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اوًال : الصحة الجنسية واإلنجابية.

ثانيًا : السكان والتنمية.

ثالثًا : أحدث التقارير والنشرات المحليــة 
العالقــــة  ذات  والدوليــة  واإلقليميــة 

بقضايا السكان والتنمية.
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- دراسة وملخص سياســات حول إنسحاب المرأة 

من سـوق العمـل والصحـة الجنسيـة واإلنجابية 

،في ظل جـائحة كورونا











 

 



















- ترجمـــة وتصميــم ورقتــي حقـائق تتعلقــان 

،بقضايا الصـحة الجنسية واإلنجــابية

"
"















 "
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اوًال: الصحة الجنسية واإلنجابية :

الدراســـات وملخـصـــات السيـــاســات وأوراق

الحقائق والعمل والتقارير  :

دراسة وملخــص سيــاسات حـول إنسحــاب 
المرأة من سوق العمل والصحة الجنسية 

واإلنجابية في ظل جائحة كورونا.

ترجمة وتصميم ورقتي حقـائق تتعلقان 

بقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية.
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الفعـــاليـــات واألنشطــــة التي تـم تنفــيذهــا

والمشـــاركة بهـــا :

- مشــاركة وفــد أردنـي في المؤتمــر الدولـي 

الثالث للشيـر نت العـالمي (اإلبـداع المشتــرك : 

،("المشـاركة في ترجمــة المعـارف معا"

2022775     
       
 "
    
    
"


    




""




مشـاركة وفد أردني في المــؤتمر الدولي الثالث للشيــر نت 
العالمي (اإلبداع المشترك: "المشاركـة في ترجمة المعارف 

معا") والذي عقد في كولومبيا.

عقــد المجلـس األعلى للسكــان فعاليـات الجزء الثــالث من 
دورة تدريب المدربين في مجـال الصحة الجنسية واإلنجابية 

والحقوق اإلنجابية.

عقد المجلس األعلى للسكــان وشير نت االردن ورشــة عمل 
إعداد الخطة التنفيذية إلستراتيجية االتصال الخاصة بقضايا 

الصحة الجنسية واإلنجابية/ شيرنت األردن (2024-2022).

عقد المجلــس األعلى للسكان ورشـة تدريب مدربين بالصحة 
الجنسيــة واالنجــابية والحقــوق اإلنجــابية، حــول موضــوع 

البرمجة اللغوية العصبية.

إطالق المجلس األعلى للسكــان لنتائج دارسـة" التقــاطع ما 
لدى  الوالدة  حــول  األمهــات  وصحة  النفسيــة  الصحة  بين 

الالجئات السوريات المتزوجات ما دون سن ال 18.

اللقــاء  األردن  وشيــرنت  للسكــان  األعلـــى  المجلـس  عقد 
السنوي ألعضــاء شير نت األردن لعــام 2022.

تنفيذ المجلس األعلـى للسكان لبرنـامج تدريبي لبنـاء قدرات 
وتأهيل الجمعيات الخيرية لتطبيق المعايير الوطنية لخدمات 
الصحة اإلنجـابية والجنسية الصديقــة للشباب بالتعـــاون مع 

معهد العناية بصحة االسرة/مؤسسة الملك حسين.

تنفيذ تدريب حول إعداد سياسات الصحة اإلنجابية والجنسية 
للعامليين الصحيـين في فلسطين وغزة بالتعاون مع المركز 

الوطني للعناية بصحة االسرة.

عقد لقاء لجان الممـارسين من طلبة الجامعات األردنية في 

مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.

حضور أعضــاء شير نت األردن لعدة لقاءات واجتماعات وورش 

عمل وندوات.

عقد المجلس األعلــى للسكان لقاء مع طلبــة الجــامــعــة 
األردنيـــة، الخـتبــار منـصــة المعــرفــة االلكترونية للشباب 

حول الصحة اإلنجابية والجنسية " دربي".
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بتــاريخ  للسكــان  األعلـــى  المجلـــس  عقــــد   -

2022/7/3 فعــاليات الجــزء الثــالث مــــن دورة 

تدريـب المدربيــن في مجــال الصحـة الجنسيــة 

  ،اإلنجــابية والحقوق  واإلنجابية 

    

     
VRIJE     
Belink
KIT





     

      







 



- عقــد المجلس األعلى للسكان لقـاء مع طلبة 

الجــامعة األردنيــة بتاريخ 2022/8/10، الختـــبار 

منصة المعـــرفة االلكترونيــة للشبــاب حــول 

 ،"دربـي" والجنسـية  اإلنجـابية  الصحـة 
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- عقد المجلس األعلى للسكان وشير نت االردن 

التنفيـــذية  إعـــــداد الخطــــة  ورشـــــة عمــل 

إلستراتيجيــة االتصــال الخـاصة بقضــايا الصحة 

األردن شيـــرنــــت  واإلنجــابيــــة/  الجنســـيـــة 

(2022-2024) بتـــاريخ 2022/8/30، بمشـــاركــة 

أعضـــاء اللجنـة التــوجيهيــة من المؤسســـات 

المعنية.

2023








- عقد المجلس األعلى للسكـــان خــالل الفتــرة 

(11-15 أيلــول 2022)، ورشـــة تدريــب مدربيــن 

والحقـــوق  واالنجــابية  الجنسيـــة  بالصحــــة 

اإلنجــابية، حـــول موضــوع البرمجــة اللغويــة 

 Neuro-Linguistic Programming" العصبيــــــة 

."(NLP, Communication) Training


"
   
VRIJE 
 Belink
KIT 
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- إطالق المجلس األعلى للسكان لنتـائج دارسة" 

وصحــة  النفسيــة  الصحــة  بين  ما  التقــاطع 

األمهات حول الوالدة لدى الالجئات السوريـــات 

 ،18 المتزوجـات ما دون سن ال

202283


      

   
 "    
 "
  2022  2020 
SIDA







- عقد المجلس األعلى للسكـان وشيـرنت األردن 

بتـاريخ 2022/9/28 اللقــاء السنوي ألعضاء شير 

نت األردن لعام 2022، والذين يمثلــون مختـلف 

الجهات الوطنية العـامة والخــاصة والتطوعية 

والمنظمات الدولية والمؤسسات االكاديمية.


20232022
       
"
"






- تنفيــذ المجلــس األعلى للسكـــان لبرنـــامج 

تدريـبي لبناء قدرات وتأهيل الجمعيات الخيرية 

الصحة  لخدمات  الوطنــية  المعــايير  لتطبيــق 

اإلنجابية والجنسية الصديقـة للشباب بالتعاون 

االسـرة/مؤسســة  بصحة  العنـــاية  معهد  مع 

،المــــلك حسيـــن

2022822

2022984    
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- تنفيذ تدريب حـــول إعـداد سياســــات الصحـة 

اإلنجــابية والجنسيــة للعامليـين الصحيين في 

فلسطين وغزة بالتعـــاون مع المركز الوطنــي 

للعناية بصحة االسرة، وذلـــك على مدار 6 أيام 

تدريبية.

الممـــارسين مــن طلبــة  لجـــان  لقـــاء  - عقد 

الجنسية  الصحة  مجال  في  األردنية  الجامعات 

واإلنجــابية بتاريخ 2022/9/25، والمشكلــة من 

مركز دراســـات المرأة وكليــة التمريـــض في 

جامعة  في  التمريض  وكلية  االردنية  الجامعة 

ال البيت.


     
 "
"
       
  "   

 ""



     " 
  "
"
"  

"

لقــاءات  لعــدة  األردن  نت  شير  أعضاء  حضور   -

واجتماعات وورش عمل وندوات، كاالتي:









International Youth Day
 creative storytelling workshops




SPSS


SHIRIM
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االلكترونيـــة  المعرفــة  منصة  موقع  إدامة   •

 ،للصحــة الجنسيــة واالنجـــابية

163
243
25218

2022
7170141

ثانيًا : السكان والتنمية :

الفعاليـــات واألنشطــة التــي تم تنفيـــذهـــا

والمشـــاركة بهـــا :

تقديم المجلس األعلى للسكان لمحاضرة لطلبة الماجستير 
في معهد االعالم األردني حول دور المجلس والتنمية في 

دعم القضايا السكانية والتنموية.

الخطة  إعداد  عمل  لورشة  للسكان  االعلى  المجلس  عقد 

التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للسكان (2030-2021).

عقد المجلـس األعلـى للسكان بالتعــاون مع صنـدوق األمــم 
لعــرض  علميًا  لقـــاًء   2022/8/18 بتــاريخ  للسكـان  المتحـدة 
لألسرة  اإلنجـابية  بالصحة  تتعلقان  حقـائق  ورقتي  ومناقشة 

األردنية عامة وبشريحة كبار السن أيضًا.

بلديات  في  مسرحيًا  عرضًا  للسكان  األعلى  المجلس  تنظيم 
(السلط الكبرى، القويرة، ام الجمال) وامانة عمان الكبرى، 

بعنوان " شو تستني".

نظمه  الذي  الحفل  في  للسكان  األعلى  المجلس  مشاركة 
العالمي  اليوم  بمناسبة  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق 

للسكان.

نشر إحاطة إعالمية حول اليوم العالمي للسكان في وسائل 

االعالم المختلفة.

اليوم  مناسبة  حول  وإذاعية  تلفزيونية  لقاءات  عدة  تنسيق  

العالمي للسكان والفعاليات التي عقدت حول هذا الموضوع.

إطـالق المجلس األعلى للسكــان الخطـة الوطنــية لألعــوام 
(2021-2030) لتنفيذ التزامات األردن نحو قمة نيروبي 2019 

- المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25+ / تسريع الوعد.
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- إطـــالق المجلــس األعلــى للسكــان الخطـــة 

الوطنية لألعوام (2021-2030) لتنفيذ التزامات 

األردن نحــو قمـــة نيروبـــي 2019 - المؤتمــــر 

الدولي للسكان والتنمــية 25+ / تسريع الوعد، 

وذلك خالل الحفل الذي عقد بتاريخ 2022/9/19، 

بمشاركة الجهات الوطنية ذات العالقة.









       

     

     

     



عمل  لورشة  للسكان  االعلى  المجلس  عقد   -

الوطنية  التنفيذية لالستراتيجية  إعداد الخطة 

بتـــــاريخ 2022/7/17  (2030  - للسكـــان (2021 

واستمــرت لمدة يوميـــن، بمشــاركة الجهات 

الوطنية ذات العالقة.

       


    





- تقديــم المجلس األعلى للسكــان لمحــاضرة 

لطلبة المـــاجستير في معهد االعــالم األردني 

حول دور المجلس والتنمية في دعـــم القضايا 

السكانية والتنموية، بتاريخ 5 / 7 / 2022.


      


20302021
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    تنظيم المجلس األعلى للسكان عرضًا مسرحيًا 

في بلديات (السلط الكبرى، القويرة، ام الجمال) 

" شو تستني"،  بعنوان  الكبرى،  وامــانة عمان 

      
     




2019



      

      
 




      عقـد المجلس األعلـى للسكان بالتعــاون مع 

بتــاريخ  للسكـــان  المتحـــدة  األمـــم  صندوق 

2022/8/18 لقـــاًء علميًا لعــــرض ومنـــاقشة 

ورقتي حقــــائق تتعلقـــان بالصحة اإلنجـــابية 

لألسرة األردنية عامة وبشريحة كبار السن أيضًا، 

    






 ""



فعاليات االحتفال باليوم العالمي للسكان :
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العـالمي  اليـوم  حول  إعالمـية  إحاطة  نشر 

للسكـان في وسائل االعــالم المختلفـة، والذي 

جاء هذا العام تحت شعار "عــالم من 8 مليارات 

إغتنام   - للجميــع  مرن  مستقبل  نحو  نسمة: 

للجميع"،  واإلختيارات  الحقـوق  وضمان  الفرص 

البيانات  من  مجمــوعة  اإلحاطة  تضمنت  حيث 

واألرقام والحقائق ذات العالقة.

تم تنسيق  عدة لقـاءات تلفزيـونية وإذاعية 

حـــول منـــاسبــة اليـــوم العـــالمي للسكـــان 

والفعـــاليات التي عقدت حول هذا الموضــوع، 

ومنها :


  2022711   
  




2022821







2022821




       

2022822




2022829



مشاركة المجلس األعلى للسكـان في الحفل 

للسكان  المتــحدة  األمم  صندوق  نظمه  الذي 

بمناسبة اليوم العالمي للسكـان، والذي احيته 

الفنانة نداء شرارة في مركز الحسين الثقافي.
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-تم متابعة ومراجعة المنح الصغيرة المقدمة 

من الشير نت العـــالمي لألردن خــالل عام 2022 

والمصــــادقة عليها من قبل شيـــر نت األردن 

عليها، وكانت المنحة بعنوان :

"


"

المنح والمشاريع :

ثالثًا : أحدث التقارير والنشرات المحلية

واإلقليميــة والـدوليـة ذات العــالقــة

بقضايا السكان والتنمية :

 "2022
" 

         
 121     







%60
  %45    
%13%5
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تقرير حالة سكان العالم  2022 :

رابط التقرير :

httpswwwunfpaorgsitesdefault�lespub

pdfARSWP22%20report%20%20webpdf
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