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تمهيد :

01

02

03

اوًال :
الصحة الجنسية واإلنجابية .

ثانيًا :
السكان والتنمية .

ثالثا ً:
أحدث التقــارير والنشــرات المحليــة 
العالقــة  ذات  والدولية  واإلقليميـة 

بقضايا السكان والتنمية .
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- دراسة وملخص سياسات حول انسحاب المـرأة

في سوق العمل والصحة الجنسيـة واإلنجــابية

في ظل جائحة كورونا :
- إعداد ورقة حقـائق حول دور اإلعالم واالتصــال

في كسب التأييد ورفع الوعي في قضايا الصحة

الجنسية واإلنجابية :

01

02

03

04

دراسـة وملخص سيـــاســات حول انسحـــاب 

المرأة في سوق العمل والصحة الجنسية 

واإلنجابية في ظل جائحة كورونا.

إعداد ورقة حقــائق حول دور اإلعالم واالتصال 

في كسب التــأييد ورفــع الوعي في قضـايــا 

الصحة الجنسية واإلنجابية.

إعداد ورقة عمـل بعنوان " التقاطع ما بيــن 
حول  األمهــات  وصحــة  النفســية  الصحــة 
الوالدة لدى الالجئـات السوريات المتزوجات 

ما دون سن ال 18 في االردن".

 مشروع دراسة "دوافــع أنهاء زواج من هم 

دون سن 18 سنة في األردن: دليل على األثار 

االجتماعية.

اوًال: الصحة الجنسية واإلنجابية :

الدراســـات وملخـصـــات السيـــاســــات وأوراق

الحقائق والعمل والتقارير :
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- إعداد ورقة عمـــل بعنوان " التقــاطع ما بـين

الصحة النفسية وصحة األمهــات حول الـوالدة

لدى الالجئات السوريات المتزوجات ما دون سن

ال 18" :
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- مشروع دراسة “دوافع أنهاء زواج من هم دون

ســـن 18 سنــة فــي األردن : دليـــل على األثـــار

االجتماعية“ :

• الفعاليات واألنشطة التي تم تنفيذها

والمشاركة بها :

أطــالق نتـــائج دراستيــن متخصــصتين في مجــال 

الصحة الجنسية واالنجابية.

مشـــاركة االردن في لمؤتمــر الثـالــث للشيـــر نــت 
العالمي الذي سيعقد في كولومبيا.

مشــاركة المجلس األعلــى للسكان وشير نت االردن 

في ورشة عمل تدريبية حول أدوات احتساب التكلفة 

االقتصادية للعنف ضد المرأة.

عقد لقــاءات مع األهــالي ومنظمــات المجتمـــع 

المحلي الختبــار منصة معرفـــة الكترونية للشباب 

والشابات حول الصحة اإلنجابية والجنسية.

عقـد المجلـــس األعلى للسكان وبدعم من شير نت 
اجتمــاع تحضيــري مع اللجنـة الفنية المشكلة من 

الخبراء المعنيين لتعزيز الشراكة بين القطاع العام 
والخـــاص في تقديــم خدمـــات الصحـــة الجنسيــة 

واإلنجابية في األردن.

الوطنـــية  اللجنــة  ألعضـــاء  عمــل  ورشــة  عقــد 

لالستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية والجنسية 

.(2030-2020)

مشاركة  المجلـس األعلى للسكـان وشيــر نت 
االردن في المؤتمــر الدولـــي االول حول تأثير 

التغيير المناخي على القطاع الصحي.

زيارة فــريق من الشيــر نت العــالمي إلى شير نت 

االردن خـالل الفتـــرة من 29 أيار وحتـــى 3 حزيــران 

.2022

برنامج نموذج تحسين المشــاريع باستخـدام النهــج 

التشــاركي لمنصـــة إدارة المعـــرفـــة العالميــــة 

.(SHIRIM)

التوجيهيـة لشير نت  عقد االجتمــاع األول للجنة 

األردن.

مشاركة اعضاء فريـق شير نت االردن في اللقاءات 
واالجتماعات.
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- أطلق المجلس األعلى للسكان وشير نت األردن

بتاريخ 2022/6/1 نتائج دراستين متخصصتين في

مجال الصحة الجنســية واالنجــابية، وذلك خــالل

اللقاء الذي عقـد برعـــاية منــدوب األمين العام

للرعــاية الصحيــة األوليــة واألوبئـــة فـي وزارة

الصحة، مدير إدارة الرعاية الصحيـة األوليـــة في

الوزارة الدكتور رياض الشياب، وبمشاركة ممثلين

عن المؤسســات الرسميـة واألهلية ومؤسسات

المجتمع المدني والهيئات الدولية.
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- عقـــد المجلـــس األعلـى للسكـــان بتـــواريـــخ

( 22 و 24/ 5/ 2022 ) لقـــاءات مـــع األهـــــالـــي

ومنظمات المجتمــــع المحلي الختبـــار منصـــة

معرفة الكترونيـــة للشبـــاب والشـــابــات حـول

الصحة اإلنجابية والجنسية.

- عقد المجلـس األعلى للسكان وبالتعــاون مع

صنـــدوق األمــم المتحـــدة للسكـــان بتــــاريخ

2022/5/29 ورشة عمل ألعضاء اللجنة الوطنية

لالستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية والجنسية

(2020-2030)، لوضع الخطة التنفـيذية لألعـوام

الخمســـة القــادمة، وإعــداد تقـــرير المتابعة

والتقييم لألعوام 2021-2020 .

254
% 236       %
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- مشـــاركة  المجلس األعلـى للسكان وشير نت 

االردن في المؤتمــر الدولــي االول حـول تأثيــر 

 الصحي،  القطـــاع  على  المناخي  التغيير 

     

 202267     



  





  







-مشــاركة المجلس األعلى للسكـان وشيـر نـت

االردن فــي ورشــة عمــل تدريبيــة حـول أدوات

احتســـاب التكلفـــة االقتصـــادية للعنـــف ضد

المرأة، والتي نظمتهــا اللجنة الوطنية للمرأة

واالسكــوا وصنــدوق االمم المتحــدة للسكـان

ودائرة االحصاءات العامة.

- زيارة فريق من الشير نت العالمي إلى شير نت

االردن خــالل الفتــرة من 29 أيار وحتى 3 حزيران

2022، مكـون من (Dorine Thomissen/ منسقة

/ Kimberly Meijers الشيــر نت العـــالمـــي  ، و

المنسقـــة القطــريــة  وخبـــيرة المعرفــة ، و
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Rhian Farnworth/ مستشارة المنصة الرقمـية

للشير نت العالمي) .
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- عقد االجتمــاع األول للجنة التوجيهيــة لشير 

نت االردن بتــاريخ 2022/6/20، برئــاسة القـــائم 

بأعمـال اميــن عــام المجلـس األعلـى للسكــان 

    ،العبادي رانيا  السيدة 


2022 
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- برنامج نمـــوذج تحسين المشاريع باستخــدام

النهــــج التشــاركي لمنصـــة إدارة المعرفـــة

: (SHIRIM) العالمية
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- عقد المجلس األعلى للسكان وبدعم من شير 

الفنــية  اللجـــنة  مــــع  تحضيـري  اجتمـــاع  نت 

المشكلة من الخبراء المعنيين لتعزيز الشراكة 

خدمات  تقديم  في  والخاص  العام  القطاع  بين 

بتاريخ  األردن  في  واإلنجابية  الجنسية  الصحـــة 

،2022/5/11

     "
 "




2022
        



- مشــاركة اعضــاء فريق شيــر نت االردن فــي

اللقاءات واالجتمـاعات التــالية مع الشيــر نــت

العالمي ، من خالل الزووم :

- مشاركة االردن في لمــؤتمر الثالث للشير نت

العالمي الذي سيعقد في كولومبيا :
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االلكترونيـة  المعرفــة  منصــة  موقع  إدامة   •

،للصحة الجنسية واالنجابية

       44  
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03

04

05

مشــاركة المجلس األعلى للسكـــان فـــي 
المؤتمر اإلقليمي رفيـــع المستوى حـــول 
تعلم الشباب واكتســـاب المهارات والدمـج 

المجتمعي.

وبالتعاون  للسكان  األعلى  المجلس  تنفيذ 
الخيــرية  اإلسالمــي  المركــز  جمعــية  مع 
وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، 
والالجئات  األردنية  المرأة  ”تمكين  مشروع 

السوريات في األردن ”.

06

في  للسكان  االعلى  المجلس  مشــاركة 
منتدى البحوث الرابع الذي نّظمه المجلس 
العـــربي للعلــوم االجتمـــاعيــة الفــتـــرة

( 20 - 24 / 6 / 2022 ) في بيروت.

جرش  (بلدية  لبلديات  متابعة  زيارات  تنفيذ 
الكبرى، بلدية ام الجمال، بلدية عي، بلدية 
العارضة، بلدية السلط الكبرى) لالطالع على 
والنـــوع  السكــاني  البعــد  ادمـــاج  آليــات 

االجتماعي في خطط البلدية.

01

02

 " المرئي  االتصال  تقنية  عبر  اجتمــاع  عقد 

الزووم" مع المعنيــين من وزارة التخطــيط 

العراقية.

مشاركة المجلــس األعلى للسكان بالدورة الـ 
55 للجنة السكان والتنمية التي عقــدت في 
األمــم المتحـــدة بنيــويــورك خــالل الفتــرة 
(25-2022/4/29)، والتــي تنــاولت موضـــوع " 
السكان والتنمية المستدامة وال سيما النمو 

االقتصادي المطرد الشامل للجميع".

ثانيًا: السكان والتنمية :

الفعـــاليات واألنشطـــة التــي تــم تنفيـــذهـا

والمشاركة بها :

        






   20302021 



- عقـــد المجـلــس األعلـــى للسكـــان بتـــاريـــخ

2022/4/24 اجتماعًا عبـر تقنية االتصال المرئي"

الزووم" مـع المعنيـــين مـــن وزارة التخــطيـــط

العراقيــة، بهدف تبــادل الخبــرات بين الجـانبين

في مجال القضايا السكانية والتنموية.
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- مشـاركــة المجلــس األعلى للسكــان بالدورة

الـ 55 للجنـة السكان والتنمية التي عقدت في

األمــم المتحـــدة بنيــــويورك خــــالل الفتـــرة

(25-2022/4/29)، والتـــي تنـــاولت موضـــوع"

السكان والتنمــية المستدامة وال سيما النمو

االقتصادي المطرد الشامل للجميع".

- نفذ المجلــس األعلى للسكــان وبالتعــاون مع

جمعية المركز اإلسالمي الخيرية وبتمويــل من

الصندوق السعودي للتنمية، مشروع ”تمكيـــن

المرأة األردنية والالجئات السوريات في األردن ”،

وذلــك بإشــراف مركز المــرأة العربية للتدريــب

والبحوث "كوثر".
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- نفذ المجلس األعلى للسكان زيارات متابعة

لبلديات (بلدية جرش الكبرى، بلدية ام الجمال،

بلدية عي، بلدية العارضة، بلدية السلط الكبرى)

لالطالع على آليات ادماج البعد السكاني والنوع

االجتماعي في خطط البلدية، والتي تأتي ضمن

- مشاركة المجلس األعلى للسكان في المؤتمر

اإلقليمــي رفيــع المستوى حول تعلم الشباب

واكتساب المهارات والدمج المجتمعي، والذي

 ،(2022/5/24-23) عقد خالل الفترة



مشـــروع ممول من صنـدوق األمــم المتحــدة

للسكـــان، يهــدف إلى تأهيــل وبنــاء القـدرات

ألعضاء المجالس البلدية .
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- مشاركة المجلس االعلى للسكان في منتدى

البحـــوث الرابع الذي نّظمــه المجلـس العربـي

للعلــوم االجتمــاعية الفتــرة (2022/6/24-20)

في بيروت
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ثالثًا: أحدث التقارير والنشرات المحلية

واإلقليميـــة والدوليــة ذات العـالقة

بقضايا السكان والتنمية:

- مـــوجـــز فنـــي : مـــرض فيــروس كـــورونـــا

( كوفيد – 19 ) االستعــداد واالستجابة- الصحة

والحقـــوق الجنسيــة واإلنجـــابية وصحــة األم

والمواليد وفيروس كورونا (كوفيد- 19).
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