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تمهيد

الخامس  العدد  يصدر  أن  األردن  نت  شير  مشروع  يسر 

اإلنجازات  أبرز  تتناول  والتي  الدورية،  نشرته  من  عشر 

األول  الربع  خالل  تنفيذها  تم  التي  والفعاليات  واألنشطة 

من عام 2020.

األعلى  المجلس  اهتمام  إطار  في  النشرة  هذه  وتأتي   

وراسمي  القرار  وصناع  الباحثين  بإطالع  للسكان 

كل  على  البحثية  والجهات  البرامج  ومعدي  السياسات 

الجنسية  الصحة  مجال  في  وعالميًا  محليًا  جديد  هو  ما 

واإلنجابية ضمن أنشطة المشروع.

التي  المحوسبة  العروض  عن  ملخص  النشرة  وتتناول 

أعدها المجلس األعلى للسكان لتحليل تداعيات جائحة 

فيروس كورونا على مختلف القطاعات في األردن، وذلك 

الجائحة،  هذه  مواجهة  في  الوطنية  الجهود  لمساندة 

كما تضمنت المشاركات واألنشطة والفعاليات التي تم 

المشاريع  ومقترحات  والمنح  األول،  الربع  خالل  تنفيذها 

التي حصل عليها مشروع شير نت األردن، وأبرز اإلنجازات 

في مجال تطوير الموقع االلكتروني للمشروع، وتحديث 

مجال  في  والدراسات  باألبحاث  المعرفة  منصة  موقع 

ذات  الجهات  من  المنفذة  واالنجابية  الجنسية  الصحة 

العالقة.

إلى بناء شراكات جديدة  ويتطلع المشروع في عام 2020 

خالل  من  السابقة،  عمله  ومخرجات  نتائج  إلى  استناداً 

تسليط الضوء على نتائج البحوث حول الفجوات البحثية 

واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  مجال  في  األولوية  ذات 

وتوليد المعرفة، باإلضافة إلى دراسة تقييم الوضع الحالي 

)Mapping( لبرامج التوعية في مجال الصحة الجنسية 

في  والشباب  للمراهقين  اإلنجابية  والحقوق  واإلنجابية 

نت  شير  عمل  خطة  مواءمة  خالل  من  األردن 

والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  مع  األردن 
وأهداف التنمية المستدامة وااللتزامات العالمية 

لقمة نيروبي  وأولويات التنمية الوطنية. 

وسيعمل المشروع على تعزيز الشراكات مع المؤسسات 

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم 

والمتخصصين  والبحثية  األكاديمية  والمؤسسات 

إلشراك  االهتمام  من  مزيد  إيالء  وسيتم  والباحثين، 

الشباب من خالل الجامعات والمنظمات الشبابية، حيث 

أعضاء  عشرة  العام  هذا  من  األول  الربع  خالل  إنتسب 

إلى  األردنية  الجامعة  في  المرأة  دراسات  مركز  من  جدد 

المشروع ليصبح عدد األعضاء 161 عضواً منهم 146 فرداً 

و 15 مؤسسة.
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االفراد  عدد  لتقدير  افتراضية  •سيناريوهات 
:COVID-19 المحتمل اصابتهم بفيروس

عدد  لتقدير  افتراضية  سيناريوهات  ثالثة  العرض  قدم 

االفراد المحتمل اصابتهم بفيروس كورونا المستجد- 

إلى عالج في  أن تحتاج  التي يمكن  COVID-19 والحاالت 

يمكن  حيث  تحدث،  قد  التي  والوفيات  المستشفيات، 

سرعة  بمدى  التنبؤ  المحتملة  السيناريوهات  خالل  من 

الحكومية،  السياسات  تأثير  ومدى  المرض،  انتشار 

والتغيرات في سلوكيات األفراد باتباع التعليمات الواقية 

للحد من اإلصابات. 

أوال: االستجابة لتداعيات جائحة فيروس 
كورونا في األردن:

 COVID-19المستجد كورونا  فيروس  انتشار  أدى 

أصيب  والذي  األردن،  ومنها  العالم  أنحاء  مختلف  في 

الكثيرين  بوفاة  وتسبب  األشخاص  من  كبير  عدد  به 

جميع  في  كبيرة  خسائر  الحاق  إلى  العالم،  مستوى  على 

وذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  والمجاالت  القطاعات 

لمحاولة  الدول  نفذتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  بسبب 

الحد من إنتشار هذا الفيروس لحماية البشرية.

أثار  الفيروس  هذا  إنتشار  لتداعيات  كانت  األردن،  وفي 

والفئات  والقطاعات  المجاالت  مختلف  على  كبيرة 

قام  لذلك  وإستجابة  واالناث،  الذكور  من  المجتمعية 

المجلس األعلى للسكان بإعداد مجموعة من العروض 

في  الفيروس  إنتشار  سيناريوهات  تتناول  المحوسبة 

األردن، وأبرز تأثيرات هذه الجائحة وتوصيات للتخفيف من 

تداعياتها:

موضوعات النشرة



ájƒæ°S ™HôdG ájQhódG IöûædG
öûY ådÉãdG Oó©dG

SHARE- NET JORDAN

ájƒæ°S ™HôdG ájQhódG IöûædG
öûY ådÉãdG Oó©dG

SHARE- NET JORDAN3 23

للفئات  االجتماعية  للحماية  إطار  مقترح  العرض  تناول   

تصويب  إمكانية  دراسة  في  يساهم  بما  الهشة 

هذا  في  الوطنية  الجهود  ودعم  مستقباًل،  أوضاعهم 

اإلطار.

دعم  إلى  تحتاج  التي  والشرائح  الفئات  ايضًا  تناول  كما 

العاملين  ضمنهم  ومن  كورونا،  جائحة  انتشار  ظل  في 

وذوي  والمسنين،  المنظم،  غير  الخاص  القطاع  في 

االحتياجات الخاصة، والالجئين، ومن هم دون خط الفقر، 

وصغار المقترضين، واألسر التي ترأسها إمرأة، والعمالة

الوافدة، كما تم طرح مجموعة من التدخالت المقترحة 

لدعمهم

https://cutt.us/k8ITK

كورونا  فيروس  جائحة  أثر  في  الفروقات   •
في  واإلناث  الذكور  بين    COVID-19 المستجد 

األردن:

جائحة  تأثير  عليها  يعتمد  التي  العوامل  العرض  تناول 

فيروس كورونا بين الذكور واالناث، كما بين أن الظروف 

الصحية لإلناث في األردن تضعهن في دائرة الخطر، وأشار 

الجنسية  الصحة  خدمات  إلى  وصولهن  لتحديات  ايضًا 

للخسائر  عرضة  أكثر  النساء  أن  إلى  وأشار  واالنجابية، 

المالية بسبب الجائحة.

المرتبطة  األعباء  الجائحة تضاعف  أن هذه  العرض  وبين 

أو  األطــفال  رعـاية  سـواء  للــمرأة  االجــتماعية  باألدوار 

المسنين أو ذوي االحتياجات الخاصة أو المرضى، وباألخص 

إذا كانت عاملة.

وتوقعت السيناريوهات عدد اإلصابات في الحاالت التالية:

تقصي  في  خطتها  تطبيق  في  الحكومة  استمرار    -

تنفيذ  في  واالستمرار  للمصابين  المخالطة  الحاالت 

اجراءات الحد من انتشار الفيروس والعزل االجتماعي 

مع تغيير جذري في سلوكيات األفراد.

وبدون  الوقائية  اإلجراءات  في  التشدد  من  التخفيف   -

تغيير جذري في سلوكيات االفراد.

- عدم االستمرار في االجراءات الحكومية لمنع انتشار 

العدوى وعدم التزام السكان باإلجراءات الحكومية.

https://cutt.us/IUJ8R

االقتصاد  على  كورونا  فيروس  جائحة  تأثير 
)البطالة والمرأة(:

على  كورونا  فيروس  تأثيرات  حول  تصوراً  العرض  تناول 

عام،  بشكل  العالمي  المستوى  على  والبطالة  النساء 

وعلى مستوى األردن بشكل خاص.

https://cutt.us/qlQg0

جائحة  ظل  في  اقتصاديًا  الهشة  الفئات  •دعم 
كورونا:
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في  ترتفع  عام  بشكل  االسري  العنف  معدالت  أن  وذكر 

ويزداد  األوبئة،  تفشي  حاالت  فيها  بما  الطوارئ  حاالت 

اإلطار،  هذا  في  والنازحات  الالجئات  لدى  تعقيداً  الوضع 

األردن  في  االسري  العنف  حاالت  تزداد  أن  المتوقع  ومن 

نتيجة األوضاع الحالية.

https://cutt.us/PWzDU

اإلصابة  وخطر  األردن  في  المزمنة  االمراض   •
بفيروس كورونا المستجد:

المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  تأثيرات  العرض  بين 

مثل  المزمنة  باإلمراض  المصابين  المرضى  على 

السرطان،  الكلوي،  الفشل  الدم،  ضغط  إرتفاع  )السكري، 

أمراض الجهاز التنفسي، أمراض القلب واألوعية الدموية(.

المزمنة  واألمراض  المناعة  جهاز  قوة  أن  العرض  وبين 

بالفيروس،  اإلصابة  شدة  بتحديد  األهم  العامالن  هما 

كما اظهر نسب المصابين باألمراض المزمنة في األردن، 

واإلجراءات االحترازية التي قامت بها الحكومة في مجال 

الحماية االجتماعية لمصابي األمراض المزمنة.

https://cutt.us/AM1BW

في  اآلسرة  من  اإلحتياجات  •تقديرات 
فيروس  انتشار  أزمة  لمواجهة  المستشفيات 

كورونا المستجد:

المتوقعة  السيناريوهات  من  عدداً  العرض  تناول 

ضوء  في  االسرة  من  المستشفيات  إلحتياجات 

هذه  أن  حيث  األردن،  في  كورونا  جائحة  إنتشار  مدى 

السيناريوهات افتراضية محاكاة لنموذج معهد الصحة 

العالمي في هارفارد.

https://cutt.us/p06pH

الالجئين  فئة  على  كورونا  جائحة  أثر   •
السوريين الهشة في األردن:

السوريين  الالجئين  خصائص  من  عدداً  العرض  تناول 

التي  األردن، واالنتهاكات  العمالة السورية في  وواقع حال 

يتعرض لها الالجئين في مجال العمل باألردن.

كورونا  فيروس  جائحة  تأثيرات  إلى  العرض  وتطرق 

وأصحاب  العمال  على  المترتبة  واالعباء  الالجئين،  على 

العمل والحكومة بسبب التحديات التي فرضتها جائحة 

الفئات  مثل،  المواضيع  من  مجموعة  جانب  إلى  كورونا، 

كورونا  ازمة  بسبب  للخطر  والمعرضين  تضرراً  األكثر 

والعائدين  اللجوء  وطالبي  والالجئين  النازحين  فئة  من 

والمهاجرين، وواقع النساء ذوات اإلعاقة مع اللجوء.

https://cutt.us/q0ii9
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المساواة  وتعزيز  المرأة  تمكين  ثانيًا: 
بين الجنسين:

• المشاركة في »القمة اإلقليمية لمبادرة 

تمويل رائدات األعمال )We-Fi( في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا« بدبي:

العامة  باألمينة  ممثاًل  للسكان  األعلى  المجلس  شارك 

شير  لمشروع  التوجيهية  اللجنة  ورئيسة  للمجلس 

»القمة  2020 في   /  2/ بتاريخ 17  د. عبلة عماوي  األردن  نت 

في   )We-Fi( األعمال  رائدات  تمويل  لمبادرة  اإلقليمية 

عقدت  والتي  أفريقيا«،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

العالمي- المرأة  منتدى  فعاليات  ضمن  دبي  مدينة  في 

دبي 2020، والذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة خالل الفترة 

.)2020 / 2 /  17-16(

رائدات  من  مجموعة  بها  شاركت  التي  القمة  وهدفت 

الشرق  منطقة  في  الناشئة  االقتصادات  في  األعمال 

األوسط وشمال أفريقيا، إلى تحفيز العمل الذي من شأنه 

في  أعمال  كصاحبات  لالزدهار  النساء  فرص  تسريع 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتكثيف الجهود 

المتحققة  النجاحات  وعرض  المجال،  هذا  في  الداعمة 

والبحوث  والمؤسسات  البرامج  وإستعراض  اآلن،  حتى 

التي تساعد صاحبات المشاريع على الوصول إلى األسواق 

والتوجيه في هذا اإلطار وتساهم بتعزيز السياسات 

وجاء منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 تحت شــعــــار 

مختلف  من  العالميين  القادة  به  وشارك  التأثير«،  قوة   «

على  للتأثير  رائدة  عالمية  منصة  يعد  حيث  القطاعات، 

في  وتأثيرها  المرأة  دور  تعزز  شراكات  وبناء  السياسات 

الحكومة واالقتصاد والمجتمع والمستقبل.

أعضاء   مع  للمجلس  العامة  األمينة  لقاء   •
البرلمانيات من الدول العربية وملتقى  ائتالف 

البرلمانيات األردنيات:

التقت األمينة العامة المجلس األعلى للسكان ورئيسة 

عبلة  د.  األردن  نت  الشير  لمشروع  التوجيهية  اللجنة 

العربية  الدول  البرلمانيات من  ائتالف  أعضاء  عماوي مع 

  2020  /  2  /  24 بتاريخ  وذلك  األردنيات،  البرلمانيات  وملتقى 

المؤشرات  أبرز  مناقشة  بهدف  النواب،  مجلس  في 

المرأة   « تقرير  وفق  األردنية  المرأة  بتمكين  المتعلقة 

وأنشطة األعمال والقانون 2020« الصادر عن البنك الدولي.

الجنسين  بين  المساواة   « حول  محاضرة   •

وسيادة القانون في األردن« في المركز األمريكي 

لألبحاث الشرقية )أكور(:
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قدمت األمينة العامة للمجلس األعلى للسكان ورئيسة 

عبلة  د.  األردن  نت  شير  لمشروع  التوجيهية  اللجنة 

عماوي محاضرة في المركز األمريكي لألبحاث الشرقية

القانون  وسيادة  الجنسين  بين  المساواة   « حول  )أكور(، 

في األردن« وذلك بتاريخ 5 / 1  /  2020.

القانون  سيادة  تكون  أن  ضرورة  المحاضرة  وتناولت 

األشخاص  جميع  فيه  يكون  بحيث  للحكم،  مبدأ  هي 

ذلك  في  بما  والخاصة  العامة  والكيانات  والمؤسسات 

علنًا،  تصدر  التي  القوانين  عن  مسؤولين  نفسها  الدولة 

القواعد  مع  وتتماشى  المساواة  قدم  على  تطبق  والتي 

التأكيد  إلى  باإلضافة  االنسان،  لحقوق  الدولية  والمعايير 

النوع  أساس  على  قائم  إستبعاد  أو  تمييز  أي  أن  على 

وحرياتها  بحقوقها  المرأة  تمتع  يعرقل  االجتماعي 

السياسية  المجاالت  في  ومشاركتها  األساسية 

واالقتصادية واالجتماعية وغيرها.

الخبراء  للجنة  األول  باإلجتماع  المشاركة   •

للسكان  العربي  للمجلس  االستشارية 

العربية  الدول  جامعة  في  عقد  والذي  والتنمية 

- القاهرة:

شارك وفد من المجلس األعلى للسكان برئاسة االمينة 

للسكان  العربي  المجلس  ورئيسة  للمجلس  العامة 

ورئيسة  العربية(  الدول  جامعة  مظلة  )تحت  والتنمية 

د.عبلة  األردن  نت  شير  لمشروع  التوجيهية  اللجنة 

من  العساف  ومحمد  العزة  غالب  والسادة  عماوي، 

سكرتاريا مشروع شير نت األردن، في فعاليات 

للمجلس  االستشارية  الخبراء  للجنة  األول  االجتماع 

من  الفترة  خالل  عقد  والذي  والتنمية،  للسكان  العربي 

العامة  األمانة  من  بتنظيم  القاهرة،  في   )2020  /  2/  11-10(

/ إدارة  لجامعة الدول العربية/ قطاع الشؤون االجتماعية 

السياسات السكانية.

مواجهة  في  العربية  الجهود  توحيد  إلى  االجتماع  وهدف 

القضايا والتحديات السكانية التي تؤثر على مسيرة تحقيق 

تنفيذ  خالل  من  العربي،  الوطن  في  المستدامة  التنمية 

المجال،  لهذا  الداعمة  المشتركة  والبرامج  المبادرات 

األساليب  أفضل  إلى  للوصول  العربية  الخبرات  وتبادل 

تنفيذ  تخدم  والتي  المنشودة،  األهداف  لتحقيق  والطرق 

والذي  والتنمية  للسكان  العربي  المجلس  عمل  خطة 

مناقشة  إلى  باإلضافة  األردن،  في  سابقًا  إطالقه  تم 

ضرورة صياغة وبلورة استراتيجية عربية للسكان تخدم 

القضايا  مواجهة  مجال  في  المستقبلية  التطلعات 

السكانية.

• المشاركة في المؤتمر العالمي حول 

» الرعاية الصحية عن بعد«  في دبي:
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للسكان  االعلى  للمجلس  العامة  األمينة  شاركت 

د.  األردن  نت  شير  لمشروع  التوجيهية  اللجنة  ورئيسة 

الصحية  الرعاية   « حول  عالمي  مؤتمر  في  عماوي  عبلة 

عن بعد«، والذي عقد في دبي بتاريخ 26 / 1 / 2020، بتنظيم 

والصحة  بعد  عن  الصحية  للرعاية  الدولية  الجمعية  من 

اإللكترونية.

مجموعة   عن  ممثلين  به  شارك  الذي  المؤتمر  وهدف 

الخبراء  من  وعدد  العالم  مستوى  على  الدول  من 

في  والتجارب  الخبرات  لتبادل  منصة  إنشاء  إلى  الدوليين 

الممارسات  وأفضل  بعد،  عن  الصحية  الرعاية  مجال 

النوع من  بين أصحاب المصلحة، وكيفية استخدام هذا 

المترتبة  والمنافع  التحديات  مناقشة  جانب  إلى  الرعاية، 

الحلول  أفضل  وتقديم  المجال،  هذا  في  تطبيقها  من 

والبرامج.

ثالثًا: الصحة الجنسية واالنجابية:

الوضع  »تقييم  بدراسة  الخاصة  األعمال  إستكمال   •

الحالي )Mapping( لبرامج التوعية في مجال الصحة  

 )SRH&RR( اإلنجابية  والحقوق  واإلنجابية  الجنسية 

النهائي  بشكلها  األردن«  في  والشباب  للمراهقين 

لغايات ترجمتها وطباعتها وإطالقها، حيث أنهى مشروع 

هذه  إعداد  للسكان  األعلى  المجلس  األردن/  نت  شير 

الدراسة نهاية العام الماضي 2019 بتمويل من مؤسسة 

الشير نت العالمية، وقد إستندت على منهج إعتمد على 

المركزة  المقابالت  منها،  البيانات  لجمع  أساليب  عدة 

التوعية المتعلقة بقضايا  مع المعنيين بتقديم خدمات 

للشباب  اإلنجابية  والحقوق  واالنجابية  الجنسية  الصحة 

المجتمع  ومؤسسات  الحكومية  المؤسسات  في 

مركزة  نقاش  وجلسات  الدولية،  والمؤسسات  المدني 

مع الفئة المستهدفة من الشباب في أقاليم ) الشمال 

والوسط والجنوب( معززة بإستبانة قدمت للمشاركين 

قبل بدء الجلسات، كما شملت على مراجعة للوسائط 

المستخدمة في برامج التوعية وتحديد الفجوات فيها. 

تقييم مشروع شير نت األردن لألعوام   •

:)2019-2016(

 ،)2019-2016( لألعوام  نت  الشير  مشروع  تقييم  لغايات 

خبير  مع  بالتعاقد  العالمية  نت  الشير  منظمة  قامت 

منصات  كافة  تقييم  بهدف  المجال  هذا  في  مختص 

المعرفة الشريكة بالمشروع في كل من » األردن، هولندا

اإلستفادة من  للوقوف على مدى  بوروندي«،  بنغالديش، 

في  المنتجة  المعرفة  وتوظيف  المشروع،  مخرجات 

السياسات والبرامج.

فقد  األردن،  نت  شير  مشروع  بتقييم  يتعلق  وفيما   

أعضاء  الخبير مع  إجراء مقابالت معمقة من قبل  تعذر 

المشروع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد 

بإرسال  ذلك  عن  اإلستعاضة  تم  حيث   COVID-19

إلى  اإللكتروني  البريد  خالل  من  بالتقييم  الخاصة  البنود 

األعضاء لمعرفة آراءهم حول مدى مساهمة المشروع 

في مجال دعم أعمالهم، ومدى إستخدام مخرجاته في 

عملهم، إلى جانب ذلك فقد تم إجراء مقابلة مطولة مع 

لغايات  األردن  نت  شير  مشروع  منسق  قبل  من  الخبير 

تقييم المشروع من كافة الجوانب.

منصة  لنشرة  عشر  الرابع  العدد  •إصدار 

المعرفة ألبحاث الصحة الجنسية واالنجابية،

للربع  األردن  نت  الشير  مشروع  إنجازات  تتضمن  والتي 

الرابع من عام 2019، وقد تم نشرها على الموقع االلكتروني 

لمنصة المعرفة للصحة اإلنجابية- األردن.

https://share-net-jordan.org.jo

سفارة  من  دعاس  روان  السيدة  مع  لقاء   •

هولندا في عمان :

االعلى  للمجلس  العامة  االمينة  بين  لقاء  عقد  تم 

للسكان ورئيسة اللجنة التوجيهية لمشروع شير نت
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األردن د. عبلة عماوي، ومدير وحدة الدراسات والسياسات 

السيد  األردن«  نت  شير  مشروع  »منسق  المجلس  في 

 Policy Advisor« علي المطلق مع السيدة روان دعاس

 Development Cooperation Human Rights and

Gender« في سفارة مملكة هولندا بعمان، وذلك في 

شهر كانون الثاني 2020. 

وقدم منسق مشروع شير نت األردن خالل اللقاء عرضًا 

 ،2020 لعام  وخطته   2019 لعام  نت  الشير  نشاطات  حول 

والسفارة  األردن  نت  شير  بين  التعاون  بحث  تم  كما 

األردن  نت  شير  مشروع  من  اإلشادة  وجرى  الهولندية، 

العالمي،  نت  الشير  من  عليه  حصل  الذي  الكبير  بالدعم 

الجنسية  الصحة  حول  المعرفة  توليد  في  ذلك  وتأثير 

والمؤسسات  الباحثين  بين  شبكات  وإنشاء  واالنجابية، 

الوطنية لتبادل المعرفة، كما تم مناقشة التعاون بين 

نت  وشير  للسكان  األعلى  المجلس  مع  هولندا  سفارة 

الجديد الممول من السفارة،  األردن من خالل المشروع 

والذي تم المشاركة فيه بقيادة مؤسسة الملك حسين.

• لقاء إطالق نتائج مشاريع الدراسات المتعلقة 

من  الممولة  واإلنجابية  الجنسية  بالصحة 

المنظمة الهولندية لألبحاث العلمية:

نظم مشروع شير نت األردن والمجلس األعلى للسكان 

بالتعاون مع المنظمة الهولندية لألبحاث العلمية

)NWO-WOTRO( خالل الفترة ) 10 -12 / 3 / 2020 (، فعاليات 

العالقة  ذات  الدراسات  نتائج  إلطالق  الختامي  اللقاء 

تمويلها  تم  التي  واالنجابية  الجنسية  الصحة  بمواضيع 

العلمية،  لألبحاث  الهولندية  المنظمة  من  لألردن 

ومقدمي  الدراسات،  مشاريع  فرق  أعضاء  بمشاركة 

من  ومجموعة  االنجابية  الصحة  مجال  في  الخدمات 

الشباب واإلعالميين وصانعي السياسات في هذا المجال

من المؤسسات الوطنية المعنية.

وهدف اللقاء إلى إطالق نتائج هذه الدراسات بهدف نقل 

الخدمات،  ومقدمي  الرئيسيين  الشركاء  إلى  نتائجها 

هذا  في  واإلعالميين  والشباب  الشركاء  وعي  وتعزيز 

المجال، وإشراكهم في صياغة ملخصات السياسات من 

اإلنجابية  الصحة  قضايا  حول  والتباحث  نظرهم،  وجهة 

في األردن.

وتناولت مشاريع الدراسات التي بدء تنفيذها بشهر أيلول 

»حقوق  مواضيع،  عامين  لمدة  واستمرت   2017 عام  من 

باألردن،  اإلنجابية  الصحة  موضوع  في  والنساء  الشباب 

في  الصحية  الخدمات  على  الحصول  في  التباين  ومدى 

مختلف مناطق المملكة« )بحث متعدد الوسائل نفذه 

المركز الوطني للثقافة والفنون والجامعة األمريكية في 

بيروت(، »فهم احتياجات الصحة اإلنجابية للشباب األردني 

الواليات  هارفارد/  جامعة  بين  تعاوني  )بحث  والسوري« 

المتحدة األمريكية، والجامعة األردنية، والصندوق األردني 

الهاشمي للتنمية البشرية(.

تنظيم   « مواضيع،  أيضًا  الدراسات  مشاريع  تناولت  كما 

تحليلية  )دراسة  السلوكي«  االقتصاد  طريق  عن  األسرة 

األردنية،  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  نفذتها  ميدانية 

وجامعة تكساس األمريكية، ووزارة الصحة األردنية(، 

»الشباب الالجئون السوريون في األردن: الزواج المبكر في 

المنظور« )دراسة نوعية نفذتها جامعة اليرموك، جامعة
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فريجي أمستردام، جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية، 

المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية-جنيف(.

اللقاء عقد جلسة حوارية بعنوان  وجرى ضمن فعاليات 

يمكن  وكيف  األردن  في  االنجابية  بالصحة  النهوض   «

للبحوث أن تساهم في سياسات وممارسات أفضل«، 

والخروج  الدراسات  هذه  نتائج  لمناقشة  هدفت 

بملخصات سياسات من المعنيين في الجهات الوطنية 

السياسات  رسم  في  الوطنيين  والخبراء  المعنية 

وتقديم  اإلنجابية،  بالصحة  الخاصة  والممارسات 

توصيات لنشر النتائج في األردن لتسهيل تبادل المعرفة 

المكتسبة مع الجهات ذات الصلة سواء الممارسين او 

األبحاث  نتائج  السياسات حول كيفية إستخدام  راسمي 

في السياسات والممارسات.

جلسة نقاشية للتعريف بمشروع الشير نت   •

في مركز دراسات المرأة بالجامعة األردنية:

للتعريف  نقاشية  جلسة  األردن  نت  شير  مشروع  عقد 

الوعي  ورفع  المعرفة  نشر  إلى  يهدف  والذي  بالمشروع 

بتاريخ   وذلك  واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  قضايا  حول 

األردنية،  بالجامعة  المرأة  دراسات  مركز  في   2020  /  2/  18

بمشاركة عدد من طلبة المركز.

وجرى خالل الجلسة تقديم عرض شامل حول المشروع، 

وتم إعطاء المشاركين فكرة عن تشكيل لجنة

في  كأعضاء  مشاركتهم  وأهمية   ،)CoP( الممارسين 

المشروع. 

طلبه  من  لجنة  تشكيل  تم  اإلجتماع  نتائج  على  وبناء 

وضع  على  العمل  لغايات  المركز،  في  العليا  الدراسات 

مجال  في  مستقباًل  عليها  للعمل  لهم  محددة  مهام 

تحديد الفجوات البحثية في مجال المرأة.

رابعًا: المنح ومقترحات المشاريع:

• المنح :

نت  الشير  منظمة  من  منحة  على  الحصول   •

العالمية :

منظمة  من  منحة  على  األردن  نت  شير  مشروع  حصل 

الشير نت العالمية إلعداد ملخص سياسات بعنوان 

   A Policy Brief on »The role of localization and

 multisectoral approaches in sustaining SRHR

 programs and accountability in crisis and

fragility situation «.

المؤسسي  الطابع  إضفاء  إلى  الملخص  هذا  ويهدف 

الصحة  مجال  في  القطاعات  المتعددة  المساءلة  على 

مختلف  بين  التنسيق  وتعزيز  واإلنجابية  الجنسية 

الشركاء المعنيين لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية عالية الجودة لألشخاص المتضررين 

من األزمات والهشاشة في األردن. 

 Share-Net  ويعد هذا الملخص أحد مخرجات المؤتمر

International Creation Conference الذي عقد في 

هولندا في تشرين أول 2019.

بصحة  العناية  معهد  مع  منحة  في  الشراكة   •

الشير  منظمة  من  عليها  الحصول  تم  األسرة 

نت العالمية:

شارك مشروع شير نت األردن والمجلس األعلى للسكان

مع معهد العناية بصحة األسرة في الحصول على منحة
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بعنوان:  فلم  إلنتاج  العالمية  نت  الشير  منظمة  من 

»Know-how of early marriage prevention

توسيع  إلى  تهدف  والتي   Knowledge & practice«

المعرفة حول منع زواج األطفال من خالل آراء المتزوجات 

األطفال للتأثير على صانعي السياسات والممارسين من 

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

في  حسين  الملك  مؤسسة  مع  الشراكة   •

التقدم لمنحة مع منظمة الشير نت العالمية :

شارك مشروع شير نت األردن والمجلس األعلى للسكان 

الملك  مؤسسة  بقيادة  الوطنية  المؤسسات  وبعض 

»SEXUAL  حسين بالتقدم بمقترح  لمنحة حول

 REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS IN

ضمن  وذلك    CLIMATE RESILIENT SOCIETIES«

ائتالف من ثمانية دول عالمية بما فيها األردن تقوده

• المنح الصغيرة من مشروع الشير نت 
العالمية:

الصغيرة  المنح  العالمية عن  الشير نت  أعلنت منظمة 

لعام 2020، والتي تركز هذا العام على االبتكار وتجريب طرق 

ومنهجيات جديدة لترجمة المعرفة الحالية إلى منتجات، 

وتعزيز إستخدامها للتأثير على الممارسات والسياسات 

في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، وتهدف إلى:

في  ومبتكرة  جديدة  ومناهج  طرق  وإختبار  تحقيق   -

مجال الصحة الجنسية واالنجابية، وتحديد وجهات النظر 

الروابط ما  الفجوات المعرفية في  غير المسموعة مثل 

بين الصحة الجنسية واالنجابية والمساواة بين الجنسين 

والشباب، والروابط مع أهداف التنمية المستدامة.

- ترجمة األبحاث إلى منتجات ومواد تستخدم لتسهيل 

التغيير الملموس في السياسة أو الممارسة، ويمكن

أن تبنى هذه العملية على أبحاث تم القيام بها من قبل 

الشير نت في مجال الصحة الجنسية واالنجابية.

والممارسة  السياسات  في  الفعلية  التغيرات  توثيق   -

نت  الشير  منح  خالل  من  المنجز،  بالعمل  المتعلقة 

العالمية السابقة المقدمة ألعضائه، وكيفية تنفيذها. 

المنح على  األردن بتعميم هذه  وقام مشروع شير نت 

إستفساراتهم  جميع  على  اإلجابة  وتم  أعضائه،  جميع 

حولها

مقترحات المشاريع:

الحصول على دعم إضافي من منظمة الشير   •

نت العالمية:

نت  الشير  منظمة  إلى  األردن  نت  شير  مشروع  تقدم 

دعم  على  للحصول  مشاريع  مقترحات  بثالث  العالمية 

إضافي، وتضمنت مقترحات المشاريع ما يلي: 

إلى إكساب  الجامعات، ويهدف  تدريب لخريجي  برنامج   -

الجدد«  »الخريجين  الجامعات  طلبه  من  به  الملتحقين 

الجنسية،  الصحة  مجال  في  والمعارف  بالمهارات 

على  للحصول  محدد  بعمل  تكليفهم  خالل  من  وذلك 

مخرجات محددة في نهاية إلتحاقهم بالبرنامج.

المناخ  تغير  بين  الروابط   « حول  سياسات  ملخص   -

وحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية في األردن«.

التمكين االقتصادي للمرأة،  - ملخص سياسات حول » 

الجنسية  الصحة  وحقوق  الجنسين،  بين  والمساواة 

واإلنجابية«.
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اإللكترونية  المعرفة  منصة  تحديث  خامسًا: 

وتطويرها:

تم إستكمال العمل على تطوير قاعدة الموقع اإللكتروني 

لشير نت األردن، وتحديث موقع منصة المعرفة  باألبحاث 

الجنسية واإلنجابية، وجرى  الصحة  والدراسات في مجال 

إعادة تصميم وتطوير الموقع االلكتروني بما يتوافق مع 

صفحات  وإستحداث  العالمي،  نت  شير  موقع  تصميم 

مجتمع  وصفحة  التشاركي،  النهج  صفحة  وهي،  جديدة 

)مهام  داخلية  صفحات  ثالثة  تضم  التي  الممارسين 

اإلجتماعات(،  نتائج  أبرز  اإلجتماعات،  مواعيد  اللجنة، 

داخلية  صفحات  ثالثة  تضم  التي  األعضاء  وصفحة 

شريط  إضافة  تم  كما  شركاؤنا(،  االعضاء،  )العضوية، 

تعديالت  إجراء  جانب  إلى  األخبار،  أبرز  على  يحتوي  إخباري 

بإضافة مؤشرات جديدة من  األردن  على صفحة خارطة 

مسح السكان والصحة األسرية  )2017 - 2018 ( باإلضافة 

إلى تحديث األخبار الموجودة على الموقع.
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يتضمن هذا القسم مجموعة من أحدث التقارير والنشرات ذات العالقة بقضايا السكان، والتي 

أصدرتها المؤسسات الوطنية والدولية :

سادسًا: أحدث التقارير والنشرات ذات العالقة بقضايا السكان:

الرابط االلكرتوين للنسخة

باللغة االنجليزية 

 الرابط االلكرتوين للنسخة

باللغة العربية
عنوان التقرير أو النرشة

https://cutt.us/QXt4q https://cutt.us/uGy4y 
 استجابة إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات الوباء

فريوس كورونا- االسكوا

غري متوفر باللغة اإلنجليزية حالياً https://cutt.us/QSLak
 كورونا والعنف األرسي يف األردن )نتائج ومؤرشات( -

مركز الدراسات اإلسرتاتيجية

غري متوفر باللغة اإلنجليزية حالياً https://cutt.us/Imfjz
 األردن واآلثار االقتصادية واالجتامعية والنفسية ألزمة

كورونا- مركز الدراسات االسرتاتيجية

https://cutt.us/mPSrG https://cutt.us/siBRA

 فريوس كورونا املستجد ) كوفيد – 19(  من منظور

 النوع االجتامعي )حامية الصحة والحقوق الجنسية

 واإلنجابية وتعزيز املساواة بني الجنسني(- صندوق

األمم املتحدة للسكان

https://cutt.us/8nJ8Z
https://cutt.us/uvcEj كوفيد-19 والنوع االجتامعي: توصيات فورية 

  للتخطيط واإلستجابة يف األردن- اللجنة الوطنية

   لشؤون املرأة و

غري متوفر باللغة اإلنجليزية حالياً
https://cutt.us/m4DeG سياسات التعاطي مع كورونا يف األردن: البدائل 

والخطوات املستقبلية- منتدى االسرتاتيجيات األردين

https://cutt.us/bHjXN https://cutt.us/nfRo4
 آفاق تعزيز املساواة بني الجنسني يف مجال تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت يف املنطقة العربية- االسكوا

https://cutt.us/nC6KZ 
ً غري متوفر باللغة العربية حاليا

Shelters for women survivors of violence: 

availability and accessibility in the arab 

region-

االسكوا بالرشاكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان/ 

 املكتب اإلقليمي للدول العربية، ومركز املوارد

 للمساواة بني الجنسني )أبعاد(، ومنظمة املرأة ضد

العنف يف أوروبا

UN WOMEN


