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متهيد

منصــة املعرفــة للصحــة الجنســية واالنجابيــة شــرنت 

ــى  ــس االع ــة يف املجل ــج الفاعل ــد الربام ــي اح - االردن ه

العامليــة- نــت  للســكان واملمــول مــن مؤسســة شــر 

هولنــدا، ورســالته تقــوم عــى تعزيــز الروابــط بــن االبحــاث 

ــد  ــارك يف تولي ــال التش ــن خ ــات م ــات واملامرس والسياس

املعرفــة وترجمتهــا وترويجهــا مــن اجــل تطويــر سياســات 

ــد  ــة، وق ومامرســات افضــل يف الصحــة الجنســية واالنجابي

هدفــت منصــة املعرفــة للصحــة الجنســية واالنجابيــة 

شــرنت - االردن اىل:

· معالجــة فجــوات املعرفــة مــن خــال األبحــاث والتحليــل 
املعمــق وتجميــع وتوليــف البيانــات املوجودة. 

ــة واملوجــودة مســبقاً مــن خــال  ــة الحديث ــر املعرف · ن
ــوات واألدوات  ــن القن نطــاق واســع م

· ضــامن عــرض األدلــة بصيغة مامئــة للجمهور املســتهدف 
لتيســر الوصــول إىل املعرفة وفهمها واســتخدامها.

· الرتويــج الســتخدام منتجــات وأشــكال املعرفــة مــن قبــل 
صنــاع السياســات والخــرباء واملعنيــن. 

· التشــبيك عــى املســتوى الوطنــي )الــركاء املامرســن يف 
نفــس املجــال( والــركاء عــى املســتوى الــدويل.

تتضمــن هــذه النــرة  ابــرز انجــازات املنصــة من دراســات 

ــة  ــال الصح ــدرات يف مج ــاء الق ــات وبن ــات وفعالي وسياس

الجنســية واالنجابيــة، وابــرز النشــاطات عــى موقــع منصــة 

املعرفــة االلكرتونيــة للصحــة الجنســية واالنجابيــة شــرنت -  

االردن البقــاء الباحثــن وصنــاع القــرار وراســمي السياســات 

ــة  ــات البحثي ومعــدي الربامــج ومقدمــي الخدمــات والجه

ــا  ــاً وعاملي ــد محلي ــو جدي ــا ه ــكل م ــة ب ــم ودراي ــى عل ع

يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة، وعليــه يرسنــا اصــدار العــدد 

ــة  ــة للصح ــة املعرف ــنوية ملنص ــع س ــرة الرب ــارش للن الع

ــع االخــر مــن عــام  ــك للرب ــة شــرنت- االردن وذل اإلنجابي

.2018

اوال: الدراسات واالبحاث 

ــج  ــة لدم ــل وطني ــة عم ــر خط ــي لتطوي ــروع بحث · م
املناهــج  يف  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  مفاهيــم 

التــداويل الحــوار  نهــج  باعتــاد  األردن  يف  التعليميــة 

ــي  ــت العامل ــر ن ــروع الش ــل م ــن قب ــة م ــت املوافق مت

عــى متويــل مــروع بحثــي مقــدم مــن الجامعــة األردنيــة 

لتطويــر خطــة عمــل وطنيــة لدمــج مفاهيــم الصحــة 

الجنســية واإلنجابيــة يف املناهــج التعليميــة يف األردن بقيمة 

ــث  ــروع البح ــذ م ــيدار تنفي ــث س ــورو، حي )10( االف ي

ــة  ــض وبالراك ــة التمري ــة األردنية-كلي ــل الجامع ــن قب م

ــى للســكان.  ــس األع ــع شــرنت االردن/ املجل ــية م الرئيس

ويهــدف املــروع اىل فتــح حــوار مــع املؤسســات الوطنيــة 

والخــرباء املعنيــن يف املجــال التعليمــي يف األردن يف محاولــة 

لتطويــر خطــة عمــل واقعيــة بغــرض دمــج مفاهيــم الصحة 

الجنســية واإلنجابيــة املناســبة لثقافتنــا وذات األولويــة، يف 

املناهــج التعليميــة، وســيعزز هــذا البحــث عمليــة تحديــث 

االســرتاتيجية الوطنيــة للصحــة الجنســية واالنجابيــة، حيــث 

يعتــرب دمــج مواضيــع الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف 

املناهــج التعليميــة يف األردن أحــد املحــاور الرئيســة يف 

ــرتاتيجية. االس

وضمــن هــذا الســياق عقــدت كليــة التمريــض يف الجامعــة 

ــس األعــى  ــة بالتعــاون مــع شــرنت األردن و املجل األردني

الهولنديــة، ورشــة عمــل   Rutgers للســكان ومؤسســة

وإطــاق املــروع البحثــي اســتمرت ثــاث أيــام  متتاليــة؛ 

يــوم يف كليــة التمريــض مــن الجامعــة األردنيــة ويومــن يف 

املجلــس األعــى للســكان.

وتخللــت الورشــة التــي شــارك بهــا عــدد مــن األكادمييــن 

ــن عــن وزارات  والخــرباء مــن مختلــف الجامعــات، وممثل

الرتبيــة والتعليــم والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي، 
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واألوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية، والصحــة، 

ــامت  ــات واملنظ ــن الهيئ ــدد م ــن ع ــن ع ــة ملمثل باإلضاف

ومؤسســات مجتمــع محيل تعمــل يف ذات املجال، جلســات 

نقاشــية للخــروج بخطــة عمــل شــاملة ومنطقيــة وممنهجة، 

ــة  ــات الصح ــج موضوع ــم ودم ــأنها تســهيل وتنظي ــن ش م

األردن  يف  التعليميــة  املناهــج  يف  واإلنجابيــة  الجنســية 

مبســتوياتها املتعــددة، بصــورة مهنيــة ومبنيــة عــى األدلــة 

ــات  ــاركون املقرتح ــا املش ــاول فيه ــة ، تن ــة والبحثي العلمي

ــطة،  ــج واألنش ــات، والربام ــول األولوي ــر ح ــات النظ ووجه

والعوامــل املســاعدة والعوائــق املحتملــة للخطــة الوطنيــة، 

وخلصــت الورشــة إىل نتائــج ستشــكل الركيــزة األوىل لخطــة 

ــر الوعــي الصحــي  ــي تهــدف اىل ن ــة والت العمــل الوطني

والثقافــة الصحيــة الســليمة يف أوســاط املجتمــع األردين، ال 

ــي   ــة، الت ــية واإلنجابي ــة الجنس ــق بالصح ــام يتعل ــيام في س

مــن شــأنه تســليح شــباب وشــابات الوطــن –آبــاء وأمهــات 

املســتقبل- باملعلومــات الســليمة التــي متكنهــم مــن اتبــاع 

العــادات الصحيــة املبنيــة عــى املصــادر العلميــة الرصينــة، 

مــا يســهم يف زيــادة وعيهــم لبنــاء أرسة ســليمة ومعافــاة. 

· اصــدار العــدد التاســع ملنصــة املعرفــة االلكرتونيــة 
البحــاث الصحــة الجنســية واالنجابيــة. 

ــت - االردن  ــر ن ــروع الش ــازات م ــرة انج ــت الن تضمن

ــى  ــه ع ــم تحميل ــد ت ــام 2018، وق ــن ع ــث م ــع الثال للرب

املوقــع االلكــرتوين ملنصــة املعرفــة للصحة االنجابيــة- االردن

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

ثانيا: دراسات منتظر متويلها ومن املتوقع 
تنفيذها عام 2019

· أولويــات قضايــا ودراســات الصحــة اإلنجابيــة اســتنادا اىل 
نتائــج مســح الســكان والصحــة االرسيــة 2017.

· دراســة وملخــص سياســات  عوامــل انخفــاض معــدالت 
ــات  ــن محافظ ــن ب ــددات التباي ــة يف األردن ومح الخصوب

اململكــة.

االجتامعيــة  الخصائــص  سياســات  وملخــص  دراســة   ·
واالقتصاديــة للمجهضــات ومحــددات اإلجهــاض يف األردن.

ثالثا: عقد او املشاركة يف لقاءات وندوات 
وورش عمل ومؤمترات محلية ودولية

· ورشــة العمــل الثالثــة حــول النهــج التشــاريك يف موضوع 
زواج األطفال يف االردن

للســكان  األعــى  واملجلــس  األردن   - شــرنت  عقــدت  

الورشــة الثالثــة للنهــج التشــاريك يف موضــوع زواج األطفــال 

يف األردن بتاريــخ 23-2018/10/24، وبدعــم مــن مركــز 

والجنســية  اإلنجابيــة  الصحــة  أبحــاث  لدعــم  املعرفــة 

ــة  ــاركة مثاني ــة، مبش ــة الهولندي ــن وزارة الخارجي ــول م املم

وعــرون مشــاركا ميثلــون مختلــف املؤسســات الحكوميــة 

ــذه  ــأيت ه ــة، وت ــدين ذات العاق ــع امل ــات املجتم ومؤسس

ــابقا  ــدت س ــي عق ــة والت ــة الثاني ــتكامال للورش ــة اس الورش

ــادل  ــة اىل تب ــت الورش ــد هدف ــوع، وق ــس املوض ــول نف ح
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الخــربات لإلنجــازات التــي متــت بعــد الورشــة الثانيــة، وبناء 

قــدرات الــركاء يف تقاســم املعــارف واســتخدامها ونقلهــا، 

ــة  ــة املتعلق ــل الثالث ــرتة العم ــر لف ــة التغي ــر حزم ولتطوي

ــتخدامها. ــة واس ــة املعرف برتجم

ــركاء  ــى اســتعراض تجــارب ال ــد اشــتملت الورشــة ع وق

املحليــن )Storyboard( وأســاليب إدارة الــراع التنظيمي، 

جــو  نافــذة  التأييــد،  وكســب  االتصــال  واســرتاتيجيات 

ــة اعــداد  ــر املؤســي، ومنهجي هــاري واســتخدامها للتطوي

الــركاء وعمــل  ادوار  السياســات، وتحليــل  ملخصــات 

ــل  ــج عم ــول نتائ ــروض ح ــم ع ــل وتقدي ــات عم مجموع

املجموعــات، وقــد تــم الخــروج مببــادرات تشــاركية مــا بــن 

ــس. ــل املجل ــن قب ــا م ــة تنفيذه ــيتم متابع ــركاء س ال

آليــات دمــج قضيــة زواج  تدريبيــة حــول  ورشــة   ·
االطفــال يف خطــط منظــات املجتمــع املــدين والجمعيــات

مــن22-  متخصصــة  تدريبيــة  ورشــة  املجلــس  عقــد 

2018/10/25  حــول »آليــات دمــج قضيــة الحــد مــن 

املــدين  املجتمــع  منظــامت  القــارصات يف خطــط  زواج 

ــة  ــة االقتصادي ــن اللجن ــل م ــة« بتموي ــات املحلي والجمعي

ــدد  ــاركة ع ــام مبش ــة أي ــتمرت اربع ــد اس ــيا، وق ــريب اس لغ

مــن ممثــيل منظــامت املجتمــع املــدين والجمعيــات املحلية 

العاقــة. ذات 

وهدفــت الورشــة اىل بنــاء قــدرات املشــاركن عــى آليــات 

دمــج قضيــة الحــد مــن زواج االطفــال مــن خــال التعريــف 

بأهميــة دورهــم وتنوعــه يف مجــاالت التوعيــة وبنــاء 

القــدرات والحشــد وكســب التأييــد ومنظومــة الخدمــات، 

ــبكات  ــال وش ــام واالتص ــف االع ــة توظي ــة لكيفي باإلضاف

القــارصات،  زواج  مــن  الحــد  يف  االجتامعــي  التواصــل 

زواج  عــروض حــول  عــدة  تقديــم  الورشــة  وتضمنــت 

االطفــال مــن حيــث املفهــوم واإلحصــاءات، واملنظــور 

الدينــي )املفهــوم والــروط( للــزواج، واألثــار الصحيــة 

والنفســية لــزواج االطفــال، اآلثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة 

ــال. ــزواج االطف ل

ــس  ــن املجل ــاً م ــاءت اميان ــة ج ــذه الورش ــار اىل ان ه يش

املــدين  املجتمــع  منظــامت  بأهميــة  للســكان  األعــى 

والجمعيــات املحليــة يف الحــد زواج االطفــال، وترجمــًة 

لخطــة العمــل الوطنيــة للحــد مــن هــم دون ســن 18 

ــي  ــم اعدادهــا بجهــد وطن ــي ت لألعــوام 2018-2022، والت

ــن.  ــركاء املعني ــة ال ــع كاف ــاون م بالتع

االجتاع السنوي العضاء شري نت األردن	•

ــخ  عقــدت شــرنت-االردن-املجلس األعــى للســكان/ بتاري

مــروع  ألعضــاء  الســنوي  االجتــامع   2018-12-23

نــت األردن،  االنجابيــة/ شــر  املعرفــة للصحــة  منصــة 

ــة  ــة الحكومي ــون مختلــف املؤسســات الوطني ــن ميثل والذي

ــغ  ــد بل ــاع الخــاص، وق ــدين والقط ــع امل ومنظــامت املجتم

عــدد املشــاركن )65( مشــاركا وهــدف االجتــامع اىل اطــاع 

األعضــاء عــى إنجــازات املــروع التــي تحققــت خــال عام 

ــادل  ــة اىل تب ــام 2019، باإلضاف ــه الســنوية لع 2018 وخطت

الخــربات واملعلومــات واإلنجــازات املتحققــة مــن مشــاريع 

الدراســات التــي تــم متويلهــا لــألردن مــن مــروع الشــر 

نــت العاملــي الهولنــدي واملنظمــة الهولنديــة لألبحــاث 
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ــة يف  ــازات املتحقق ــتعراض اإلنج ــم اس ــث ت ــة، حي العلمي

ــة: ــوث التالي البح

- حقــوق الشــباب والنســاء يف موضــوع الصحــة اإلنجابيــة 

يف األردن، ومــدى التبايــن يف الحصــول عــى الخدمــات 

ــة«. ــق اململك ــف مناط ــة يف مختل الصحي

ــال  ــون الســوريون يف األردن: زواج االطف -  الشــباب الاجئ

يف املنظــور 

- تنظيم االرسة عن طريق االقتصاد السلويك .

- تقييــم لخدمــات األمهــات وحديثــي الــوالدة املقدمــة مــن 

قبــل مواقــع تقديــم الخدمــات يف األردن

- الحواجــز االجتامعيــة والثقافيــة والفــرص املتاحــة للوصول 

ــطينين يف  ــن الفلس ــن الاجئ ــم االرسة ب ــائل تنظي اىل وس

األردن.

- واقع الصحة اإلنجابية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

-  إيجابيات ادماج الزوج يف رعاية زوجته الحامل .

- اعــداد خطــة تنفيذيــة وطنيــة الدمــاج مفاهيــم الصحــة 

الجنســية واالنجابيــة يف البيئــات التعليميــة.

ــة للشــباب  - فهــم احتياجــات الصحــة الجنســية واالنجابي

ــوري.  األردين والس

- تطويــر مــؤرشات النتائــج لتقييــم اثــر دمــج برامــج 

معلومــات الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب يف مناهج 

ــايل.  ــم الع التعلي

يشــار اىل أن الشــر نــت هــي مؤسســة تــم تأسيســها مــن 

ــة، تجمــع  ــة كقاعــدة معرف ــة الهولندي ــل وزارة الخارجي قب

دول  مــن  ورشكاء  الهولنديــة  املؤسســات  خــربات  بــن 

الجنــوب، ومؤسســات دوليــة تعمــل يف مجــال الصحــة 

االنجابيــة لغايــات تدعيــم دور املعرفــة يف بنــاء السياســات 

وضــامن  والرباهــن،  االدلــة  عــى  املبنيــة  واملامرســات 

اســتخدام املــوارد بطريقــة اســرتاتيجية لاســتفادة القصــوى 

منهــا عــى املســتوى املحــيل والــدويل للتعــاون ألنشــاء 

ــايب. ــة اإلنج ــاث الصح ــم أبح ــة لدع منص

والحقــوق  الصحــة  »تحقيــق  اجتــاع  يف  املشــاركة   ·
ــج  ــال برنام ــن خ ــريب م ــامل الع ــع يف الع ــة للجمي اإلنجابي

دور  وأجنــدة 2030:  والتنميــة  الســكان  عمــل مؤمتــر 

االســرتاتيجية الــراكات 

شــاركت أمــن عــام املجلس االعــى للســكان د. عبلة عاموي 

ــم  ــدويل لتنظي ــاد ال ــن االتح ــوة م ــامع بدع ــذا االجت يف ه

االرسة/اقليــم العــامل العــريب وبالتعــاون مــع صنــدوق االمــم 

ــة، يف  ــدول العربي ــب االقليمــي لل املتحــدة للســكان- املكت

إمــارة ديب خــال الفــرتة 3 - 5 /12 2018.

·  املشــاركة يف إجتــاع مناقشــة وإقــرار التقرير اإلقليمي 
التحليــي وورقــة السياســات الخاصــة ب »تحديــات الصحة 

اإلنجابيــة والجنســية وسياســات مواجهــة التباينــات يف 

مســتوياتها يف العــامل العــريب«.

شــاركت أمــن عــام املجلــس االعــى للســكان د. عبلــة 

عــاموي ورئاســتها  فريــق مــن الخــرباء الوطنيــن يف اجتــامع 

وورقــة  التحليــيل  اإلقليمــي  التقريــر  وإقــرار  مناقشــة 

السياســات يف القاهــرة، الجامعــة األمريكيــة.
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رابعا: ادامة منصة املعرفة االلكرتونية.

وصــل عــدد اعضــاء منصــة املعرفــة يف مجــال الصحــة 

شــخص. و53  مؤسســة   15 اىل  االنجابيــة 

خامســا: اعــداد الخطة الســنوية لشــرينت 
األردن عام 2019.

تــم اعــداد خطــة شــرنت - األردن لعــام 2019، بالتعــاون 

مــع مؤسســة شــرنت العاملــي، وتضمنــت الخطــة مجموعة 

مــن النشــاطات ذات االلولويــة التــي تــم ربطهــا باهــداف 

الشــر نــت العاملــي وشــر نــت - االردن واهــداف املجلــس 

االعــى للســكان االســرتاتيجية، وبرؤيــة االردن 2025 واخــرا 

ربطهــا باهــداف التنميــة املســتدامة2030.

ــرية  ــة االخ ــة الرابع ــد الورش ــا: عق سادس
للنهــج التشــاريك العاملــي يف االردن

ــل  ــة العم ــد لورش ــر الجي ــت االردن بالتحض ــر ن ــام ش ق

الرابعــة االخــرة للنهــج التشــاريك التــي ســيتم عقدهــا ملــدة 

ثاثــة ايــام يف االردن  يف الفــرتة 14-16 كانــون الثــاين 2019 

ــرنت  ــي وش ــت العامل ــر ن ــن الش ــا كل م ــارك فيه وسيش

هولنــدا، وبنغاديــش، وبرونــدي، واندونيســبا باإلضافــة 

ــق شــر نــت  ــاردن، وعــى هامــش الورشــة ســيقوم فري ل

للســكان  االعــى  املجلــس  بفريــق  باالجتــامع  العاملــي 

والســفارة الهولنديــة يف االردن.

ســابعاً : أحــدث التقاريــر والنــرات ذات 
العاقــة بقضايــا الســكان

1. ظاهرة التحرش يف األردن، 2017   

ــة  ــذه الدراس ــرأة ه ــؤون امل ــة لش ــة الوطني ــدت اللجن اع

التــي تهــدف اىل تحديــد حجــم ظاهــرة التحــرش وتوزيــع 

والفئــات  والعمــر  والجنــس  املــكان  انتشــارها حســب 

املجتمعيــة والجنســيات املختلفــة وتحديــد أنواعهــا األكــر 

انتشــارا يف األردن، وقــد اتبعــت الدراســة نهجــاً وصفيــاً 

ــث نفــذ  ــة، حي ــة وكمي ــة نوعي ــاً مــن خــال منهجي تحليلي

ــا 1366 شــخصاً خصــص  ــة قوامه ــى عين ــداين ع مســح مي

ــي التحــرش، إضافــة  ــة مــن مرتكب ــة قصدي منهــا322  لعين

هــذا  والخبــرات يف  الخــرباء  مــع  مقابــات  إجــراء  اىل 
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املجــال مــن مؤسســات حكوميــة ووطنيــة ومؤسســات 

مجتمــع مــدين، كــام متــت  مراجعــة وتحليــل الوثائــق 

واألدبيــات والدراســات واألبحــاث والتريعــات والصكــوك 

ــد اطلقــت  ــة، وق ــة والدولي ــة والعربي ــة، املحلي ذات العاق

نتائــج الدراســة يف مؤمتــر صحفــي عقدتــه اللجنــة الوطنيــة 

لشــؤون املــراة، مبناســبة بــدء أنشــطتها بحملــة »16 يومــا 

العامليــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة« بالتزامــن مــع بدئها 

ــج الدراســة: ــرز نتائ ــن اب ــامل، وم ــكل أنحــاء الع ب

· 75.9 % نســبة إنتشــار التحــرش الجنــي بــن أفــراد 
عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــر مــن أفعــال 

ــرش ــلوكيات التح وس

املصدر اللجنة الوطنية االردنية لشؤون املرأة، التحرش يف االردن، 2017

· كانت خصائص ضحايا التحرش عى النحو التايل:
- 86 % اناث و 14 % ذكور.

- 75 %  من أفراد العينة يقطنون يف املدن.

- أكــر مــن نصــف العينــة تراوحــت أعامرهــم مــا بــن 19 

– 25 عامــاً.

- 55 % مــن أفــراد العينــة يحملــون شــهادة البكالوريــوس 

فأعــى.

- حــوايل 30 % مــن أفــراد العينــة طــاب / طالبــات،  و21 % 

عاطلــن / عاطــات عــن العمــل.

ــة متزوجــن / متزوجــات، و% 64   -  29 % مــن أفــراد العين

مل يســبق لهــم الــزواج.

-  44 % مــن أفــراد العينــة مــن أرس عــدد أفرادهــا مــا بــن 

( 5-3  أفــراد(

- 58 % مــن أفــراد العينــة يقــل الدخــل الشــهري ألرسهــم 

عــن 800  دينــاراً.

- 7 % من أفراد العينة من ذوي / ذوات اإلعاقة.

· كانــت الخصائــص العامــة ملرتكبــي التحــرش عــى النحــو 
لتايل: ا

- 80 % ذكور و 20% اناث.

- 68 % يقطنون يف املدن.

- 52 % تراوحت أعامرهم ما بن 19 - 25عاماً.

- 48 % يحملــون شــهادة البكالوريــوس، و 6 % شــهادة 

الدكتــوراه. املاجســتر، و 1.5 % شــهادة 

- 26 % طــاب / طالبــات، و 19 % عاطلــن/ عاطــات عــن 

العمــل.

- 26 % متزوجن / متزوجات، و64 %مل يسبق لهم الزواج.

- 51 %  من أرس عدد أفرادها ما بن 5-3 أفراد.

- 70 % يقل الدخل الشهري ألرسهم عن800  ديناراً.

- 5% من ذوي / ذوات اإلعاقة.

ــرش  ــي التح ــن مرتكب ــا و 84 % م ــن الضحاي · ان 88 % م
ــا و %68  يعرفــون ماهــو التحــرش اال ان 70 % مــن الضحاي

مــن مرتكبــي التحــرش يعرفــون بــان القانــون يعاقــب عــى 

التحــرش الجنــي.

· الغالبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة مل يقومــوا بتقديم 
تبليــغ وشــكوى رســمية ضــد مرتكــب/ مرتكبــة هــذه 

ــا. ــورا او اناث ــال ذك ــلوكيات او األفع الس

التحرش
االلكرتو�

التحرش
النفيس 

التحرش
الجسدي 

التحرش
اللفظئ 

٪٨٨.٤٪٨٠٫٨

التحرش
اإل�ا�

مرتفعة

إنخفضت

٪٨٩.١

٪٦٨٫٧٪٥٢٫٣
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· 28.6% مــن مرتكبــي التحــرش يضعــون اللــوم عــى 
ــهم. ــى أنفس ــوم ع ــم الل ــع 14.7% منه ــام يض ــا فب الضحاي

· خلصــت الدراســة اىل مجموعــة مــن التوصيــات، تضمنت 
ــة  ــة ملجابه ــة الداعم ــز البيئ ــات وتعزي ــة التريع مراجع

التحــرش، ومراجعــة وتطويــر آليــات الوقايــة والحاميــة 

والتأهيــل وبنــاء الكفــاءات يف هــذا املجال، باإلضافــة لتعزيز 

آليــات التبليــغ وخدمــات االســتجابة، وكذلــك التأكيــد عــى 

أهميــة التعــاون والتشــبيك والــراكات للعمــل يف مواجهــة 

هــذه الظاهــرة ودور ومســؤولية اإلعــام يف تعزيــز الخطاب 

ــد  ــع التأكي ــا م ــة حوله ــض لظاهــرة التحــرش والتوعي الراف

عــى أهميــة بنــاء قواعــد البيانــات لقيــاس الظاهــرة 

ــا، مــام  ــا و/أو الحــد منه والتقــدم املحــرز يف القضــاء عليه

يؤكــد عــى رضورة العمــل عــى إعــداد اســرتاتيجية وطنيــة 

شــاملة ملجابهــة ظاهــرة التحــرش الجنــي تشــرتك يف 

صياغتهــا كافــة الجهــات واملؤسســات الحكوميــة والوطنيــة 

ومؤسســات املجتمــع املــدين ذات العاقــة، إىل جانــب 

اإلعــام، ووضــع الخطــط والربامــج التنفيذيــة لهــا، بحيــث 

ــة واإلســتجابة. ــة والحامي ــار الوقاي تأخــذ بعــن االعتب

2. حالة سكان العامل 2018

أعــد صنــدوق االمــم املتحــدة للســكان تقريــر حالــة 

ســكان العــامل 2018 تحــت عنــوان »قــوة االختيــار: الحقوق 

االنجابيــة والتحــول الدميوغــرايف«؛ وقــد ســلط الضــوء عــى 

ــن يف  ــق الزوج ــة، وح ــا املختلف ــة وتأثراته ــر الخصوب تأث

ــاب،   ــب لإلنج ــي املناس ــل الزمن ــت والفاص ــار التوقي اختي

وتنــاول موضــوع التحــول الدميوغــرايف للمجتمعــات والــذي 

 ، املختلفــة  الخصوبــة  مبســتويات  مبــارشاً  تأثــراً  يتأثــر 

مســتعرضاً مقارنــات بــن مجموعــات مــن الــدول املختلفــة 

وفقــا ملســتويات الخصوبــة واإلجــراءات التــي تتخذهــا 

ــر  ــدول وفقــا لسياســاتها الســكانية، وقــد اشــتمل التقري ال

عــى ســتة فصــول، كان عنــوان الفصــل األول االتجــاه 

ــاين: ارث  ــر حجــام، والفصــل الث ــي نحــو االرس األصغ العامل

مــن االرس الكبــرة، و الفصــل الثالــث: اســتثناءات مــن 

التحــّول النموذجــي يف معــّدل الخصوبــة، و الفصــل الرابــع: 

ــر  ــس: توف ــل الخام ــدة، والفص ــٍة واح ــرة لِوجه دروب كث

ــكل  ــوان ل ــكان بعن ــا الفصــل االخــر ف ــوة،  ام ظــروف االب

ــار. ــق يف االختي ــان الح انس

ــن  ــة م ــى مجموع ــام ع ــكل ع ــر بش ــتمل التقري ــد اش وق

ــا: ــى أبرزه ــوء ع ــليط الض ــن تس ــائل ميك الرس

· ان تأســيس أرٍُس أصغــَر حجــامً يعكــس قــدرة النــاس عــى 
ــون  ــذي يرغب ــدد ال ــأن الع ــة بش ــم اإلنجابي ــاذ قراراته اتخ

ــا  ــَت م ــُر، ووق ــلَّ أو ك ــواء ق ــال، س ــن األطف ــه م يف إنجاب

يشــاؤون.

ــى  ــر ع ــن أن يؤثِّ ــاَر ميك ــر الخي ــاك الب ــدم امت · إن ع
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معــدالت الخصوبــة عــى املــدى الطويــل، وكثــراً مــا يتجــىَّ 

ــه معظــم  ــك يف معــدالٍت أعــى أو أدىن مــام يرغــب في ذل

ــاس. الن

· يرتبــط حجــم األرُسة، ســواًء الصغــرة أو الكبرة، ارتباطــاً 
ــوق  ــا ترتبط بحق ــي بدوره ــاب، الت ــوق اإلنج ــاً بحق عضوي

والتعليــم والدخل املائــم  الصحــة  مثــل  أخــرى  كثــرة 

ــارات وعــدم التمييز. وحيثــام يتحقــق  ــة اتخــاذ الخي وحري

ــن  ــاء. وح ــاس يف رخ ــش الن ــوق يعي ــع الحق ــامُل جمي إع

يتعــّذر ذلــك، ال يعــود النــاس قادرين عــى تحقيــق كامــل 

ــام  ــل م ــى أو أق ــّدالت الخصوبة أع ــح مع ــم، وتصب قدراته

ــاس فعــاً.  ــه معظــم الن يبتغي

· عندمــا متتلــك املــرأة القــدرة والوســائل لتفــادي حــدوث 
ــاً، فهــي تغــدو أكــر ســيطرًة عــى  ــه مث الحمــل أو تأجيل

ــي وقــدرًة عــى االنضــامم إىل القــوى العاملــة  وضعهــا الصحِّ

املأجــورة أو البقــاء يف ِعداِدهــا، وتحقيــق كامــل إمكاناتهــا 

االقتصاديــة.


