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اوًال : الصحــــة الجنــسـيـــة واإلنجــابيــة :

الدراسات وملخصات السياسات وأوراق العمل

والتقارير :

- دراسة وملخص سياسات حول إنسحاب المرأة

في سوق العمل والصحة الجنسيـة واإلنجـابية

في ظل جائحة كورونا :

- ورقـة حقــائق بعنـوان "كبـار السـن والصحـة

الجنسية واإلنجابية" :

01

02

03

04

إنسحــاب  حول  سيــاسات  وملخص  دراســة 

المرأة في سـوق العمل والصحـة الجنسية 

واإلنجابية في ظل جائحة كورونا.

ورقة حقائق بعنــوان "كبار الســن والصحـة 

الجنسية واإلنجابية".

الجنسيــة  الصحــة  حــــول  حقــائق  ورقـــة 

واالنجابية واإلعالم.

05

06

07

لمشــروع  المــدة  منتصـــف  تقريــر  إعداد 

الشير نـت العــالمي لمنصـــات المعــرفــة 

لألعــوام  (2020 - 2021 ).

إعـــداد التقرير السنــوي الفني والمـــالي 

لشير نت االردن لعام 2021.

إعداد الخـطة السنوية لشير نت االردن لعام 

.2022

تدقيق وتجهيز دراســات لغــايات التصمـيم 

الخارجي والداخلي.
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- ورقة حقـائق حول الصحـة الجنسيـة واالنجابية

واإلعالم :

"1

     

"

"

"

19"2

  

"

- تدقيــق وتجهيــز الدراســات التـالـيـة لغـايـات

التصميم الخارجي والداخلي : 

- إعداد التقرير السنوي الفني والمالي لشير نت

االردن لعام 2021، وتم عقــد عدة إجتمـاعـات من

الشير نت العالمي لمنـاقـشة التقريـر وإجـراء ما

يلزم.

- إعــــداد الخطـــة السنـويـــة لشيــر نـــت االردن

لعـــام 2022، 
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- إعداد تقرير منتصف المدة لمشـروع الشــير نت

العــالمــــي لمـنصـــات المــعـــرفـــة لألعـــــوام

: (2021 - 2020)
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الفعـــاليـــات واألنشطــة التـي تم تنفيــذهـــا

والمشاركة بها:

- إطـالق المجلـس األعلـى للسكـــان وشيـــر نـــت

األردن إلستراتيجية اإلتصال الخاصة بقضايا الصحة

الجنسـية واالنجـابيـــة شيــر نـــت األردن (منصـــة

المعرفــة للصحة الجنسيــة واإلنجـابية ) لألعـوام

 ، ( 2024  – 2022 )

2022330

إطـالق المجلـس األعلـــى للسكــان وشيــر نت األردن 
إلستراتيجية اإلتصال الخاصة بقضايا الصحة الجنسية 

واالنجـابية شيـر نت األردن ( منصـة المعــرفـة للصحة 
الجنسية واإلنجابية) لألعوام (2022 – 2024).

المشاركة بجلسـة حوارية، بتنظيـم من برنامج المشـرق 
لتمكين المرأة اقتصاديًا، وهي مبادرة لمجموعة البنك 

الدولي بهدف اإلطالع األولي على دراسة "خدمات رعاية 
األطفـال في األردن : تقييـم العرض والطلب ومنــاقشة 

األولويات الوطنية لدعم قطاع الرعاية في األردن".

برنامج نموذج تحسين المشاريع باستخدام 

النهج التشـاركي لمنـصـة إدارة المعرفـة 

.(SHIRIM) العالمية

التحضيـــر للمـؤتمــر الثـالث للشيــر نت 

العالمي الذي سيعقد في كولومبيا.

عمـل شيـر نــت األردن علـى المستـوى 

اإلقليمي.

تنفيــذ برنامج تدريبي حول البرمجــة 

.(NLP, Communication) اللغويــة العصبية

مشاركة شير نـت األردن في ورش تدرييـبة 

حول جلب التمويل للمشاريع.

بمنصـة  خــاص  تنسـيقي  اجتمــاع  عقـد 

الشبــاب االلكتــرونية للصحة االنجــابية 

والجنسية.

مشاركة منسق شير نت األردن في اإلجتماع 

الدوري لمنسقـي منصــات المعـرفــة مــع 

الشير نت العالمي.
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- بـرنـامـج نمــوذج تحسين المشــاريـع باستخــدام

النهج التشـاركي لمنصة إدارة المعرفة العالمية

 : (SHIRIM)
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2024 – 2022

- عمل شير نت األردن على المستوى اإلقليمي :

- التحضيـر للمؤتمـر الثـالث للشيـر نت العـالمـي

الذي سيعقد في كولومبيا :

          

Share

     Net International
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Access to”      

quality information on sexual and reproductive

health and rights technologiesaccessibilitycultural

translation new challenges as battling disinforma

   2022      “tion
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Structure of your activities in " 

      "IATI

2022322

 "Sitting up partner lines&�nances"





202228""
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تدرييــبة  األردن في ورش  - مشــاركة شيــر نت 

   ،للمشاريع التمويل  جلـــب  حول 

2022272022117

      2022221 

- عقـــد المجلــــس األعلــى للسكــــان الجتمـــاع

تنسيقــي خـاص بمنصــة الشبــاب االلكترونيـــة

للصحــة االنجــابيــــة والجنسـيـــة، 

- مشــاركــــة شيــر نت االردن فــــي الــــورشــــة

التدريبية الثانية حول عملية إدخال خطة شير نت

 ،(IATI) األردن على نظام

- نفــذ المجلس األعلــى للسكـان برنامجــًا تدريبًا 

لمدة 5 أيام حـول البرمجــة اللغـويـة العصبـــية 

 ،  (NLP , Communication )

      202222420

     "

"





"



 

"

2022228

 



- المشـــاركــة بجلســـة حواريـــة عقــدت بتـــاريخ

7 /2 /2022، بتنــظيـــم مـــن برنــامـــج المشــرق

لتمكـــين المـــرأة اقتصـاديــــًا،
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 •

Tailormade training guide to  "  

address puberty related harmful social norms a�ect

"ing Adolescent’s SRHR

 •

Research on “Correcting the "

Common Misconceptions on Sexual and Repro

ductive Health in Jordan”  Information and

Research  Center King Hussein Foundation

"IRCKHF

 •

Policy brief on “Experiences and "

Perceptions of mid adolescents parents and

teachers on comprehensive sexuality education

A multiple country" based qualitative research

study

- دراسة الهجرة الدولية في األردن :

ثانيًا : السكان والتنمية :

الدراســات وملخـصــات السيـاســـات وأوراق

العمل والتقارير :
المنح و المشاريع  :

- تــم متــابعـــة ومـراجـعــة المـنـــح الصغيـــرة

المقدمــة نـت الشير نت العـــالمي خـــالل عــام

2021 والمـصــادقـة عليهــا مــن قبـــل منســق

شيــر نت األردن عليهـــا، وهي التالي : 

• إدامــة موقــع منصـة المعرفــة االلكتــرونية

للصحة الجنسية واالنجابية،

 Mapping



""

202228
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13683

- مشـاركة منسق شيــر نـت األردن في اإلجتـماع

الدوري لمنسقي منصـات المعــرفــة مع الشيـر

نـت العالمـي،
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2020

- موجـز تقــني :  فيـروس كــورونــا المستجــد

(كوفيـد - 19) مـن منـظور النــوع االجتـمـاعي:

حمـاية الصحـة والحقـوق الجنسية واإلنجـابيـة

وتعــزيز المســاواة بين الجنســين :

ثالثــًا: أحــدث التقــاريـــر والنشــرات المحليـــة

واإلقليميـة والدوليــة ذات العالقــة بقضــايــا

السكان والتنمية :

01

02

03

04

تمثل المـرأة 70 % من القوى العاملــة 
بالقطــاع الصحــي واالجتمــاعي علــــى 
مستوى العالم، وينبـغي إيالء اهتمـام 
خاص لكيفــية تعرضهــن للتميـــيز في 
بيئـــة عملهـن، وكذلــك التفكـيـــر في 
واإلنجـــابيـــــة  الجنســــية  صحتهــــن 
النفسيــــة كعـــامالت  واحتيـــاجاتهــن 

صحيات يعملن في الخطوط األمامية.

تشكــل الصحــة والحقـوق الجنسـية 

واإلنجــابية قضــية هامة في مجــال 

الصحة العامة تتطـلب اهتمامًا كبيرًا 

أثناء تفشي األوبئة.

وغيــر  األســـرة  تنظيم  وسائل  توفير 
الخــاصة بالصحــة  ذلك من الخدمــات 
الجنسيــة واإلنجـــابية، بما في ذلــك 
المواد الصحية الخاصة بفترة الحيض 
يعتبــر أمرًا أســاسيــًا لصحــة المــرأة 
وتمكينــها وتنميتــها المستــدامة، 
ولكن قد يتأثر هذا األمر بسبب تعرض 
سالسل اإلمــدادات لضغـوط نــاجمـــة 

عن االستجـــابــــة لمواجهة الوباء.

يجب ضمــان استمرارية الرعــاية في 
حـالة االنقطـــاع الشــديـــد لخدمــات 
المرافــق الصحية أو في حالة إعاقة 
وصــول النســاء والفتيات الالتي في 
سن اإلنجــاب إلى الخدمات، وال بد من 
معــالجة العوائق والحواجـز لتمكين 
النساء والفتيات من الوصــول إلـــى 
الخدمات، بما في ذلك خدمات الدعـم 
النفســـي، خـــاصة بالنــسبــة لمــــن 
يتعرضـــن للعنـــف أو الالتــــي مـــن 
الممكـن أن يتعــرضـــن لخطـر العنف 

أثناء الحجر الصحي.
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05

06

07

يجب تحديث مســــارات اإلحالة الخــاصة 
بالعنف القـائم علي النـوع االجتمــاعي 
لتعكــس التغييرات في مرافق الرعاية 
المتـــــاحـــة، في حيـــــن يجــــب إبـــالغ 
المجتمعــات و مقــــدمـــي الخدمـــات 

الرئيسيين بهذه المسارات المحدثة.

يجـــب أن تشـــمــل أنظـــمـــة الرصــــد 

واالستجــابة التصنــيف طبقــآ للجنــس 

والعمـــر والنـــوع وحالة الحمل.

الخطــوط  في  النســاء  لتفــاعل  نظـــرًا 

األمـامية مع المجتمعات ومشاركتهن 

في الكثــير من أعمال الرعــاية، فإنهن 

يواجهــن خطر التعرض للفيــروس بقدر 

أكبر، ومــع هــذا القـرب من المجتمـع، 

تكـــون المرأة في وضــع جيـد للتـــأثير 

وتنــفيذ  تصمــيم  على  إيجــابي  بشكل 

أنشطة الوقاية وإشراك المجتمع.

httpswwwunfpaorgsitesdefault�lesreso

urcepdfArabicCOVID19GuidanceNote

�nallayout0pdf
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