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تمهيد
يسر مشروع شير نت األردن أن يصدر العدد السادس
عشر من نشرته الدورية ،والتي تتناول أبرز اإلنجازات
لألنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في الربع الثاني من
عام .2020
وتهدف هذه النشرة إلى إطالع الباحثين وصناع القرار

اللجنة التوجيهية للمشروع شير نت االردن للحديث
حول تأثيرات الجائحة.
كما وتتناول النشرة مقترحات المشاريع والمنح التي
شارك بها مشروع شير نت األردن بالتعاون مع الجهات
الوطنية ذات العالقة ،وأحدث التقارير والنشرات الدولية
ذات العالقة بقضايا السكان والتنمية.

وراسمي السياسات ومعدي البرامج والجهات البحثية
على المستجدات محلي ًا وعالمي ًا في مجال الصحة
الجنسية واإلنجابية ضمن إطار أنشطة المشروع.
ونظرا ً النتشار جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد ،)19-فقد عمل فريق المشروع خالل الربع الثاني
عن بعد ،امتثا ًال لتوجيهات الحكومة للحد من انتشار
الجائحة ،ولعب المشروع والمجلس األعلى للسكان دو ًرا
هاما ومحوري ًا خالل الجائحة ،من خالل تسليط الضوء
ً
على الخصائص المختلفة للسكان ،والتي تلعب دو ًرا
أساس ًيا في تحديد الثغرات واألولويات التي يجب أخذها
في االعتبار عند صياغة السياسات والخطط لدعم فئات
المجتمع المختلفة وباألخص الهشة منها.
وتتضمن النشرة الفعاليات واألنشطة التي نفذها وشارك
بها المجلس ومشروع شير نت االردن خالل الربع الثاني
من العام الحالي في مجال االستجابة لتداعيات جائحة
فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ،)19-حيث شارك
المجلس والمشروع في عدد من المؤتمرات والجلسات
المحلية واإلقليمية والتي تناولت تأثيرات هذه الجائحة،
إلى جانب ترأس االمينة العامة للمجلس ورئيسة
اللجنة التوجيهية لمشروع شير نت األردن الدكتورة
عبلة عماوي اجتماع ًا للمجلس العربي للسكان
والتنمية لمناقشة تأثيرات الجائحة على السكان في
الدول العربية ،فض ً
ال عن استكمال العمل على اعداد
عروض محوسبة تتناول تأثيرات الجائحة على القطاعات
المختلفة المتعلقة بالسكان والتنمية ،وتنظيم
استضافات تلفزيونية لألمينة العامة للمجلس ورئيسة
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موضوعات النشرة

الالجئين ،كما تم التطرق إلى أهمية أن تكون العناصر
الرئيسية الستراتيجيات التأهب واالستجابة لألزمات
مراعية العتبارات النوع االجتماعي للتغلب على آثار هذه
األزمة.
وكما تم إيضاح أن الحماية االجتماعية لها بعدان
رئيسيان :سالمة الدخل وتوفير الرعاية الطبية الشاملة،
وأن سياسات وبرامج تأمين الدخل يجب أن تخفف
وتقي من العوز من خالل مستوى معقول من الدخل
للتعويض عن الدخل المهدر بسبب عدم القدرة على
العمل (بما في ذلك الشيخوخة أو اإلعاقة)  ،والحصول
على عمل مدفوع األجر ،وهناك ً
أيضا حاجة لمراجعة
معايير الدعم أو استهداف العمر ،والصحة  ،والمشاركة

أوالً :االستجابة لتداعيات جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-في األردن:
أدى انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19
في مختلف أنحاء العالم ومنها األردن ،والذي أصيب
به عدد كبير من األشخاص وتسبب بوفاة الكثيرين
على مستوى العالم ،إلى الحاق خسائر كبيرة في جميع
القطاعات والمجاالت االقتصادية واالجتماعية ،وذلك
بسبب اإلجراءات االحترازية التي نفذتها الدول لمحاولة
الحد من إنتشار هذا الفيروس لحماية البشرية.
وفي األردن ،كانت لتداعيات إنتشار هذا الفيروس أثار
كبيرة على مختلف المجاالت والقطاعات والفئات
المجتمعية من الذكور واالناث ،وإستجابة لذلك قام
المجلس األعلى للسكان بإعداد مجموعة من العروض
المحوسبة تتناول سيناريوهات إنتشار الفيروس في
األردن ،وأبرز تأثيرات هذه الجائحة وتوصيات للتخفيف من
تداعياتها:
كما تم بيان أن األشخاص المصابين بأمراض مزمنة
ليسوا أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا ،ولكن وجود
هذه األمراض يعرضهم لخطر أعلى إذا كانوا مصابين
بالفيروس ،إلى جانب ضرورة التركيز على فئة
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في سوق العمل واإليرادات ،ومحددات الوضع االجتماعي
أو االقتصادي أو حتى التوافق مع أشكال معينة من
السلوك ،إلى جانب ضرورة دعم الفئات الهشة اقتصاد ًيا
في المجتمع األردني ،خاصة في ظل اإلجراءات الوقائية
التي تتخذها الحكومة في مواجهة الجائحة ،والتي أدت إلى
بقاء العمالة في القطاع غير المنظم في منازلهم ،وقف
عملهم وخسارة أموالهم.
وتالي ًا أبرز الفعاليات التي تم المشاركة بها:
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«األعلى للسكان وشير نت االردن»
يشارك في حوارات إقليمية حول
سياسات الحماية االجتماعية بالمنطقة
العربية:

شاركت االمينة العامة للمجلس االعلى للسكان
ورئيسة اللجنة التوجيهية لمشروع شير نت االردن
الدكتورة عبلة عماوي بتاريخ  2020 /5 / 6في لقاء شبه
شاركت االمينة العامة للمجلس االعلى للسكان
ورئيسة اللجنة التوجيهية لمشروع شير نت االردن
الدكتورة عبلة عماوي بتاريخ  2020 / 5 / 5في الحوارات
االقليمية حول «سياسات الحماية االجتماعية بالوطن
العربي ،وتأثرها باألزمة الحالية ،وقدرتها على التصدي
لتداعيات جائحة (كوفيد )19-على الفئات المختلفة في
دولنا العربية» ،والتي عقدت عبر تطبيق  zoomضمن
جلسات منظمة النهضة العربية (أرض).
وتحدثت عماوي خالل مشاركتها عن الفئات
المستهدفة لإلطار الوطني لدعم الفئات الهشة
اقتصادي ًا في ظل أزمة كورونا.

« األعلى للسكان وشير نت األردن»
يشارك في لقاء شبه اقليمي بعنوان
«اثار كوفيد على النساء وخاصة العنف
المنزلي»:

إقليمي عبر تطبيق  zoomحول موضوع النوع االجتماعي
والكورونا ،بعنوان «اثار كوفيد على النساء وخاصة العنف
المنزلي» ،وذلك ضمن مؤتمر ديناميات النوع االجتماعي
في عصر كوفيد ،والذي نظمته مؤسسة االقتصاد
النسوي.
وتحدثت عماوي خالل مشاركتها عن أثر جائحة فيروس
كورونا على المساواة بين الجنسين ،مشيرة إلى نقاط
الضعف التي أظهرتها الجائحة ،والتي من بينها ضعف
تضمين احتياجات المرأة بخطط االستجابة ،كما ناقشت
العناصر الرئيسية الستراتيجيات التأهب واالستجابة
لألزمات التي تراعي الفوارق بين الجنسين للتغلب على آثار
هذه األزمة.

األردن يترأس اجتماعًا للمجلس العربي
للسكان والتنمية لمناقشة تأثيرات
جائحة فيروس كورونا « كوفيد – »19على
السكان في الدول العربية:
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ترأس األردن ممث ً
ال باألمينة العامة للمجلس األعلى

للمساهمة في التخفيف من التأثير المحتمل النتشار

للسكان ورئيسة المجلس العربي للسكان والتنمية/

الجائحة ،كما تم دراسة اآلثار بعيدة المدى للجائحة

جامعة الدول العربية ورئيسة اللجنة التوجيهية

وتأثيرها على جني الدول العربية لثمار العائد الديموغرافي

لمشروع شير نت االردن الدكتورة عبلة عماوي اجتماع ًا

وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

للمجلس العربي للسكان والتنمية ،والذي عقد بتاريخ

وجرى ايض ًا بحث دور المجالس واللجان الوطنية

 2020 /5 / 20عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،بتنظيم من

للسكان في تعزيز االستجابات الوطنية للحد من انتشار

جامعة الدول العربية /قطاع الشؤون االجتماعية وإدارة

جائحة فيروس كورونا واثارها على السكان ،إلى جانب

السياسات السكانية واالمانة الفنية للمجلس العربي،

تقييم االجراءات االحترازية وأثرها على تحقيق التنمية

وبمشاركة أعضاء المجلس من رؤساء المجالس

المستدامة والسياسات السكانية ،ومناقشة سبل

واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية ،وخبراء في

االستفادة من التجارب العربية والممارسات الفضلى في

مجال السكان والتنمية.

مواجهة والحد من انتشار هذه الجائحة.

وهدف االجتماع الذي شاركت به ايض ًا األمين العام
المساعد ورئيس قطاع الشؤون االجتماعية في جامعة
الدول العربية السفيرة د .هيفاء أبو غزالة ،والمدير
اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان /مكتب
الدول العربية د .لؤي شبانه ،إلى مناقشة تأثيرات جائحة

«األعلى للسكان وشير نت األردن»
يشارك في ورشة عمل بعنوان « هل
أثرت أزمة كورونا على ظاهرة العنف
والتمييز ضد النساء في األردن؟»

فيروس كورونا المستجد على السكان في الدول
العربية والسيناريوهات المختلفة الخاصة بانتشارها،
وبحث الدور الذي تلعبه المجالس السكانية في خطط
االستجابة.
وركز االجتماع على مناقشة االنعكاسات المحتملة
لجائحة فيروس كورونا على مستقبل السكان في
العالم العربي ،والتحديات التي تواجهها هذه الدول في
احتواء تداعياتها في المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والصحية والظروف السياسية ،إلى جانب بحث االجراءات
والسياسات السكانية التي يمكن للدول العربية اتخاذها
لمواجهة عواقب هذه الجائحة وخاصة على الفئات
المتضررة والفئات االكثر هشاشة.
وناقش االجتماع ايض ًا عددا ُ من التقديرات والسيناريوهات
االفتراضية المتعلقة باإلصابات والوفيات المتوقعة،
والتي تساعد على تقديم تصور حول ما قد يحدث في
المستقبل لتفشي فيروس كورونا ،وتستخدم كأداة
تخطيط للسياسات واالستراتيجيات المستقبلية
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شاركت االمينة العامة للمجلس األعلى للسكان
ورئيسة اللجنة التوجيهية لمشروع شير نت االردن
الدكتورة عبلة عماوي بتاريخ  2020 /5 / 30في ورشة عمل
عبر تطبيق  zoomبعنوان « هل أثرت أزمة كورونا على
ظاهرة العنف والتمييز ضد النساء في األردن؟» ،بتنظيم
من مركز القدس للدراسات.
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وتحدثت عماوي خالل الورشة حول العنف والتمييز

كما تتبنى الخطة نهج ًا متعدد السنوات يمتد إلى ثالث

ضد النساء في ظل أزمة كورونا ،واستعرضت أهم

سنوات.

المشاكل والتحديات التي تعاني منها المرأة خالل هذه

وتتألف الخطة من  3مكونات رئيسة ،وهي دعم

االزمة ،وأفضل السبل لتوفير بيئة آمنة للنساء في ظل

المجتمعات المستضيفة ،وبناء القدرات المؤسسية،

الظروف االستثنائية التي يمر بها األردن.

ودعم الالجئين ،كما تتكون خطة االستجابة لألعوام

«األعلى للسكان وشير نت األردن»
يشارك في االجتماع الثاني عشر إلطار
دعم االستجابة األردنية لالزمة السورية

 2022-2020من  7قطاعات ،وهي التعليم ،والصحة،
والمياه والصرف الصحي ،والحماية االجتماعية والعدل،
والمأوى ،والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات
البلدية والحكم المحلي ،والطاقة ،والنقل ،والبيئة،
وقطاع التمكين االقتصادي الذي يضم التدخالت ذات
العالقة باألمن الغذائي ،وسبل العيش.

شاركت االمينة العامة للمجلس األعلى للسكان
ورئيسة اللجنة التوجيهية لمشروع شير نت االردن
الدكتورة عبلة عماوي في االجتماع الثاني عشر إلطار
دعم االستجابة األردنية لالزمة السورية ،والذي عقد
بتاريخ  2020 / 6 / 22تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د .عمر
الرزاز عبر وسائل لالتصال المرئي.
وهدف االجتماع إلى إطالق خطة االستجابة األردنية
لالزمة السورية  ،2022- 2020وذلك بالتعاون مع األمم
المتحدة والدول المانحة.
وتعد الخطة المرجعية الوحيدة في تحديد االحتياجات
الالزمة للحد من أثر استضافة الالجئين السوريين ودعم
المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة ،حيث تمت
إعادة هيكلة الخطة لتكون متوافقة ومكملة للخطط
الوطنية ،ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة،
والميثاق العالمي لالجئين ،مع االستمرار باتباع نهج
تعزيز المنعة الذي يتناول الجوانب اإلنسانية والتنموية
لكل قطاع ،باإلضافة إلى فصل خاص الحتياجات الخزينة،
SHARE- NET JORDAN
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تعيين الدكتورة عبلة عماوي عضوًا في
مجلس مركز األميرة بسمة لدراسات
المرأة األردنية:

• عميد البحث العلمي والدراسات العليا.
• الدكتورة حنان ملكاوي /كلية العلوم.
• الدكتورة بتول المحيسن /كلية اآلداب.
• الدكتورة ناديا حياصات /كلية اآلداب.
• الدكتورة امنه الخصاونة /مديرة مركز األميرة بسمة
لدراسات المرأة األردنية /عضوا ً وأمينا للسر.

استضاف برنامج ستون دقيقة على
التلفزيون األردني بتاريخ 2020/4/10
االمينة العامة للمجلس األعلى للسكان
ورئيسة اللجنة التوجيهية لمشروع
شير نت االردن الدكتورة عبلة عماوي،
وذلك للحديث حول السيناريوهات التي
أعدها المجلس النتشار فيروس كورونا
في األردن.
قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي
تشكيل مجلس مركز االميرة بسمة لدراسات المرأة
األردنية ،وذلك برئاسته وعضوية كل من:
•عطوفة الدكتورة عبلة عماوي /االمينة العامة
للمجلس األعلى للسكان ورئيسة المجلس العربي
للسكان والتنمية ورئيسة اللجنة التوجيهية لمشروع
شير نت االردن.
•الدكتور أنيس الخصاونة  /نائب رئيس الجامعة للشؤون
اإلدارية.
•معالي الدكتورة رويده المعايطة /جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية.
•عطوفة الدكتورة سوسن المجالي /عضو مجلس
األعيان.
• سعادة الدكتورة سلمى النمس /أمين عام اللجنة
الوطنية لشؤون المرأة.
• الدكتورة ربا البطاينة /قسم المناهج وطرق التدريس/
كلية التربية.
• عميد كلية اآلداب.
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استضاف برنامج  joعلى قناة المملكة
بتاريخ  2020/5/11االمينة العامة للمجلس
األعلى للسكان ورئيسة اللجنة
التوجيهية لمشروع شير نت االردن
الدكتورة عبلة عماوي ،وذلك للحديث
عن اآلراء والتغريدات التي نشرت عبر
شبكات التواصل االجتماعي حول احد
جرائم الشرف التي ارتكبت في األردن.
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استكمال العمل على اعداد عروض
محوسبة حول تأثيرات وتداعيات جائحة
فيروس كورونا على فئات المجتمع
المختلفة ،والتي من أبرزها:
•عرض حول تحليل البيانات الصحفية والمقاالت
الصادرة عن الوسائل اإلعالمية والمتعلقة بتأثير

جائحة كورونا على الفئات والقطاعات المختلفة:

تناول العرض مفهوم وسياسات الفرصة السكانية،
والهرم السكاني المتوقع لسكان المملكة األردنيين
المقيمين ،وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-على حقوق الصحة الجنسية واالنجابية
باألردن.
كما تم استعراض بعض نتائج الدراسات المحلية حول

تناول العرض أبرز المعلومات والمؤشرات التي وردت
في التقارير الصحفية والمقاالت التحليلية التي تضمنتها
قاعدة google alert

الخاصة بالمجلس األعلى

للسكان ،والتي تتضمن تحلي ً
ال ألبرز التأثيرات والتداعيات
على المجاالت المختلفة ذات العالقة بالسكان والتنمية.

الصحة الجنسية واالنجابية في ظل جائحة فيروس
كورونا ،إلى جانب تناول سلسلة حلول مقترحة ضمن
هذه الظروف االستثنائية.
-2/http://www.hpc.org.jo/sites/default/files
كورونا-الصحة20%االنجالية-الفرصة20%السكانية_pdf.0

وركز العرض على الفئات األكثر تضررا ً من جائحة كورونا

ثانيًا :تحضيرات المجلس األعلى للسكان
ومشروع شير نت األردن وبدعم
من صندوق األمم المتحدة للسكان
لالحتفال باليوم العالمي للسكان:

http://www.hpc.org.jo/sites/default/

بدأ المجلس األعلى للسكان ومشروع شير نت األردن

pdf.1~29%281%29%28%/files

وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان التحضيرات

عرض حول تأثر معلومات وخدمات
الصحة الجنسية واالنجابية بجائحة وباء
كورونا المستجد (كوفيد ،)19-وتأثير
ذلك على استثمار الفرصة السكانية:

لالحتفال باليوم العالمي للسكان ،والذي يصادف بتاريخ

والتي تتمثل بالمرأة والشباب واألطفال وكبار السن،
إلى جانب القطاعات األكثر تضررا ً وهي الصحة والحماية
االجتماعية واالقتصاد (العمالة والبطالة).

 11تموز من كل عام ،وسينفذ المجلس عدة أنشطة
وفعاليات احتفا ًال بهذه المناسبة ،والتي تتمثل أبرزها:

SHARE- NET JORDAN
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« -مسابقة فيديو في المحافظات تستهدف الشباب

 -المشاركة باجتماع الخبراء بمناسبة اليوم العالمي

حول االثار االقتصادية لجائحة كورونا على الشباب (ذكور

للسكان ،والذي سينظم من قبل األمانة العامة لجامعة

واناث) ودورهم في االستجابة لالزمة» ،والتي تهدف

الدول العربية  -قطاع الشؤون االجتماعية  -إدارة

لتوظيف دور االعالم في القاء الضوء بطريقة سهلة

السياسات السكانية  /األمانة الفنية للمجلس العربي

وسلسة حول االثار االقتصادية واالجتماعية جائحة

للسكان والتنمية ،بمشاركة اعضاء المجلس العربي

كورونا على الشباب (ذكور واناث) ودور المؤسسات

للسكان والتنمية -رؤساء المجالس واللجان الوطنية

والقطاع الخاص في دعم الشباب وتمكينهم وتكافؤ

للسكان او من في حكمها -وعدد من الخبراء من كل

الفرص ،ونشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع

االختصاصات االجتماعية واالقتصادية ،ويهدف االجتماع

والمساهمة في تعزيز دور الشباب (ذكور واناث) في

إلى دراسة األثار المباشرة لجائحة فيروس كورونا من

المجتمع.

منظور علمي وشامل لمختلف الفئات السكانية.

« -مسابقة شبابية لكتابة قصة قصيرة حول أثر جائحة

 -نشر بيانات صحفية حول مناسبة اليوم العالمي

فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على الشباب

للسكان واألنشطة التي سينفذها المجلس بهذه

والشابات خالل فترة الحجر الصحي» ،والتي تهدف إلى

المناسبة في وسائل االعالم المختلفة ،ونشر بوستات

التعرف على أثار جائحة فيروس كورونا المستجد

وتغريدات على صفحات المجلس بشبكات التواصل

(كوفيد )19-على وضع فئة الشباب – اناث ًا وذكورا ً -

االجتماعي ،إلى جانب تنسيق استضافات تلفزيونية

االجتماعي واالقتصادي والصحي وتجاربهم الشخصية

واذاعية.

وماهي األفكار الريادية التي نفذها الشباب والشابات خالل

ثالثًا :المنح ومقترحات المشاريع:

فترة الحجر الصحي من خالل كتابة قصة قصيرة حول
ذلك.
 نشاط الرسم على الجدار (جدارية) تتضمن رسائل يتمترجمتها ضمن رسومات عن قضايا الشباب في ظل
جائحة فيروس كورونا.
 اللقاء الوطني االفتراضي لالحتفال باليوم العالميللسكان تحت شعار « حماية صحة وحقوق النساء
والفتيات في ظل جائحة كورونا»  .وعلى هامش هذا
اللقاء سيطلق شير نت األردن دراسة أعدها بعنوان
«تقييم الوضع الحالي لبرامج التوعية في مجال الصحة
الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية للمراهقين
والشباب في األردن» .كما سيتحدث امين عام المجلس
الوطني لشؤون االسرة حول الحماية االجتماعية في
ازمة كورونا حول الحماية االجتماعية في ازمة جائحة
فيروس كورونا وما بعدها ،ومدير معهد العناية بصحة
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المنح:

مشروع شير نت األردن يعمم على
أعضاء شير نت األردن المنح الصغيرة
 2020المعلنة من قبل منظمة الشير نت
العالمية:
عمم مشروع شير نت األردن المنح الصغيرة  ،2020والتي
أعلنت عنها منظمة الشير نت العالمية لجميع أعضاء
المشروع في األردن ،إلى جانب مشاركته في لجنة تقييم
العروض المقدمة لهذه المنح من األردن ضمن معايير
محددة.
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وقد ُقدمت ثمان مقترحات مشاريع من األردن ،حيث

وأصحاب المصلحة المعنيين والقطاع الخاص المعني.

تم الحصول على منحتين األولى وقيمتها عشرة
االف يورو حصل عليها مجلس اعتماد المؤسسات

وسيتضمن الملخص إطا ًرا إلبراز وتعزيز دور التوطين

الصحية ( )HCACواليونيسف لمقترح مشروع بعنوان

واألساليب متعددة القطاعات في دعم برامج الصحة

Promote

الجنسية واإلنجابية والمساءلة لألشخاص المتضررين

«and

initiation

Breastfeeding

 ،»supportوالمنحة الثانية وقيمتها خمسة عشر ألف
يورو حصلت عليها جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
ووزارة الصحة وجمعية تنمية الصحة اإللكترونية
والجامعة األردنية ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية
لمقترح مشروع بعنوان « Easy and safe access
to SRH services in Jordan for women during
(.»lockdowns (like COVID-19

مشروع شير نت األردن يحصل على منحة
صغيرة من منظمة الشير نت العالمية
لتطوير ملخص سياسات:
حصل مشروع شير نت األردن على منحة صغيرة من
منظمة الشير نت العالمية لتطوير ملخص سياسات
حول « دور التوطين والمناهج متعددة القطاعات في
دعم برامج الصحة الجنسية واإلنجابية والمساءلة في
حاالت األزمات والهشاشة» ،والذي يهدف إلى االعتماد
على « الوصول إلى الصحة الجنسية واالنجابية الجيدة
لألشخاص المتضررين من االزمات والهشاشة»،
ومراجعة واستعراض مخرجات مؤتمر” Share-Net
 ”International Co-Creationواالنخراط في ترجمة
المعرفة إلضفاء الطابع المؤسسي على المساءلة
متعددة القطاعات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية
جنب ًا إلى جنب مع تعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب

من األزمات والهشاشة في األردن.

الشراكة مع معهد العناية بصحة
االسرة-مؤسسة نور الحسين للحصول
على منحة صغيرة إلنتاج فيديو حول
الزواج المبكر:
حصل مشروع شير نت األردن كشريك مع معهد العناية
بصحة االسرة-مؤسسة نور الحسين على منحة صغيرة
من منظمة الشير نت العالمية إلنتاج فيديو عن «كيفية
منع الزواج المبكر (المعرفة والممارسة)» ،والذي يهدف
إلى توسيع المعرفة حول منع الزواج المبكر للتأثير على
صانعي السياسات والممارسين في المنظمات غير

الحكومية الوطنية والدولية.
ويستهدف الفيديو المنظمات غير الحكومية الوطنية
والدولية التي تعمل على مواجهة ظاهرة زواج األطفال،
وصناع السياسات ،والمؤسسات الحكومية وغير
الحكومية.
وسيوفر الفيديو بشكل أساسي للجمهور المستهدف
منهج ًا جديدا ً لمنع الزواج المبكر ،وسيساعد الفيديو
المقترح على شرح ونشر النجاح وأفضل الممارسات
لمعهد العناية بصحة األسرة لتغيير عملية استخدام
قدما إلى نهج متعدد األبعاد
نهج أحادي البعد والمضي
ً
يؤدي إلى منع الزواج المبكر وإحداث التأثير المطلوب.

المصلحة المعنيين لتحسين الوصول إلى الصحة
الجنسية واإلنجابية عالية الجودة لألشخاص المتضررين
من األزمات والهشاشة في األردن.
ويستهدف ملخص السياسات الجهات المانحة
والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وصانعي
السياسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية
SHARE- NET JORDAN
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تنفيذ المجلس األعلى للسكان لمشروع
حول الحكومة الالمركزية ومركزية
النوع االجتماعي وديناميكيات السكان
في مجموعة من البلديات األردنية ،وذلك
بدعم من منظمة هيفوس : HIVOSE
انطالق ًا من الدور الريادي الذي يلعبه المجلس األعلى
للسكان وإيمانه بأهمية ربط القضايا السكانية بقضايا
التنمية االقتصادية واالجتماعية والنوع االجتماعي على
مستوى وطني ومحلي ،وتوظيف ذلك من خالل مشروع
الالمركزية واإلدارة المحلية ،ينفذ المجلس األعلى
للسكان وبدعم من منظمة هيفوس  HIVOSEمشروع
حول الحكومة الالمركزية ومركزية النوع االجتماعي
وديناميكيات السكان في مجموعة من البلديات األردنية
المختارة ،يستهدف ثالثة بلديات هي ( :بلدية ماحص
الكبرى ،بلدية عجلون الكبرى ،بلدية مادبا الكبرى).
ويهدف المشروع إلى تمكين النساء العضوات في
المجالس البلدية المختارة للعب دور فاعل في إدماج
المكون السكاني وأهداف التنمية المستدامة وقضايا
المرأة والمساواة بين الجنسين في الخطط االجتماعية
واالقتصادية المحلية للبلدية ودعم تمكين عضوات
المجالس البلدية بعملية صنع القرار على المستوى
المحلي.
وفي ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد
وتداعياته على كافة القطاعات في جميع دول العالم دون
استثناء ومن بينها األردن؛ قام المجلس بتنفيذ دراسة
استطالعية الستطالع آراء عضوات وأعضاء المجلس
البلدي في البلديات الثالث ( بلدية ماحص الكبرى ،بلدية
عجلون الكبرى ،بلدية مادبا الكبرى) ،لبيان تداعيات
جائحة كورونا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية
على مستوى البلدية ،وللوقوف على أثار الجائحة ،وتحديد
األولويات واإلجراءات المستقبلية للتقليل من أثار هذه
األزمة على مستوى البلدية ،واألهم معرفة الدور الذي
لعبته أو المفروض أن تلعبه المجالس البلدية في

10
10

SHARE- NET JORDAN

التصدي لألزمة بالتركيز على دور العضوات اإلناث.

المجلس األعلى للسكان ومشروع شير
نت األردن يتقدمان كشركاء مع جمعية
العون الصحي األردنية ( )JHASبطلب
للحصول على منحة صغيرة من منظمة
الشير نت الدولية:
تقدم المجلس األعلى للسكان ومشروع شير نت االردن
كشركاء مع جمعية العون الصحي األردنية ()JHAS
بطلب للحصول على منحة صغيرة أعلنت عنها منظمة
الشير نت العالمية لمشروع بعنوان «الصحة اإلنجابية
والجنسية للشباب والحقوق اإلنجابية من خالل موقع
موثوق به» ،والذي يهدف إلى:
• توطين وحصاد المعرفة الالزمة في اللجان األردنية.
• التأكد من أنه عندما يبحث الشباب عن المعلومات
فإنهم يتلقونها من مصادر موثوقة.
• تبادل المعرفة بين الشباب والشابات ،باستخدام
منهجية المعرفة اإللكترونية حول الصحة الجنسية
واالنجابية لبناء مخزون موثوق من المعلومات حول
الصحة الجنسية.
• زيادة قبول المجتمع ألهمية حصول الشباب على
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ،وكذلك زيادة
المعرفة والقبول بين الشباب أنفسهم.
• نشر المعرفة بين الشباب في المدارس.
• اإلجابة على أسئلة واستفسارات الشباب بسرية
وإتاحة الوقت الكافي للمناقشة.
• التأكد من أن الشباب يشعرون بمزيد من الراحة والثقة
في طلب الخدمات.
• إشراك المتخصصين المختلفين والجهات الفاعلة
الوطنية بشأن معلومات الصحة الجنسية .واالنجابية
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مشاركة مشروع شير نت األردن في
الجلستين األولى والثانية للمتابعة
والتقييم لمنظمة الشير نت العالمية:
شارك مشروع شير نت األردن في الجلستين األولى
والثانية للمتابعة والتقييم التي تنظمهم منظمة

وللتأمل في الممارسة الحالية واالتجاهات الجديدة
المحتملة ،والمساهمة في اقتراح سياسات ومبادرات
من شانها تحسين خدمات الصحة الجنسية واالنجابية
للمراهقين الالجئين وتحويل السياسات والمعرفة الي
ممارسات قابلة للتطبيق العملي.

الشير نت العالمية ،واللتان تم عقدهما في  2نيسان

الحصول على منحة من جامعة غرب
اسكتلندا  -اسكتلندا لتنفيذ دراسة
حول فهم وتقليل األثر الشديد للعنف
القائم على النوع االجتماعي خالل وباء
كورونا  -دراسة نوعية للنساء والالجئات
السوريات في األردن»:

وبنغالديش وهولندا في هذه الجلسات لغايات تحديث

حصل المجلس األعلى للسكان ومشروع شير نت

نظام الرصد والمتابعة الخاص بمنظمة الشير نت

األردن على منحة من جامعة غرب اسكتلندا لتنفيذ

العالمية من خالل النهج التشاركي.

دراسة حول فهم وتقليل األثر الشديد للعنف القائم

مقترحات المشاريع:

على النوع االجتماعي خالل وباء كورونا  -دراسة نوعية

و 12أيار  ،2020كجزء من جلسات المتابعة والتقييم عبر
االنترنت.
وهدفت الجلسات إلى مراجعة نظام الرصد والتقييم
بشكل تعاوني ،حيث شاركت الدول المشاركة مع
منظمة الشير نت العالمية في كل من األردن وبروندي

الحصول على منحة من جامعة ادنبرة -
اسكتلندا لتنفيذ دراسة نوعية تحليلية
ميدانية حول «تقييم االحتياجات للصحة
الجنسية واالنجابية للمراهقين الالجئين
 ضمن بيئات النزوح القسري»:حصل المجلس األعلى للسكان ومشروع شير نت األردن
على منحة من جامعة ادنبرة  -اسكتلندا لتنفيذ دراسة
نوعية تحليلية ميدانية حول «تقييم االحتياجات للصحة
الجنسية واالنجابية للمراهقين الالجئين  -ضمن بيئات
النزوح القسري».
وهدفت الدراسة إلى تطوير فهم الحتياجات الصحة
الجنسية واإلنجابية لالجئين المراهقين في سياق
النزوح القسري ومخاطر وصعوبة توفير خدمات الصحة
الجنسية واالنجابية وسهولة الوصل اليها بكفاءة عالية
والوصول إليها.
تبرز أهمية الدراسة في أن نتائج الدراسة ستفتح افاق
حاسمة لصانعي السياسات وممارسي المساعدات

للنساء والالجئات السوريات في األردن».
وتهدف الدراسة إلى تطوير فهم تجريبي للتأثير المتزايد
للعنف الجنسي المعتمد على الجنس على النساء
والفتيات السوريات الالجئات في األردن ،بهدف تقليل
التأثير عليهم من خالل التوصية بالسياسات.
كما وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على ما يلي:
 )1العنف القائم على النوع االجتماعي في سياق األزمة
السورية اإلنسانية.
 )٢تجارب الفتيات والنساء الالجئات السوريات فيما
يتعلق بالعنف الجنسي منذ قدومهن للعيش في األردن.
 )٣كيف أثرت جائحة فيروس كورونا الجديد ،وما نتج عن
ذلك من تأمين على هذا الجزء الصعب للغاية والشخصي
من حياتهم؟
 )4ما إذا كان وضعهم قد أصبح أكثر صعوبة وال يحتمل
بسبب الوباء العالمي ،إذا كان األمر كذلك بأي طريقة.
 )5ما هي األسباب التي قدموها لهذا العنف المتزايد؟
 )6ما الذي يعتقدون أنه سيساعدهم؟

اإلنسانية ،لتقييم كيفية ارتباط نتائج الدراسة بعملهم
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 )7ما هي الخدمات والدعم الذي يريدونه لتحسين

صحة جنسية وانجابية.

حياتهم اليومية؟

ويتمثل الهدف من مخرجات الدراسة بإنشاء توصيات

 )8ما هي السياسات والممارسات والتغييرات التي يمكن

محددة قابلة للتنفيذ والتطبيق قابلة للترجمة على

وضعها بحيث تصبح أهداف التنمية المستدامة (الثالث،

مستوى السياسة والممارسة من خالل تحسين تقديم

جزءا ال يتجزأ من حياة هؤالء النساء
والخامس ،والعاشر) ً

الخدمات والممارسات محلي ًا في جميع أنحاء المنطقة

وترسيخها؟

لتحقيق العدالة االجتماعية ،من خالل تطبيق المعارف

وستعزز الدراسة توليد ونشر المعرفة والدروس

الناتجة من البحوث ألحداث تحول اجتماعي لتحقيق

المستفادة من نتائجها ،كما ستسهم الدروس

العدالة والمساواة ،باإلضافة إلى ذلك ،ستتضمن النواتج

المستفادة بشكل مفيد في تحويل السياسات

تقريرا ً (باللغتين العربية واإلنجليزية) يوثق المنهجية

والممارسات وتقديم الخدمات ،وتعزيز المعرفة في

والنتائج ،ومقال واحد على األقل في مجلة ذات تأثير كبير.

العمل الذي سيحدث فرق ًا في حياة األشخاص األكثر

وقدم المجلس خالل اجتماعه مع المعنيين من

ضعف ًا ،إلى جانب المساهمة في تحقيق اهداف التنمية

المجلس العربي للعلوم االجتماعية عرض ًا حول

المستدامة وباألخص الهدف الثالث والخامس والعاشر.

المبادئ الرئيسية ألخالقيات البحث العلمي للدراسة،

الحصول على منحة من المجلس العربي
للعلوم االجتماعية لتنفيذ دراسة
حول «االثار المترتبة للزواج المبكر
وحمل المراهقات على الصحة الجنسية
واإلنجابية والصحة النفسية بين الالجئين
السوريين في األردن»:

والتي تضمنت ترجمة المخرجات والمعارف الناتجة
من الدراسة إلى سياسات وممارسات ومداخالت
قابلة للتطبيق ألحداث تحول اجتماعي لتحقيق
العدالة والمساواة من خالل تحسين تقديم الخدمات
والممارسة محلي ًا ،وعدم إيذاء أحد أو زيادة الفوائد
المحتملة إلى أقصى حد وتخفيف األذى المحتمل إلى

حصل المجلس األعلى للسكان على منحة من

حد بغض النظر عن بالجنس والفئة االجتماعية،
أدنى ّ

المجلس العربي للعلوم االجتماعية لتنفيذ دراسة حول

وااللتزامات السياسية والحالة القانونية ،والعمل اإليجابي

«االثار المترتبة على الزواج المبكر وحمل المراهقات

من خالل وجود قوانين وأنظمة لحماية سالمة وسرية

على الصحة الجنسية واإلنجابية والصحة النفسية بين

المعلومات والبيانات ،والمصداقية والخبرة والسالمة

الالجئين السوريين في األردن» ،والتي تهدف إلى تطوير

والثقة وعدم توظيف المعلومات لغير األهداف التي

فهم عميق وعملي للتقاطع والعواقب الصحية واالثار

وجدت من أجلها ،وسرية المعلومات وحماية البيئة ،إلى

المترتبة للزواج المبكر وحمل المراهقات على الصحة

جانب احترام حقوق اآلخرين وآرائهم وكرامتهم سواء

اإلنجابية والصحة النفسية بين الالجئين السوريين في

أكانوا من الزمالء الباحثين أو من المشاركين في الدراسة

األردن ،في ظل النزاع والصراعات والنزوح والتي تزيد من

أو من المستهدفين منها ،واحترام استقاللية وحرية

ضعف وهشاشة هذه الفئات السكانية ،وذلك القتراح

المشاركة بإرادتهم من دون ضغوطات اجتماعية أو

السياسات والممارسات والتدخالت التي ستساهم

إكراه  ،واطالع المشاركين بالكامل على طبيعة البحث،

تحول
في تحقيق العدالة االجتماعية من أجل إحداث
ّ

وحماية خصوصية المشاركين في الدراسة عند إجراء

اجتماعي من خالل تحقيق المساواة والعدالة ،وخصوص ًا

الدراسة وكتابة نتائجها.

من خالل تحقيق وصول الجميع لخدمات
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وينظر المجلس األعلى للسكان إلى زواج القاصرات على

أطلق صندوق األمم المتحدة للسكان تقرير حالة سكان

انه انتهاك ًا للعديد من الحقوق اإلنسانية المشروعة

العالم  2020تحت عنوان “ضد إرادتي ..تحدي الممارسات

للفتيات ومنها الحق في التعليم ،والحق في تنمية

التي تضر بالنساء والفتيات وتقوض المساواة”.

القدرات واالختيار الواعي دون إجبار على شريك الحياة،
والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء عالقات أسرية

ووفق المؤشرات الديموغرافية التي تضمنها التقرير

سوية ،وينعكس إهدار تلك الحقوق سلبي ًا على نوعية

يبلغ عدد سكان العالم  7.795مليارات نسمة ويصل

وجودة الحياة للفتاة ،وعلى صحتها اإلنجابية ،فض ً
ال عن

معدل الخصوبة اإلجمالي لكل امرأة إلى  1.068بالمئة أما

االثار االقتصادية ،وعلى قدرة األسرة على القيام بواجباتها

في الدول العربية فيصل عدد السكان إلى  377مليون

في تربية النشء ،خاصة أن بناء األجيال الجديدة مرهون

نسمة ومعدل الخصوبة اإلجمالي  3.3بالمئة.

بخصائصها.

رابعًا :أحدث التقارير والنشرات ذات
العالقة بقضايا السكان:
تقرير حالة سكان العالم : 2020

ويستعرض التقرير الممارسات التي تضر بالنساء
والفتيات والممارسات األوسع انتشارا ً في المنطقة
العربية ،كما يبين انه يجب على البلدان التي صادقت
على المعاهدات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل إنهاء
الممارسات الضارة المرتكبة بحق الفتيات.
وأشار التقرير إلى إحراز تقدم في إنهاء بعض الممارسات
الضارة في جميع أنحاء العالم إال أن جائحة كوفيد  19تهدد
بمحو المكاسب التي جرى تحقيقها ألن الجائحة جعلت
العمل أكثر صعوبة وأكثر إلحاح ًا ألن العديد من الفتيات
أصبحن اآلن معرضات للخطر.
وبين إن بعض الممارسات الضارة التي سلط عليها
الضوء بشكل منتظم خالل السنوات السابقة مثل زواج
األطفال وتشويه األعضاء التناسلية االنثوية(الختان)،
تراجعت في بعض الدول التي تنتشر فيها بشكل
كبير ،وأدت معدالت التغير غير الكافية والضغوط
الديموغرافية إلى وجود صورة مختلطة بشأن التقدم
في مجال المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي،
بالرغم من التقدم القوي نحو تحقيق التكافؤ بين
الجنسين في الحصول على الرعاية الصحة والتعليم ،ال
يزال التمييز والتهميش
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واضحين في العالم ،ففي  57بلد ال تتخذ سوى  %55من
النساء المتزوجات أو المرتبطات الالتي تتراوح اعمارهن
بين ( 49-15سنة) قراراتهن الخاصة بشأن استخدام
وسائل تنظيم االسرة وخدمات الصحة اإلنجابية.
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/
pdf.1_web-files/pub-pdf/arabic-v6.29
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