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ست عام ٢٠١٣م یلع ید نخبة من الشباب األردني الناشط يف املجتمع املدني والعمل التطوُّعي والتمکین السیاسي سة أردنیَّة غیر ربحیَّة تأسَّ  (١) مؤسَّ
 /hikayacenter.org.والثقیف الحقوقي 

ة  سة اجتماعیَّة توکل إلیها مهمَّ ُتمثِّل األسرة النواة األساسیَّة يف بناء املجتمع، وهي أهّم مؤسَّ
التنشئة االجتماعیَّة، کما أنَّها أوَّل وأهّم النظم االجتماعیَّة التي أنشأها اإلنسان لتنظیم حیاته 
لشخصیِّته  األولی  الجذور  وتصنع  الفرد،  إلیها  ینتمي  التي  سة  املؤسَّ باعتبارها  الجماعة،  يف 
وخبراته التي تستمّر طوال حیاته. حیث إنَّ أي تغییر یحدث يف النظام األسري، ال بد أن ینعکس 
بدوره یلع النظم االجتماعیَّة األخرى، کما تستجیب األسرة للتغیُّرات التي تحدث يف املجتمع، 
وبالتالي تتأثَّر بتلك النظم االجتماعیَّة السائدة يف املجتمع وتؤثِّر فیها؛ فاألسرة هي حجر الزاویة 
للنسق االجتماعي، والخلیَّة األساسیَّة التي یتکون منها البناء االجتماعي البشري، إذا َصُلَحت َصُلَح 

املجتمع، وإذا فسدت فسد املجتمع کله.

النماء  الزوجیَّة مالمح الخلیَّة االجتماعیَّة األولی لألسرة التي تساهم الحًقا يف  ترسم العالقات 
ك االجتماعي  کها، فإنَّ ذلك ینعکس يف التفکُّ والتماسك املجتمعي، ويف حال إخفاقها وتفکُّ
االنفصال  عملیَّة  األسرة هي  تواجه  التي  یات  التحدِّ أهمِّ  ومن  االجتماعي.  التماسك  د  یهدِّ الذي 
التقاریر واالحصاءات  التوازن االجتماعي. وبالعودة إلی  الق) ملا لها من تبعات سلبیَّة یلع  (الطَّ
ا یجعلنا أمام إشکالیَّة اجتماعیَّة کبیرة  الرسمیَّة السنویَّة، فإنَّ نسب الطالق يف األردن متزایدة، ممَّ
والدراسة  البحث  حیث  من  کبیًرا،  اهتماًما  إیالءها  املصلحة  أصحاب  یلع  ب  یتوجَّ بة،  ومرکَّ

واملعالجة.

ومن أجل املساهمة يف تشخیص اإلشکالیَّة وسبل معالجتها، أعدَّ مرکز حکایة لتنمیة املجتمع 
ة  بالصحَّ متعلِّقة  أسباب  یلع  املبني  الق  (الطَّ بعنوان:  صة  متخصِّ تحلیلیَّة  دراسة  املدني(١)، 
ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة وأسباب  الجنسیَّة واإلنجابیَّة يف األردن)، والتي وجدت عالقة بین الصحَّ
الق). وبناء یلع نتائج الدراسة وتوصیاتها، وحرًصا یلع إشراك أصحاب املصلحة  االنفصال (الطَّ
ة الجنسیَّة  ص السیاسات هذا بعنوان: (دور برامج التوعیة بالصحَّ يف معالجة اإلشکالیَّة؛ یأتي ملخَّ
ولتحدید  وتوصیاتها،  الدراسة  لنتائج  استکماًال  األردني)  االجتماعي  التماسك  يف  واإلنجابیَّة 
األولویَّات التي تساهم يف تطویر البرامج والسیاسیات التوعویَّة املتعلِّقة بهذا املجال، وُسُبل 

استدامتها.

(١)

املقدمة



ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة لألعوام ٢٠٢٠- ٢٠٣٠   ان، االستراتیجیَّة الوطنیَّة للصحَّ  (٢) املجلس األیلع للسکَّ

یات التي  ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة مجموعة من التحدِّ تواجه خطط وبرامج التوعیة املتعلِّقة بالصحَّ
یات يف النقاط التالیة: ل عائًقا أمام نجاعتها وتأثیرها، ویمکن تلخیص أبرز التحدِّ تشکِّ

فیما  التنسیق  وضعف  واإلنجابیَّة  الجنسیَّة  ة  بالصحَّ املتعلِّقة  سیَّة  املؤسَّ املرجعیات  د  ١.تعدُّ
ا ُیعیق العمل التکاملي البنیوي يف املجال  ب البرامج واألنشطة الوطنیَّة، ممَّ بینها، بالتالي تشعُّ

املعريف.

ة  بالصحَّ والتوعیة  بالطالق  املتعلِّقة  املعلوماتیَّة  والتقییم  واملتابعة  الرصد  برامج  ٢.غیاب 
الوطني  النطاق  یلع  حتی  أو  للمناطق،  املحلي  النطاق  یلع  سواء  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة 

الشمولي لجمیع املحافظات األردنیَّة.

الجنسیَّة  ة  بالصحَّ للتوعیة  الدیني  الخطاب  الدینیَّة يف تسخیر  سات  لدور املؤسَّ ٣.ضعف کبیر 
واإلنجابیَّة، ودورها يف التماسك االجتماعي.

٤.ال تزال الصورة النمطیَّة وثقافة الصمت والوصمة االجتماعیة، أهم املعوِّقات االجتماعیَّة التي 
ة الجنسیَّة. تحول دون مشارکة فئات املجتمع يف برامج التوعیة املتعلِّقة بالصحَّ

أربعة  یلع   ٢٠٣٠  -٢٠٢٠ لألعوام  والجنسیَّة  اإلنجابیَّة  ة  للصحَّ الوطنیَّة  االستراتیجیَّة  احتوت 
نة من خالل تطویر تشریعات وسیاسات  أهداف استراتیجیَّة ضمن أربعة محاور، هي: البیئة املمکِّ
التي  واملعلومات  والخدمات  املتکاملة،  واالنجابیَّة  الجنسیَّة  ة  الصحَّ لقضایا  نة  وممکِّ داعمة 
ة جنسیَّة وإنجابیَّة مدمجة ومتکاملة ذات جودة  ق من خالل توفیر خدمات ومعلومات صحَّ تتحقَّ
ومعتقدات  اتِّجاهات  تحقیق  یتناول  الذي  واملجتمع  األردن،  مناطق  کافة  يف  ان  السکَّ ة  لکافَّ
االستدامة  جانب  إلی  والجنسیَّة،  اإلنجابیَّة  ة  الصحَّ قضایا  تجاه  إیجابیَّة  مجتمعیَّة  وسلوکیَّات 

والحوکمة. (٢)

تتوافق نتائج الدراسة التي قام بتنفیذها مرکز حکایة لتنمیة املجتمع املدني مع ما توصلت 
وقضایا  یات  تحدِّ هناك  إنَّ  حیث   ،٢٠٢٠-٢٠٣٠ والجنسیَّة  اإلنجابیَّة  ة  للصحَّ االستراتیجیَّة  إلیه 

ة اإلنجابیَّة والجنسیَّة يف األردن، والتي یمکن تلخیصها کما یلي: جوهریَّة تواجه الصحَّ

یات التي تواجه برامج التوعیة الجنسیَّة واإلنجابیَّة: أوًال: التحدِّ

ة اإلنجابیَّة ثانًیا: مراجعة تطویر اإلستراتیجیَّة الوطنیَّة للصحَّ
 والجنسیَّة لألعوام ٢٠٢٠- ٢٠٣٠

https://bit.ly/٣mojteZ

(٢)



 (٣) للمزید حول العالقات الشخصیَّة والحمیمیَّة يف العصر الرقمي، یمکن مراجعة الفصل األول من کتاب علم االجتماع الرقمي: منظورات نقدیَّة، من
 إصدارات املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف الکویت - سلسلة عالم املعرفة.

تنموي  ومحور  الوطني  املستوى  یلع  کأولویَّة  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  بالصحَّ االهتمام  ضعف 
ة  مرتبط بأهداف التنمیة املستدامة، وأنَّ هناك العدید من االستراتیجیَّات والخطط لبرامج الصحَّ
توجد  وال  والتکاملیَّة،  التنسیق  إلی  تفتقر  منها غیر مفّعل، وهي کذلك  أنَّ عدًدا  إال  اإلنجابیَّة، 
واضًحا  غیاًبا  هناك  أنَّ  کما  والجنسیَّة،  االنجابیَّة  ة  بالصحَّ یتعلَّق  فیما  کافیة  وبرامج  خطط 
توفیر  عدم  ذلك  من  واألهّم  والجنسیَّة،  االنجابیَّة  ة  بالصحَّ متعلَّقة  دة  وموحَّ شاملة  رات  ملؤشِّ

ة الجنسیَّة واالنجابیَّة. هة لقضایا الصحَّ املیزانیَّة الکافیة واملستدامة وذات األولویَّة املوجَّ

یَّة  بالرغم من ذلك، وألنَّ االستراتیجیَّة الوطنیَّة قد مرَّ علیها عامان، وجدت دراسة مرکز حکایة أهمِّ
التوعیة،  برامج  أولویَّات  الترکیز یلع تحدید  الوطنیَّة مع  االستراتیجیَّة  کبیرة ملراجعة وتطویر 
د، وذات أدواٍر واضحة مع  والعمل یلع إدراج خطط عمل أهداف إجرائیَّة ذات نطاٍق زمني محدَّ

إیالء اهتمام کبیر ببرامج التوعیة الرقمیَّة.

الرقمي يف مجال  التحوُّل  وتیرة  إلی تسریع  إغالقات،  نتج عنها من  وما  أدَّت جائحة کوفید١٩ 
االتِّصال والخدمات ال سیَّما العمل والتعلیم. ومع تزاید االعتماد یلع اإلعالم الرقمي خصوًصا يف 
ین، خصوًصا  ذا حدَّ الرقمي سالًحا  أصبح املجتمع  الرقمیَّة،  باُألمیَّة  تمتاز  التي  النامیة  املناطق 
ال  عندما  ة  األسرة، خاصَّ داخل  العالقة  االنجابیَّة، ويف  ة  والصحَّ الجنسیَّة  بالثقافة  یتعلَّق  فیما 
ا یضطر جمیع  ر املعلومات واملصادر الکافیة سواء لألطفال والشباب أو لآلباء واُألّمهات، ممَّ تتوفَّ

هذه الفئات إلی اللجوء نحو العالم االفتراضي واسع املعلوماتیَّة.

یتزاید القلق بشأن تأثیر (الحمیمیَّة الرقمیَّة)(٣) یلع األطفال واملراهقین واألزواج داخل األسرة، 
ر الهاتف املرتبط باإلنترنت املفتوح یلع العالم، فرصة مواتیة لوصول هذه الفئات إلی  حیث یوفِّ
معلومات ومحتوى جزء منه یعکس صورة تعلیمیَّة علمیَّة ذات أهداف تعلیمیَّة تثقیفیَّة، ولکن 
التثقیف  يف  سلًبا  یؤثِّر  تسویقیَّة  أهداٍف  ذي  ُمتخیَّل  بمحتوًى  یرتبط  منها  األکبر  املحتوى 
حدوث  بفرصة  مرتبط  األمر  وهذا  مستقبًال،  الزوجیَّة  العالقات  یلع  بدوره  وینعکس  الجنسي 
الجنسیَّة  ة  الصحَّ حول  املدني  املجتمع  لتنمیة  حکایة  مرکز  دراسة  لت  توصَّ کما  ُأسري،  ٍك  تفکُّ

واإلنجابیَّة.

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، ال بد من تعزیز  من أجل مراعاة هذا التحوُّل ومعالجة إشکالّیته مع الصحَّ
الرجال/  (النساء/  تمنح  التي  الرقمیَّة  اُألمیَّة  ومحو  اإلعالمیَّة  التربیة  برامج  وتطویر 
إلدارة  املعلومات  فوضی  مع  للتعامل  الالزمة  واملهارات  املعرفیَّة  الکفاءات  الفتیان/الفتیات) 
العالقات الرقمیَّة، باإلضافة إلی مسألة حمایة الخصوصیَّة وحوکمة املحتوى الرقمي داخل األسرة، 
ص  بالتالي ال بدَّ هنا، من تطویر مناهج ومقرَّرات التعلیم املتعلِّقة بالتربیة اإلعالمیَّة، بحیث ُیخصَّ
ة الجنسیَّة، وسبل التعامل معها والوصول  قسم منها للتوعیة بمصادر املعلومات السلیمة للصحَّ

اآلمن إلیها.

ة  ثالًثا: التربیة اإلعالمیَّة من أجل التوعیة السلیمة بالصحَّ
 الجنسیَّة واإلنجابیَّة:

(٣)



ة الجنسیَّة، غیاب منهجیَّة تعلُّم واضحة حول  ذها مرکز حکایة حول الصحَّ وجدت الدراسة التي نفَّ
تراعي  دة  موحَّ منهجیَّة  وجود  األثر،  وقیاس  للتقییم  املهّم  ومن  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  الصحَّ
سبیل  یلع  التعلُّم،  برامج  من  املستهدفة  االجتماعیَّة  للفئات  املرحلي  والتصنیف  التقسیم 

املثال، یمکن إعادة تصنیف برامج التوعیة کما یلي: 

درجة التوعیةالفئة العمریَّةاألولویَّة

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة: رابًعا: إعادة تصنیف برامج التوعیة بالصحَّ

هة لألطفال برامج التوعیة املوجَّ
يف املرحلة التعلیمیَّة األساسیَّة.

(٨-١٢) سنوات

(١٢-١٦) سنوات

(١٦-١٨) سنوات

أکبر من سن ١٨

أکبر من سن ١٨

تأسیسیَّة

ابتدائیَّة 

مة متقدِّ

شاملة

صة متخصِّ

هة للمراهقات برامج التوعیة املوجَّ
واملراهقین يف املرحلة التعلیمیَّة

االبتدائیَّة والثانویَّة.

هة للشابَّات برامج التوعیة املوجَّ
والشبَّان.

هة للمقبالت برامج التوعیة املوجَّ
واملقبلین یلع الزواج.

هة للمتزوِّجین. البرامج املوجَّ

(٤)



ة الجنسیَّة، غیاب منهجیَّة تعلُّم واضحة حول  ذها مرکز حکایة حول الصحَّ وجدت الدراسة التي نفَّ
تراعي  دة  موحَّ منهجیَّة  وجود  األثر،  وقیاس  للتقییم  املهّم  ومن  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  الصحَّ
سبیل  یلع  التعلُّم،  برامج  من  املستهدفة  االجتماعیَّة  للفئات  املرحلي  والتصنیف  التقسیم 

املثال، یمکن إعادة تصنیف برامج التوعیة کما یلي: 

ة الجیِّدة والرفاه)، والذي یشیر إلی  ١.االلتزام بالهدف الثالث من أهداف التنمیة املستدامة (الصحَّ
الجنسیَّة  الصحیَّة  الرعایة  خدمات  یلع  الجمیع  حصول  ضمان  من  بّد  ال   ،٢٠٣٠ بحلول  أنَّه 
وإدماج  بها،  ة  الخاصَّ والتوعیة  األسرة  لتنظیم  واملعلومات  الخدمات  ذلك  يف  بما  واإلنجابیَّة، 

ة اإلنجابیَّة يف االستراتیجیَّات والبرامج الوطنیَّة. الصحَّ

ة  الخاصَّ التنفیذیَّة  الخطط  لتمویل  والدولیَّة  والوطنیَّة  سیَّة  ٢.العمل یلع توفیر املوارد املؤسَّ
التنمیة املستدامة، مع  أهداف  والتي تسهم يف تحقیق  والجنسیَّة،  اإلنجابیَّة  ة  الصحَّ بقضایا 

ة والرفاه. الترکیز یلع الهدف الثالث الذي ُیعنی بالصحَّ

٣.العمل یلع متابعة وتعزیز دور الخطاب الدیني والدروس يف املساجد واملراکز الدینیَّة، بحیث 
ي الجنسي، والعالقة بین  یکون خطاًبا ومحتوى حاضًنا لبرامج التوعیة املتعلِّقة باإلرشاد الصحِّ
ة  الصحَّ حول  املساجد  لخطباء  املعرفیَّة  القدرات  بناء  إلی  باإلضافة  األسرة،  داخل  الزوجین 

الجنسیَّة واإلنجابیَّة.

٤.تطویر املناهج واملقرَّرات التربویَّة يف املدارس الحکومیَّة والجامعات الرسمیَّة لتعزیز املحتوى 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة، ودعم األنشطة الالمنهجیَّة املرتبطة بالتوعیة واإلرشاد،  املتعلِّق بالصحَّ

سات التعلیم. وتعزیز قدرات املرشدین يف املدارس لعقد برامج توعیة دوریَّة يف مؤسَّ

٥.التحوُّل الرقمي لبرامج التثقیف والتأهیل اإلنجابي قبل الزواج، والعمل یلع تصحیح املفاهیم 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة للشابات والشبَّان يف األردن، حیث یساهم هذا  الخاطئة املتعلِّقة بالصحَّ
یمکن  رقمیًّا  مرجًعا  وتبقی  أوسع،  اجتماعیَّة  لشرائح  التثقیفي  املحتوى  وصول  يف  التحوُّل 

الوصول إلیه مستقبًال.

خامًسا: أولویَّات تقع یلع عاتق الحکومة األردنیَّة:

(٥)



أو  قریة  أو  توجد مدینة  ال  الواسع، حیث  باالنتشار  األردن  مات املجتمع املدني يف  تمتاز منظَّ
التنمیة،  برامج  املحلیَّة من خالل  املجتمعات  تساعد  اجتماعیَّة  سة  فیها مؤسَّ ر  تتوفَّ ال  بادیة 
ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة  سات دوٌر مهمُّ يف إدراج برامج التوعیة بالصحَّ ویقع یلع عاتق هذه املؤسَّ
سات االستفادة من التجارب  يف األنشطة واملشاریع التي تقوم بتنفیذها، ویمکن لهذه املؤسَّ
سات األخرى داخل األردن، والعمل یلع توحید الجهود املبذولة  الناجحة التي قامت بها املؤسَّ
األردن  الدولیَّة واُألممیَّة يف  مات  الهدف، وهنا تقع مسؤولیَّة موازیة یلع املنظَّ لتحقیق هذا 
يف  سات  املؤسَّ هذه  تساعد  برامج  تخصیص  یلع  واإلنجابیَّة،  الجنسیَّة  ة  بالصحَّ ُتعنی  التي 

ة الجنسیَّة واإلنجابیَّة. األریاف والبوادي یلع تصمیم برامج التوعیة بالصحَّ

دوریَّة  رأي  واستطالعات  تقییم  برامج  إلی  واإلنجابیَّة  الجنسیَّة  ة  بالصحَّ التوعیة  برامج  تحتاج 
التوعویَّة وفق احتیاجات املجتمعات املحلیَّة، وهنا تقع مسؤولیَّة  البرامج  تساهم يف تطویر 
خاّص  بحثي  برنامج  وتخصیص  الرسمیَّة،  الجامعات  سیما يف  ال  والدراسات  البحث  مراکز  یلع 
ة الجنسیَّة واالنجابیَّة، ملا لهذا املحور البحثي من ارتباٍط وثیق باالستقرار  بقضایا الطالق والصحَّ

والتماسك االجتماعي.

مات املجتمع املدني: سادًسا: دور ُمنظَّ

سابًعا: دور مراکز الدراسات البحثیَّة:

(٦)


