ش ومنظم

نقــل المعرفــة وتبــادل الخبــرات فــي قضايــا الســكان 

والتنميــة بيــن األقطــار، وتعزيــز تبــادل الخبــرات واالنجــازات 

الفضلــى،  والممارســات  الميدانيــة  التجــارب  إلغنــاء 

وتقديــم إطــار لمقاربــة السياســات فــي مجــال الصحــة 

اإلنجابية.

- تنظيم المجلس األعلى للسكان بتاريخ 2/٢٠٢١/٨ 
الوطنيــة  المعاييــر  تطبيــق  متابعــة  لورشــة 
لخدمــات الصحــة االنجابيــة والجنســية الصديقــة 
للشــباب، وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة الملــك 

حسين ومعهد العناية بصحة االسرة.
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للســكان  األعلــى  المجلــس  مــن  وفــد  زيــارة   -
اســكتلندا،  غــرب  لجامعــة  اليرمــوك  وجامعــة 
ــع  ــة م ــيقية فني ــات تنس ــد اجتماع ــم عق ــث ت حي
خلفيــة  علــى  وذلــك  بالجامعــة،  المعنييــن 
فــي  الســوريات  الالجئــات  "تمكيــن  مشــروع 
تعزيــز  خــالل  مــن  الممتــدة  األزمــات  حــاالت 
المشــاريع  وادارة  الريــادة  علــى  قدراتهــن 

الصغيرة من منظور النوع االجتماعي".
ويهــدف المشــروع إلــى تمكيــن مجموعــة مــن الالجئــات 

الســوريات الالتــي عانييــن مــن أزمــة إنســانية مطولــة، 

وقــد عانيــن جميًعــا مــن العنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي المتفاقــم أثنــاء جائحــة كورونــا ومــا نتــج عنــه 

واكســابهن  قدراتهــن  تعزيــز  خــالل  مــن  إغــالق،  مــن 

المهــارات والمعرفــة الالزمــة لتيســير اندماجهــن الظرفــي 

فــي المجتمــع،  مــن خــالل اكســابهن مهــارات فــي الريــادة 

وادارة المشــاريع الصغيــرة مــع التركيــز علــى التمكيــن 

والمســاواة بيــن الجنســين لتكــون بدايــة لهــن وحافــز 

لتحريــر وتغييــر حيــاة أنفســهن وأطفالهــن ليســاعدهن 

ــش  ــهن وعي ــروف عيش ــين ظ ــى تحس ــل وعل ــى العم عل

أســرهّن، وللمســاهمة فــي نقلهــن مــن كونهــن طالبــات 

لجوء إلى "متحدثات لجوء".

ــة  ــال البعث ــالل اعم ــرت خ ــي ج ــات الت ــن الفعالي ــن بي وم

غــرب  جامعــة  مــن  واالكاديمييــن  والخبــراء  الفنيــة 

النتائــج والمالحظــات والتوصيــات  اســكتلندا، مناقشــة 

انشــطة  تنفيــذ  خــالل  مــن  استشــعارها  تــم  التــي 

المشــروع، والــذي تــم تنفيــذ جــزء مــن هــذه االنشــطة مــن 

خــالل المجلــس االعلــى للســكان وجامعــة اليرمــوك خــالل 

مــن  التمكيــن   " بعنــوان   2021 وتمــوز  حزيــران  شــهر 

المشــاريع  وادارة  الريــادة  فــي  القــدرات  تعزيــز  خــالل 

والتــي  االجتماعــي"،  النــوع  منظــور  مــن  الصغيــرة 

مــن  صغيــرة  مجموعــة  تمكيــن  دورة  تنفيــذ  تضمنــت 

الالجئــات الســوريات الالتــي كــن جــزًءا مــن دراســة اثــر 

النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  علــى  كورونــا  جائحــة 

االجتماعــي للســيدات والفتيــات الســوريات والتــي تــم 

ــل المجلــس االعلــى للســكان بالتعــاون  إعدادهــا مــن قب

اســتعراض تــم  كمــا  اســكتلندا،  غــرب  جامعــة  مــع 

 المواضيــع التــي تــم إعدادهــا للــدورة التدريبيــة، ومناقشــة 

المواضيــع التــي يمكــن أن يتــم شــرحها فــي الــدورات 

القادمــة بصــورة أوســع،  والمواضيــع التــي مــن الممكــن 

اضافتهــا  الممكــن  مــن  التــي  والمواضيــع  اختصارهــا 

للتدريب.

الفنيــة والخبــراء  البعثــة  اجتماعــات  أيضــًا خــالل  وتــم 

مناقشــة  اســكتلندا  غــرب  جامعــة  مــن  واألكاديمييــن 

العصــف  خــالل جلســات  مــن  المســتقبلية  التطلعــات 

الذهني.

الكترونيــة  معرفــة  منصــة  وتطويــر  إنشــاء   -
واالنجابيــة  الجنســية  الصحــة  حــول  للشــباب 
ــاهمة  ــدف للمس ــي ته ــة، والت ــوق اإلنجابي والحق
ــم  ــاء بصحته ــم، واالرتق ــي لديه ــع الوع ــي رف ف
االنجابيــة والجنســية، مــن خــالل تقديــم حزمــة 
متكاملــة مــن المعلومــات والبيانــات، حيــث تــم 
التعاقــد مــع جهــة معنيــة بالتنفيــذ، واالن فــي 

مراحل انشاء المنصة.

- مشــاركة فريــق شــير نــت األردن فــي الجــزء 
الثالــث مــن البرنامــج التدريبــي حــول نمــوذج 
 - (SHIRIM)  شــير نت العالمي للتحســين الســريع
باســتخدام النهــج التعاونــي – بتنظيم من الشــير 
ــتخدامه  ــه الس ــم تكييف ــذي ت ــي، وال ــت العالم ن
كآليــة لبــدء وتنميــة القــدرات ألعضــاء الشــير 
الــدول  فــي  الُقطريــة  المراكــز  مــن  نــت 

المختلفة.
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- مشــاركة فريــق شــير نــت األردن فــي االجتمــاع 

ــذي  ــي، ال ــت العالم ــير ن ــاء الش ــنوي إلعض الس

ــات  ــت منص ــخ (٩/28 و٢٠٢١/٩/30)، وقدم ــد بتواري عق

المعرفــة التابعــة للشــير نــت مــن المراكــز الُقطريــة 

المختلفــة وعددهــا ســبعة منصــات خــالل االجتمــاع أهــم 

إنجازاتهــا لعــام 2021 والتطلعــات المســتقبلية لهــا، كمــا 

اهــم  المطلــق  علــي  األردن  نــت  شــير  منســق  قــدم 

إنجازات شير نت األردن لعام 2021 والتطلعات المستقبلية، 

وتخلــل االجتمــاع نقاشــات موســعه حــول إدامــة التمويــل 

وتحديــد األولويــات والقضايــا ذات األهميــة فــي مجــال 

الصحــة الجنســية واالنجابيــة، وكذلــك إدمــاج الشــباب 

ــية  ــة الجنس ــول الصح ــادل اآلراء ح ــي تب ــاركتهم ف ومش

واالنجابية.

ــز مشــاركة القطــاع  ــج دراســة "تعزي - إطــالق نتائ

ــة  ــة اإلنجابي ــات الصح ــم خدم ــي تقدي ــاص ف الخ

والجنسية في األردن"، وذلك خالل اللقاء الذي عقد بتاريخ 

خدمــات  وضــع  تحليــل  إلــى  هدفــت  والتــي   ،٢٠٢١/9/٢٦

حيــث،  مــن  الخــاص  القطــاع  فــي  اإلنجابيــة  الصحــة 

والخدمــات  عملهــا  تحكــم  التــي  الصحيــة  السياســات 

ونوعيتهــا، حجــم التغطيــة، الكــوادر البشــرية العاملــة 

ومــدى وصــول الخدمــات إلــى الفئــات المســتهدفة، كمــا 

تهــدف إلــى تحديــد العوامــل المحفــزة والتجــارب الحاليــة 

الخــاص  القطــاع  تواجــه  التــي  المعيقــة  والعوامــل 

مبــادرات  تطبيــق  فــي  التزامــه  مــدى  لتحديــد  الربحــي 

وبرامــج الصحــة اإلنجابيــة والجنســية والمســاهمة فــي 

ديمومــة الخدمــات والتنميــة الشــاملة كشــريك داعــم 

آليــات  تحديــد  جانــب  إلــى  الحكومــي،  للقطــاع 

ومنهجيــات الشــراكة والتعــاون بيــن القطــاع الخــاص 

والقطــاع الحكومــي والقطاعــات االخــرى فيمــا يتعلــق 

بتحســين بيئــة السياســات وتحديــد الخدمــات ونوعيتهــا 

وأســس تنفيــذ  برامــج الصحــة اإلنجابيــة والجنســية لتعزيــز 

وتحقيــق أهــداف التنميــة  واالرتقــاء بمخرجــات الصحــة 

ــة  ــة مبني ــاذج صحي ــراح نم ــى اقت ــة إل ــي األردن، باإلضاف ف

علــى نتائــج علميــة لتعزيــز الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص 

الربحــي والقطــاع الحكومــي فــي تحقيــق أهــداف الصحــة 

العالميــة  للمتغيــرات  تســتجيب  األردن،  فــي  اإلنجابيــة 

والظروف الصحية الطارئة.



11

االلكترونيــة  المعرفــة  إدامــة موقــع منصــة   •

للصحــة الجنســية واالنجابيــة، حيــث تم تســجيل23 
عضــو/ة جديــد ليصبــح العــدد الكلــي للمســجلين 236 

عضــو/ة، وبلــغ عدد زوارهــا خالل الربع الثالــث  187  زائر/ة 

منهم 104 إناث و83 ذكور.  

     المنح و المشاريع : 
• المنح :

- حصــول الصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية 

ــر  ــي لتطوي ــت العالم ــير ن ــن الش ــرة م ــة صغي ــى منح عل

تعريــف  إلعــادة  خصيصــًا"  مصممــة  تدريــب  "وحــدات 

صحــة  علــى  تؤثــر  التــي  الضــارة  االجتماعيــة  األعــراف 

إلــى  تهــدف  والتــي  والرفاهيــة،  الجنســية  المراهقيــن 

تمكيــن المراهقيــن مــن التأثيــر علــى قــرارات الصحــة 

الجنسية واالنجابية الخاصة بهم لتحقيق الرفاه لهم.

- حصــول مركــز المعلومــات والبحــوث / مؤسســة الملــك 

ــي  ــت العالم ــير ن ــن الش ــرة م ــة صغي ــى منح ــين عل حس

حــول تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة حــول الصحــة 

الجنســية واإلنجابيــة فــي األردن، والتــي تهــدف إلــى بحــث 

وجمــع ونشــر المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة لــدى الشــباب 

إلعــالم  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  حــول  األردن  فــي 

الشباب عن الصحة الجنسية واإلنجابية بشكل أفضل.

     لقــاءات إذاعيــة وتلفزيونيــة ألعضــاء فريــق 
شير نت األردن :

األعلــى  للمجلــس  العامــة  االمینــة  اســتضافة  تــم 
للســكان ورئیســة اللجنــة التوجیھیــة لشــیر نــت االردن 
الدكتــورة عبلــة عمــاوي علــى إذاعــة رادیــو البلــد 
بتاریــخ ۲۰۲۱/۸/۳، وذلــك للحدیث حول أھمیة إدماج 
ــن أطــر  ــد الســكاني ضم ــات الســكانیة والبع الدینامیكی
ــة  ــة واالقتصادی ــة االجتماعی ــة والمحلی الخطــط الوطنی
مــن منظــور حقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي، 
(المفھــوم  الســكانیة  الفرصــة  حــول  والحدیــث 

والسیاسات والقضایا).

تــم اســتضافة منســق شــیر نــت األردن علــي المطلــق 
على إذاعة رادیو البلد بتاریخ ۲۰۲۱/۸/۱۷، وذلك للحدیث 
حــول دراســة "تعزیــز مشــاركة القطــاع الخــاص فــي 

تقدیم خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة في األردن".

ــب  ــت االردن غال ــق شــیر ن ــم اســتضافة عضــو فری ت
العزة بتاریخ ۲۰۲۱/۸/۲٤ على إذاعة رادیو البلد، وذلك 
تســرب  "أثــر  سیاســات  ملخــص  حــول  للحدیــث 
الطالبــات مــن المــدارس علــى المشــاركة االقتصادیــة 

للمرأة والصحة الجنسیة واإلنجابیة في األردن".

تــم اســتضافة عضــو فریــق شــیر نــت األردن منــال 
غزاوي بتاریخ ۲۰۲۱/۸/۲٤ على إذاعة رادیو البلد، وذلك 
ــوق  ــة والحق ــة الجنســیة واالنجابی ــث حــول الصح للحدی

االنجابیة في بیئة الھشاشة والصراع واألزمات.

ــق  ــي المطل ــت األردن عل ــیر ن ــم اســتضافة منســق ش ت
على إذاعة الجامعة األردنیة بتاریخ ۲۰۲۱/۹/۱، وذلك 
للحدیــث حــول اللقــاء الســنوي ألعضــاء شــیر نــت 

األردن.

ــب  ــت االردن غال ــق شــیر ن ــم اســتضافة عضــو فری ت
العزة على إذاعة الجامعة األردنیة بتاریخ ٤/٤/۲۰۲۱، 
للحدیــث حــول موضــوع مــدى تأثیــر جائحــة فیــروس 

كورونا على الموالید في األردن.

ــب  ــت االردن غال ــق شــیر ن ــم اســتضافة عضــو فری ت
ــلحة  ــوات المس ــة الق ــوا وإذاع ــة س ــى إذاع ــزة عل الع
وعلى قناة رؤیا الفضائیة بتاریخ ۲۰۲۱/۷/۱۱، وذلك 

للحدیث حول مناسبة الیوم العالمي للسكان.
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قمة  نحو  األردن  التزامات  لتنفيذ  وطنية  خطة  إعداد 
نيروبي 2019 المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25+ 

/ تسريع الوعد لألعوام ٢٠٢١-٢٠٣٠.

الدولية  الهجرة  وضع  تحليل  دراسة  بتنفيذ  البدء 
األعلى  المجلس  ينفذها  والتي  األردن،  في 
إعداد  جرى  حيث  االسكوا،  مع  بالتعاون  للسكان 
خطة عمل تنفيذ الدراسة من قبل الخبير المعني، 

ووضع المالحظات عليها.

• المشاريع :

-مشــروع "نحــو تحقيــق خدمــات وحلــول أكثــر 

اســتدامة الحتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 

للشباب والالجئين في األردن":

والمنظمــات  للســكان  األعلــى  المجلــس  يســعى 

ــة أهــل  ــه (جامعــة اليرمــوك وجمعي ــة ل الشــريكة الوطني

 Vrije Universiteit الجبــل) من خالل المشــروع الذي تنفــذه

 Belink و    KIT Royal Tropical Institute و   Amsterdam

الهولنديــة  المنظمــة  مــن   مــن  بتمويــل     Academy

الدوليــة فــي التعليــم "Nuffic"، إلــى تحســين المعلومــات 

الجنســية  الصحــة  الحاليــة حــول  والتعليــم  والخدمــات 

واإلنجابية في األردن، بناًء على المعايير الدولية، من خالل 

تطويــر وتنفيــذ دليــل (وطنــي) شــامل مناســب للســياقات 

وتنظيــم  التعليميــة،  المناهــج  وتحســين  الثقافيــة، 

حمــالت توعيــة فعالــة، وتعزيــز قــدرة المنظمــات المحليــة 

علــى خدمــة المجتمعــات، وخاصــة الشــباب والمراهقيــن 

والالجئيــن بشــكل مناســب وبشــكل فعــال، ضمــن نهــج 

حقوق اإلنسان يعمل من أجل خدمات وحلول أكثر استدامة 

للصحــة الجنســية واإلنجابيــة، مــن خــالل خلــق مجموعــة مــن 

المدربين المؤهلين تأهيًال عاليًا.

ثانيًا: السكان والتنمية :

ــرة  ــع الهج ــل وض ــة تحلي ــذ دراس ــدء بتنفي - الب
ــس  ــا المجل ــي ينفذه ــي األردن، والت ــة ف الدولي
األعلــى للســكان بالتعــاون مــع االســكوا، حيــث 
ــن  ــة م ــذ الدراس ــل تنفي ــة عم ــداد خط ــرى إع ج
المالحظــات  ووضــع  المعنــي،  الخبيــر  قبــل 

عليها.
ــذ التزامــات األردن  ــة لتنفي - إعــداد خطــة وطني
نحو قمة نيروبي 2019 (المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية +25 / تسريع الوعد) لألعوام 20٢١-20٣٠:
اســتنادًا إلــى دور المجلــس األعلــى للســكان وبالتعــاون 

مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان كجهتيــن مرجعيتيــن 

المتعلقــة  الســكانية  والمعلومــات  القضايــا  لكافــة 

بالتنميــة وااللتزامــات الدوليــة، والمســاهمة فــي وضــع 

السياســـــات واالســتراتيجيات الوطنيــة وخطــط العمــل 

المعنيــة بالســكان والتنميــة وفقــًا ألفضــل الممارســات 

ــة  ــة وطني ــس خط ــد المجل ــا، ُيع ــم تنفيذه ــة وتقيي ومتابع

 2019 نيروبــي  قمــة  نحــو  األردن  التزامــات  لتنفيــذ 

ــة  ــة وداعم ــة مالئم ــر بيئ ــدف توفي ــوام (2021-2030) به لألع

للسياســات والقضايــا الســكانية فــي األردن والتــي تحقــق 

التزامــات األردن نحــو قمــة نيروبــي 2019،  وتوصيــات مؤتمــر 

القاهــرة للســكان والتنميــة 1994، وتحقيــق اهــداف التنمية 

المســتدامة 2030  المرتبطــة بالشــأن الســكاني والتــي 

تتلخــص فــي المحــاور التاليــة: التأكــد مــن حصــول الجميــع 

ــة  ــن التغطي ــزء م ــة كج ــية واإلنجابي ــة الجنس ــى الصح عل

ــر التمويــل الــالزم لتنفيــذ برنامــج  الصحيــة الشــاملة، توفي

عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة 1994 والحفــاظ 

التنــوع  مــن  االســتفادة  المحققــة،  المكاســب  علــى 

الديموغرافــي لدفــع النمو االقتصادي وتحقيـــــق التنميـــــة 

المستدامـــــة (تسخيـــــر العائــــد الديموغرافــي) لدفع عجلة 

ــي  ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــاء العن ــة، إنه التنمي

ونــوع الجنــس والممارســات الضــارة، دعــم الحــق فــي 

فــي  متضمنــة  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحيــة  الرعايــة 

السياقات اإلنسانية والهشة . 

     الدراسات واالستراتيجيات والتقارير
والخطط الوطنية :
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ــو  ــات الســكانية فــي العالــم العربــي، وعــرض فيدي الفئ

حــول مؤشــر الســكان والتنميــة المركــب، إلــى جانــب 

ــة  ــدرات المجالــس واللجــان الوطني ــز ق ــل تعزي إطــالق دلي

األعلــى  المجلــس  أعــده  والــذي  للســكان،  العربيــة 

ــة  ــة متكامل ــًا لمنظوم ــًا مقترح ــل نموذج ــكان، ويمث للس

بالنتائــج  المحكمــة  االســتراتيجي  التخطيــط  مــن 

للمجالــس واللجــان الوطنيــة العربيــة للســكان أو مــن 

في حكمها.

- عقد المجلس األعلى للسكان بتاريخ 2021/8/12 

ضبــاط  قــدرات  لبنــاء  األولــى  العمــل  ورشــة 

ارتباط االستراتيجية الوطنية للسكان (2030-2021) 

العالقــة،  ذات  الوطنيــة  المؤسســات  مــن 

حــول المؤشــرات التــي تتضمنهــا مســودة 

االستراتيجية.

وهدفــت الورشــة التــي اســتمرت ليوميــن إلــى تعريــف 

االســتراتيجية  مســودة  بمؤشــرات  االرتبــاط  ضبــاط 

مؤشــر  كل  وبطاقــة   ،(20٣٠-20٢١) للســكان  الوطنيــة 

ــر،  ــم المؤش ــة قي ــاب ودوري ــة الحس ــات وآلي ــدر البيان ومص

ليتســنى للمجلــس تنفيــذ عمليــة المتابعــة والتقييــم 

بفهم تشاركي.

تنفيذهــا  تــم  التــي  واألنشــطة  الفعاليــات   •

والمشاركة بها :

األعلــى  العامــة للمجلــس  االمينــة  - مشــاركة 

للســكان ورئيســة المكتــب التنفيــذي للمجلــس 

اللجنــة  ورئيســة  والتنميــة  للســكان  العربــي 

عبلــة  الدكتــورة  االردن  نــت  لشــير  التوجيهيــة 

عمــاوي بتاريــخ 2021/7/12 فــي احتفاليــة عربيــة 

بمناســبة اليــوم العالمــي للســكان، بتنظيــم 

مــن األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة- 

السياســات  إدارة  الشــؤون االجتماعيــة-  قطــاع 

العربــي  للمجلــس  الفنيــة  الســكانية/األمانة 

للســكان والتنميــة، بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم 

العربيــة،  الــدول  مكتــب  للســكان/  المتحــدة 

وذلــك تحــت رعايــة األميــن العــام لجامعــة الــدول 

العربيــة احمــد أبــو الغيــط، بمقــر األمانــة العامــة 

لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتضمنــت االحتفاليــة عــدد مــن الفعاليــات منهــا، عــرض 

الفيلــم الوثائقــي حــول آثــار جائحــة كورونــا علــى مختلــف

لقاء   ٢٠٢١/9/١ بتاريخ  للسكان  األعلى  المجلس  عقد 
اللجنة الفنية من المؤسسات المعنية إلعداد الخطة 
الوطنية لتنفيذ التزامات االردن نحو قمة نيروبي 2019 

لألعوام (20٢١-20٣٠).

للسكان  األعلى  للمجلس  العامة  االمينة  مشاركة 
ورئيسة المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان 
االردن  نت  لشير  التوجيهية  اللجنة  ورئيسة  والتنمية 
احتفالية  ٢٠٢١/٧/12 في  بتاريخ  عبلة عماوي  الدكتورة 

عربية بمناسبة اليوم العالمي للسكان.

مراكز  مع  بالتعاون  للسكان  األعلى  المجلس  نفذ 
األردني  للصندوق  التابعة  للتنمية  بسمة  االميرة 
الهاشمي للتنمية البشرية وبدعم من صندوق األمم 
متى"،  "لـ  بعنوان  مسرحي  عرض  للسكان،  المتحدة 

بمناسبة اليوم العالمي للسكان.

عقد المجلس األعلى للسكان بتاريخ ٢٠٢١/٨/12 ورشة 
العمل األولى لبناء قدرات ضباط ارتباط االستراتيجية 
المؤسسات  من   (20٣٠-20٢١) للسكان  الوطنية 
الوطنية ذات العالقة، حول المؤشرات التي تتضمنها 

مسودة االستراتيجية.
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- عقــد المجلــس األعلى للســكان بتاريــخ 2021/9/1 

لقــاء اللجنــة الفنيــة مــن المؤسســات المعنيــة 

إلعــداد الخطــة الوطنيــة لتنفيــذ التزامــات االردن 

نحو قمة نيروبي 2019 لألعوام (2021-2030)، حيث تم 

ــة  ــج الخط ــات ونتائ ــى أن مخرج ــاء عل ــالل اللق ــد خ التأكي

الوطنيــة لتنفيــذ التزامــات قمــة نيروبــي ســوف تصــاغ 

بأســلوب تشــاركي مــن خــالل ضبــاط ارتبــاط الخطــة مــن 

المؤسســات الشــريكة، وجــرى اســتعراض الحالــة الراهنــة 

للســكان فــي األردن بهــدف الوصــول إلــى فهــم مشــترك 

لالحتياجات واالولويات والقضايا الراهنة.

- نفــذ المجلــس األعلــى للســكان بالتعــاون مــع 

مراكــز االميــرة بســمة للتنميــة التابعــة للصنــدوق 

األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية وبدعــم 

مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، عــرض 

مســرحي بعنــوان "لـــ متــى"، بمناســبة اليــوم 

العالمي للسكان.

وتمثلــت أبــرز اهــداف العــرض المســرحي والــذي اســتهدف 

فئــة الشــباب، برفــع وترســيخ الوعــي بقضايــا الســكان 

بالتنميــة  التأييــد حولهــا، وعالقتهــا  والتنميــة وكســب 

االقتصاديــة واالجتماعيــة لألســرة األردنيــة، حيــث تنــاول 

ــة  ــية واالنجابي ــة الجنس ــا الصح ــن قضاي ــة م ــرض قضي الع

والمرتبطة بالعنف االسري.

ــة  وٌنفــذ العــرض المســرحي فــي أقاليــم المملكــة الثالث

(شمال، وسط، جنوب) ضمن 3 محافظات (العقبة، المفرق، 

عمان). 
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أصــدر صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــة الصحــة 

العالمية واالتحاد الدولي للقابالت (ICM) وشــركاء آخرين، 

تقرير حالة القبالة في العالم لعام 2021، والذي دق ناقوس 

الخطــر بشــأن النقــص العالمــي فــي عــدد القابــالت، 

والحاجــة إلــى 900 ألــف قابلــة إضافيــة، وهــو مــا يمثــل ثلــث 

القــوة العاملــة المطلوبــة فــي مجــال القبالــة العالميــة، 

كمــا يحتــاج العالــم بشــكل عاجــل إلــى 1.1 مليــون عامــل 

صحــي أساســي آخــر لتقديــم الرعايــة الصحيــة الجنســية 

واإلنجابية، واألمهات، والمواليد الجدد، والمراهقين.

    تقرير حالة القبالة في العالم

    لعام 2021 :

ــرات  ــر والنش ــدث التقاري ــًا: أح ثالث
والدوليــة  واإلقليميــة  المحليــة 
الســكان  بقضايــا  العالقــة  ذات 

والتنمية :

واشــار التقريــر أن جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد-19)، أدت 
تفشــي  طغــى  حيــث  المشــاكل،  هــذه  تفاقــم  إلــى 
الجائحــة علــى االحتياجــات الصحيــة للنســاء واألطفــال 
ــل  ــم نق ــة، وت ــات القبال ــت خدم ــوالدة، وتعّطل ــي ال حديث

القابالت لتقديم خدمات صحية أخرى.

ويتســبب النقــص الحــاد فــي عــدد القابــالت فــي خســائر 
الوقايــة  يمكــن  وفيــات  شــكل  علــى  مروعــة  عالميــة 
منهــا، وقــد أظهــر تحليــل أجــري لهــذا التقريــر أن توفيــر 
المــوارد الكاملــة للرعايــة التــي تقدمهــا القابــالت بحلــول 
عــام 2035، ُيمكــن أن ينقــذ 67% مــن وفيــات األمهــات، 
ــالص  ــاالت اإلم ــن ح ــد، و65% م ــات الموالي ــن وفي و64% م
(مــوت الجنيــن قبــل الــوالدة)، ويمكــن أن ينقــذ مــا ُيقــّدر ب 

4,3 مليون حياة سنويًا.

مجــال  فــي  العاملــة  القــوى  بتقييــم  التقريــر  ويقــوم 
القبالة والموارد الصحية ذات الصلة في 194 دولة.

ويشــير التقريــر إلــى أن عــدم المســاواة بيــن الجنســين هــو 
محــرك غيــر معتــرف بــه فــي هــذا النقــص الهائــل، حيــث 
ُيعــّد اســتمرار نقــص المــوارد فــي القــوى العاملــة للقبالــة 
ــة  ــي األولوي ــي ال تعط ــة الت ــم الصحي ــراض النظ ــد أع أح
للنســاء  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  الحتياجــات 
والفتيــات، وال تعتــرف بــدور القابــالت ومعظمهــّن مــن 
النســاء  فــي تلبيــة هــذه االحتياجــات، وتمثــل النســاء 

93% من القابالت و89% من الممرضات.

وأشــار التقريــر إلــى أن القابــالت ال يحضــرّن عمليــة الــوالدة 
للــوالدة وبعدهــا  الســابقة  الرعايــة  يوفــرّن  بــل  فقــط، 
ومجموعــة مــن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا 
فــي ذلــك تنظيــم األســرة، واكتشــاف األمــراض المنقولــة 
جنســيًا وعالجهــا وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
للمراهقيــن، وكل ذلــك مــع ضمــان الرعايــة المحترمــة 
ــالت  ــدد القاب ــادة ع ــالل زي ــن خ ــرأة، وم ــوق الم ــم حق ودع
مواتيــة،  بيئــة  فــي  الرعايــة  تقديــم  علــى  القــادرات 
تتحســن صحــة النســاء واألطفــال حديثــي الــوالدة ككل، 

ما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/21-038-UNF-

PA-SoWMy2021-Report-ENv4302_0.pdf
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      إطالق المؤشر المركب للسكان والتنمية:

التابــع  العربيــة  للــدول  اإلقليمــي  المكتــب  أطلــق 

الــدول  وجامعــة  للســكان  المتحــدة  األمــم  لصنــدوق 

العربيــة خــالل الربــع الثالــث مــن العــام الحالــي المؤشــر 

.PDCI المركب للسكان والتنمية والمعروف باسم

ــة  ــو أداة ذات رؤي ــة ه ــكان والتنمي ــب للس ــر المرك المؤش

ــتدامة  ــة المس ــدة التنمي ــي بأجن ــز الوع ــى تعزي ــدف إل ته

ــث  ــة، حي ــة العربي ــي المنطق ــراد ف ــى األف ــز عل ــي ترك الت

نحــو  تحققــت  التــي  اإلنجــازات  بتتبــع  المؤشــر  يســمح 

المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة وأهــداف التنميــة 

التنميــة  منظــور  مــن  وذلــك  الصلــة  ذات  المســتدامة 

السكانية.

أعمــال  لجــدول  والفعــال  الكامــل  التنفيــذ  ولضمــان 

أهــداف  وتحقيــق  والتنميــة  للســكان  الدولــي  المؤتمــر 

التنميــة المســتدامة ورؤيــة 2030 فــي الــدول العربيــة، تولــى 

مكتــب صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان للــدول العربيــة 

زمــام المبــادرة فــي إصــدار المؤشــر المركــب للســكان 

والتنميــة للمســاعدة فــي تتبــع وقيــاس التقــدم الســكاني 

بالمؤشــرات  مســتعينا  العربيــة  بالــدول  التنميــة  فــي 

الخاصة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويســتند المؤشــر علــى مبــدأ أن األفــراد هــم فــي صميــم 

تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة وأن أي تقــدم نحــو 

تحقيــق تلــك األهــداف البــد أن يكــون لــه ادلــة تتمثــل فــي 

التغييــر اإليجابــي فــي حيــاة األفــراد مــع ضمــان "عــدم تــرك 

أحد خلف الركب." 

علــى  والتنميــة  للســكان  المركــب  المؤشــر  ويرتكــز 

الجمعيــة  قــرار  فــي  عليهــا  منصــوص  محــاور  خمســة 

ــتعراض  ــأن اس ــم ٢٣٤/65 بش ــدة رق ــم المتح ــة لألم العام

تنفيــذ برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة، 

والمــكان  والصحــة  اإلنســان  وحقــوق  الكرامــة  وهــي: 

والتنقل والحوكمة والمساءلة واالستدامة.

ــات  ــة الهيئ ــكان والتنمي ــب للس ــر المرك ــاعد المؤش ويس

الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  والبرلمانييــن  الحكوميــة 

الســكان  مجــال  فــي  العاملــة  اإلقليميــة  والكيانــات 

والتنميــة علــى المســتوى الوطنــي، علــى قيــاس ورصــد 

وتقييــم التقــدم المحــرز فــي أهــداف التنميــة المســتدامة 

مــن منظــور الســكان والوصــول إلــى األدلــة، وذلــك مــن 

أجل بلورة السياسات القائمة على األدلة.

وقــد أظهــر المؤشــر أن أداء المنطقــة العربيــة مــن حيــث 

وجــود  مــع  والتنميــة متوســط  الســكان  أجنــدة  تنفيــذ 

فــوارق كبيــرة بيــن البلــدان، وهــو مــا يســتدعي بــذل مزيــد 

مــن الجهــود لتعجيــل التقــدم وتحقيــق جــدول أعمــال 

بشــكل  المؤشــر  سيســهم  لــذا  والتنميــة،  الســكان 

وفــي  البلــدان،  فــي  اإلدمــاج  سياســات  فــي  ملحــوظ 

 2030 المســتدامة  التنميــة  أعمــال  جــدول  مبــدأ  تحقيــق 

المتمثل في ”عدم ترك أحد خلف الركب“.

واشــار التقريــر أن جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد-19)، أدت 
تفشــي  طغــى  حيــث  المشــاكل،  هــذه  تفاقــم  إلــى 
الجائحــة علــى االحتياجــات الصحيــة للنســاء واألطفــال 
ــل  ــم نق ــة، وت ــات القبال ــت خدم ــوالدة، وتعّطل ــي ال حديث

القابالت لتقديم خدمات صحية أخرى.

ويتســبب النقــص الحــاد فــي عــدد القابــالت فــي خســائر 
الوقايــة  يمكــن  وفيــات  شــكل  علــى  مروعــة  عالميــة 
منهــا، وقــد أظهــر تحليــل أجــري لهــذا التقريــر أن توفيــر 
المــوارد الكاملــة للرعايــة التــي تقدمهــا القابــالت بحلــول 
عــام 2035، ُيمكــن أن ينقــذ 67% مــن وفيــات األمهــات، 
ــالص  ــاالت اإلم ــن ح ــد، و65% م ــات الموالي ــن وفي و64% م
(مــوت الجنيــن قبــل الــوالدة)، ويمكــن أن ينقــذ مــا ُيقــّدر ب 

4,3 مليون حياة سنويًا.

مجــال  فــي  العاملــة  القــوى  بتقييــم  التقريــر  ويقــوم 
القبالة والموارد الصحية ذات الصلة في 194 دولة.

ويشــير التقريــر إلــى أن عــدم المســاواة بيــن الجنســين هــو 
محــرك غيــر معتــرف بــه فــي هــذا النقــص الهائــل، حيــث 
ُيعــّد اســتمرار نقــص المــوارد فــي القــوى العاملــة للقبالــة 
ــة  ــي األولوي ــي ال تعط ــة الت ــم الصحي ــراض النظ ــد أع أح
للنســاء  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  الحتياجــات 
والفتيــات، وال تعتــرف بــدور القابــالت ومعظمهــّن مــن 
النســاء  فــي تلبيــة هــذه االحتياجــات، وتمثــل النســاء 

93% من القابالت و89% من الممرضات.

وأشــار التقريــر إلــى أن القابــالت ال يحضــرّن عمليــة الــوالدة 
للــوالدة وبعدهــا  الســابقة  الرعايــة  يوفــرّن  بــل  فقــط، 
ومجموعــة مــن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا 
فــي ذلــك تنظيــم األســرة، واكتشــاف األمــراض المنقولــة 
جنســيًا وعالجهــا وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
للمراهقيــن، وكل ذلــك مــع ضمــان الرعايــة المحترمــة 
ــالت  ــدد القاب ــادة ع ــالل زي ــن خ ــرأة، وم ــوق الم ــم حق ودع
مواتيــة،  بيئــة  فــي  الرعايــة  تقديــم  علــى  القــادرات 
تتحســن صحــة النســاء واألطفــال حديثــي الــوالدة ككل، 

ما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/21-038-UNF-

PA-SoWMy2021-Report-ENv4302_0.pdf




