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الممارسات الفض� 
منمجموعةالفض�الممارساتتعكس

ي المعاي�ي  فعال�ةاأل��� العملط��قةتوحد اليت
ي 
ي المرجوةالنتاجتحقيقسب�ل�ف

طاعق�ف
.والجنس�ةاإلنجاب�ةالصحة

عمل�ةأو إجراءاو أسلوبعنعبارةف�ي 
نعتتفوقنتائجمستمرةبصورةأظهرت
ي النتائج عد وتأخرىبوسائلتحققتاليت
ق�اسلكمع�ار استخدامها يتماذ للعملمرجعا 
ي �ستخدمما وغالبا االداء،

رجع�ةالمالمقارنة�ف



ي 
الدستور األردين ق اإلعالن العال�ي لحقو 

1948اإل�سان 
ل اتفاق�ة حقوق الطف

1990لسنة 260رقم 

اء للقضس�داو اتفاق�ة 
ع� جميع أشكال 
ن ضد المرأة  التمي�ي

1979

برنامج عمل المؤتمر 
�ة العال�ي للسكان والتنم

)ICPD 1994 .( وقمة
ي  ويب 2019ن�ي

ات�ج�ة الوطن �ة االس�ت
للصحة اإلنجاب�ة 

-2020والجنس�ة 
2030

قانون الحما�ة من 
15العنف األ�ي رقم 

2017لسنة 
رصة وث�قة س�اسات الف2025رؤ�ة األردن 

2017السكان�ة 

قانون الصحة العامة 
لعام 47قانون رقم 

2008

أهداف التنم�ة/أجندة
 SDGs(المستدامة 

(2030-2015

ات�ج�ة صندوق اس�ت
األمم المتحدة للسكان 

)2018-2021.(

ات�ج�ة الوطن �ة االس�ت
2030-2021للسكان 

خطة األمم المتحدة العالم�ة 
للصحة اإلنجاب�ة وصحة 
ي الوالدة 

األمهات وحديي�
ن  -2016(واألطفال والمراهقني

2030.(

ت الخطة التنف�ذ�ة ذا
�ة التكلفة لتنظ�م األ

ي األردن 
-2020(�ن

2024(

المرجع�ات والمبادئ التوجيه�ة للعمل ع� قضا�ا
ي األردنالصحة اإلنجاب�ة والجنس�ة

�ن



ي الص�ي القطاعشهد 
ا تطورا األردن�ف السابقة،عقود الثالثةخاللكب�ي

اتعكستوقد  ةالصح�الخدماتوكفاءةجودةالعامةالصح�ةالمؤ�ش
ي األردنوضعما المقدمة،

ف متقدمةمرتبة�ف العالمدولبني

ي المحدداتمنوالجنس�ةاالنجاب�ةالصحةتعت�ب  ي العام�ي الصالوضعتعكساليت
�ف

 فقطول�ستوالبلدان،المجتمعات
�
احتوتكولذلواألطفال؛األمهاتلصحةمق�اسا

منالثالثالهدفومستهدفات،)2015–2000(الثمان�ةلأللف�ةاإلنمائ�ةاألهداف
اتالمستهدفمنال�ث�ي بالصحةوالمعيف )2016–2030(المستدامةالتنم�ةأهداف

ات اتمستهدفضمنوأصبحتوالجنس�ة،االنجاب�ةبالصحةالخاصةوالمؤ�ش
ات�ج�ات .العالقةذاتواالقل�م�ةالدول�ةاالس�ت



لدى األردن شبكة واسعة 
من مرافق الرعا�ة الصح�ة 

مرا�ز 10األول�ة بواقع
.  مواطن100000/صح�ة 

وهذا �مثل نظام رعا�ة 
صح�ة عا�ي ال�ثافة

ف الص�ي  توسعة مظلة التأمني
اك االخت�اري  ي و�تاحة االش�ت

المديف
ف  ف ل�افة المواطنني بالتأمني

، ح�ث وصلت �سبة  ف الراغبني
ف صح�ا إ�  %55السكان المؤمنني

.  حسب اإلحصاءات العامة للعام
2015

استقر المعدل العام للعمر 
المتوقع عند الوالدة ع� 

.2019سنة للعام 73.3
75.1سنة للذكور و 72.3

سنة لإلناث

ة ��را 14لدى األردن ل�ل ع�ش
من السكان %14آالف �سمة، و

ات، �دخلون سن��ا إ� المستشف�
ي 

و�لغ متوسط مدة اإلقامة �ف
أ�ام، و�سبة إشغال 3المستش�ف 

وذلك % 69أ�ة المستشف�ات 
.2019للعام 

ي األردنالصحة اإلنجاب�ة والجنس�ة معلومات وخدمات ..... حقائق 
�ف

معدل وف�ات األمهات عام 
وفاة ل�ل مئة ألف 32، 2020

.حالة والدة

متوسط العمر عند الزواج األول 
26.6و سنة لدى الذكور 31.3

لإلناث
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ات�ج�ات عالم�ة و�قل�م�ة خاصة بقضا�ا الصحة اإلنجاب�ة والجنس�ة اس�ت
ات�ج�ة العالم�ة �شأن صحة المرأة والطفل والمراهق )2030-2016(االس�ت

ف  ات�ج�ةهذەتتم�ي نطاقها ا�ساعبسابقتها عنالعالم�ةاالس�ت
ها طموحها سقفوارتفاع ف ف�ي اإلنصاف،ع�وترك�ي

ات�ج�ة فيهمبمن)الناسجميعع�وتنطبقشاملةاس�ت
شون ي و(إليهمالوصول�صعبالذينوالسكانالمهمَّ

جميع�ف
 أ�ضتنطبقو�ي (األزماتحاالت فيها بما )الظروف

�
ع�ا

.الوطن�ةع�ب المسائل

ات�ج�ةتركز  فالواألطالنساءحما�ةع�االس�ت
ف  ي والمراهقني

لهشة،اوالمواضعاإل�سان�ةاألوضاع�ف
ي حقهمعنوالدفاع

ي اإل�سايف
مستوىبأع�التمتع�ف

ي حيت الصحة،منبلوغه�مكن
.روفالظأصعب�ف

ي المراهقيندرجمرة،وألول
ات�ج�ةصم�م�ف  لم�ةالعااالس�ت

�
جنبا

الشبابيواجههبماإقرارا� �مثلوهو والطفل،المرأةمعجنبإ�
إ�محوري،دور منيؤدونهو�ما ف��دة،صح�ةتحد�اتمن

ي �ي للتغيأساس�ةعواملبوصفهمواألطفال،النساءجانب
�ف

.2015عامبعد ما حقبة

ات�ج�ةهذەوتنتهج  العالم�ةاالس�ت
�
العمر والط�متد نهجا

صحةالمنبلوغه�مكنمستوىأع�تحقيقو�ستهدف
ف والرفاە ف البدنيني ف والنفسيني ي واالجتماعيني

األعمار،ميعج�ف
ي اإل�سانصحةتؤثر إذ 

تهصحع�عمرەمنمرحلةكل�ف
ع�ةترا�م�آثارا� كذلكوتخلفعمرە،مراحلسائر وع�

.المقبلالج�ل

 
�
ات�ج�ة العالم�ة نهجا  متكامً� تعتمد االس�ت

افها ب ي إطار اع�ت
ما ومتعدد القطاعات �ف

. المفض�ةتؤد�ه العوامل 



ات�ج�ات عالم�ة و�قل�م�ة خاصة بقضا�ا الصحة اإلنجاب�ة والجنس�ة اس�ت
ات�ج�ة لصندوق األمم المتحدة للسكان  2021–2018-الخطة االس�ت

ات�ج�ة،الخطةهدفيتمثل ي 2021-2018االس�ت
خفضو اإلنجاب�ة،الحقوقو�عمالواإلنجاب�ة،الجنس�ةللصحةالشاملةاإلتاحةتحقيق'�ف

ي التقدملت��ــــعاألمومةوف�ات
ف والتنم�ة،للسكانالدو�ي المؤتمر عملبرنامجأعمالجدولتحقيق�ف والمراهقاتاءالنسح�اةوتحسني

ف والمساواةاإل�سانوحقوقالسكان،دينام�اتتمكنهبما والشباب، ف بني ات�ج�ةالخطةهدفنفسوهو .الجنسني األممندوقلصاالس�ت
ي لإلسهامفعالةدخولنقطةو�مثلصلةذا يزالال الهدفأنالتقي�م�ةاألدلةأ�دت ّ وقد .2017-2014للسكانالمتحدة

عامعمالأجدول�ف
2030

تطرقت الخطة إ� 
ثالث نتائج 

تح��ل�ة محورها 
اإل�سان

UNFPA Strategic Plan 2018-2021

ي ُ�مكن تجنبها وضع حد لوف�ات األمومة اليت

؛لتخط�ط األ�ةالملّباةإنهاء الحاجات غ�ي 

ي ذلك زواج 
إنهاء العنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي وجميع الممارسات الضارة، بما �ف

األطفال والزواج المبكر والق�ي

1
2
3



ات�ج�ات عالم�ة و�قل�م�ة خاصة بقضا�ا الصحة اإلنجاب�ة والجنس�ة اس�ت
ي الدول الع���ة

ي الرعا�ة الصح�ة األول�ة �ن
2018-اإلطار المفاه��ي لدمج الصحة الجنس�ة واالنجاب�ة �ن

ق األوسط ي ال�ش
صندوق األمم المتحدة للسكان ومنتدى الس�اسات الصح�ة �ن

ي واالنجاب�ةالجنس�ةالصحةلدمجالمفاه��ي اإلطار هدف
ي األول�ةالصح�ةالرعا�ة�ف

تع��ز ا�ةالع���الدول�ف
ي واالنجاب�ةالجنس�ةالصحةخدمات

ي دمجها خاللمنالع���ةالمنطقة�ف
مفهوممنضاألول�ةالصح�ةالرعا�ة�ف

.الشاملةالصح�ةالتغط�ة

كما شمل 
األهداف المحددة 

:التال�ة
ف الوصول لخدمات الصحة االنجاب�ة األساس�ة المتكاملة بجودة عال�ة ضمن اطار الرعا�ة ال صح�ة تحسني

االول�ة

1
2
3

ف االستجابة لدمج خدمات الصحة الجنس�ة واالنجاب�ة ع� مستوى الس�اسات واألنظمة ومواقع تقد�م تحسني
الخدمة وع� المستوى المجتم�ي 

ي 
ف القدرات المؤسس�ة واالدار�ة وتط��ر األنظمة لتسه�ل دمج خدمات الصحة الجنس�ة واالنجاب�ة �ف تحسني

الرعا�ة الصح�ة األول�ة

ف ومستوى األنظمة والمستوى المؤس�ي  ي  واوقد قدم اإلطار تصورا لطب�عة المداخالت المطل��ة ع� أر�عة مست��ات و�ي مستوى الس�اسات والقوانني لمستوى الوطيف
حة لخدمات الصحة الجنس�ة واالنجاب�ة بحسب دورة الح�اة  كما وضع االطار حزمة مق�ت

A Framework for Sexual and Reproductive Health Integration in Primary Health Care of the Arab States, MENA HPF, 2018



ات�ج�ات عالم�ة و�قل�م�ة خاصة بقضا�ا الصحة اإلنجاب�ة والجنس�ة اس�ت
ات�ج�ة الع���ة متعددة القطاعات لصحة األمهات واألطفال والمراهقات  :جامعة الدول الع���ة2030–2019الخطة اإلس�ت

ات�ج�ةالخطةاحتوت جامعة2030–2019والمراهقاتواألطفالاألمهاتلصحةالقطاعاتمتعددةالع���ةاإلس�ت
ي العال�ي الوضعتحل�لع�الع���ةالدول والجنس�ةاالنجاب�ةبالصحةالخاصوالعريب

وكان توص�ف 
هذا الواقع كما 

:��ي 

1
2
3

الوضع العال�ي 

ي  الوضع العريب

تحل�ل الوضع الحا�ي لألنظمة الصح�ة 

ي المنطقة الع���ة 
صحة األم والطفل �ف

ف والعنف ضد النساء والفت�ات ف الجنسني المساواة بني

ي البالد الع���
ف �ف ةصحة المراهقني

ى وس نقص المناعة الب�ش ف�ي

4
5
6
7



مستوى البيئة الممكنة

المستوى المؤس�ي 

راداألف/المستوى المجتم�ي 

ي قضا�ا الصحة االنجاب�ة والجنس�
ي �ض ي األردن منهج العمل الوطيض

ة �ض
)  نظ��ة التغي�ي ( 

حوكمةستدامة والاال 

ض  �عات والقوانني الت�ش
الناظمة

ات�ج�ات و  االس�ت
الس�اسات

رفع الو�ي وتع��ز 
االتجاهات اال�جاب�ة



الخطة الوطن�ة لتنف�ذ 
توص�ات دراسة زواج 

ي األردن للحد 
القا�ات �ن

من زواج من هم دون سن 
سنة لألعوام 18

2018-2022

وث�قة س�اسات الفرصة 
2017السكان�ة المحدثة 

تط��ر وث�قة المعاي�ي 
الوطن�ة لخدمات الصحة 

الجنس�ة واالنجاب�ة 
الصد�قة للشباب والبدء 

ي 
تابعة مرا�ز 5بتطب�قها �ن

لمعهد العنا�ة بصحة اال�ة

وع ش�ي نت  تنف�ذ م�ش
ي بقضا�ا الصحة 

البحي�
الجنس�ة واالنجاب�ة منذ 

2016عام 

ي دعم قضا�ا 
الصحة اإلنجاب�ة والجنس�ة دور المجلس �ف

ات�ج�ة  اعداد الس�ت
الوطن�ة للصحة 

اإلنجاب�ة والجنس�ة
2020-2030



ات�ج�ةالعامالهدف ب�ةاإلنجاللصحةالوطن�ةلالس�ت
2030-2020والجنس�ة

الصحةومعلوماتلخدماتالشاملةاالتاحةتحقيق
ي للمساهمةالمتكاملةوالجنس�ةاالنجاب�ة

إ�صولالو �ض
ي األ�رفاە

االردن�ض



ات�ج�ة الوطن�ة للصحة اإلنجاب�ة والجنس �ة األهداف  المحددة لالس�ت
2020-2030

�عاتتط��ر  كنةوممداعمةوس�اسات��ش
واالنجاب�ةالجنس�ةالصحةلقضا�ا 

المتكاملة

محور البيئة الممكنة

اتوسلوك�ومعتقداتاتجاهاتتحقيق
ةالصحقضا�ا تجاەا�جاب�ةمجتمع�ة
والجنس�ةاالنجاب�ة

محور المجتمع

جنس�ةصحةومعلوماتخدماتتط��ر 
ومستدامةممأسسةمتكاملةوانجاب�ة

ا�اتضمن فاعلةقطاع�ة�ش

جنس�ةصحةومعلوماتخدماتتوف�ي محور االستدامة والحوكمة
فةل�اجودةذاتومتكاملةمدمجةوانجاب�ة
ي )االفراد(السكان

�ةالمملمناطقكافة�ض

محور الخدمات والمعلومات



نس�ة المعاي�ي الوطن�ة للصحة الج
واالنجاب�ة الصد�قة للشباب وث�قة المعاي�ي 

الوطن�ة 
لخدمات الصحة 

الجنس�ة
واالنجاب�ة 
اب الصد�قة للشب

ض الشب ابتمكني مشاركة 
الشباب 

تع��ز دعم 
الشباب

توف�ي حزمة 
خدمات 

كفاءة مقد�ي 
الخدمة 

مواصفات 
موقع تقد�م 

الخدمة

االنصاف وعدم
ض  التمي�ي

ض  جودة وتحسني
الب�انات 



ع�تفاعل�ةمنصةا�شاء
نت علقةالمتاالبحاثلدعماالن�ت
ةو�مشاركاإلنجاب�ةبالصحة
ض  كاءمنالمعنيني ي ال�ش

�ض
.المختلفةالقطاعات

المجلس االع� للسكان 
وع من عام  ي الم�ش

ي األردن، تم البدء �ض
ي هولندا  لتنف�ذ �شاطاتها �ض

2016هو جهة االتصال مع مؤسسة الش�ي نت العال�ي �ض

وع أهداف الم�ش
ها و��ش المعرفةبناء�سه�ل

ا وقضا�اإلنجاب�ةالصحةحول
منسواءاإلنجاب�ةالحقوق

نتع�ب المشاركةخالل او اإلن�ت
وغ�ي االتصالخالل ي االل��ت

.يض

كاءقدراتبناء ض الرئ�سال�ش يني
�ةالمعرفالفجواتتحد�د ع�
ي  حةالصع�تحد�دها تماليت

الحقوقوقضا�ا اإلنجاب�ة
ي اإلنجاب�ة

.األردن�ض



ات وث�قة س�اس
الفرصة 
السكان�ة 

2017المحدثة 

أهداف الوث�قة 
ي األول  ات��ب الهدف االس�ت

.2040الوصول إ� ذروة الفرصة السكان�ة بحلول عام 

ي 
ي الثايض ات��ب الهدف االس�ت
. استثمار الفرصة السكان�ة

ي الثالث  ات��ب الهدف االس�ت
الحما�ــــــــة االجتماع�ــــــــة واإلعــــــــداد لمرحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد الفرصــــــــة 

.السكان�ة

ي الرابع   ات��ب الهدف االس�ت
.التوظ�ف األمثل للهجرات الداخل�ة والخارج�ة



قا�ات الخطة الوطن�ة لتنف�ذ توص�ات دراسة زواج ال

ي األردن للحد من زواج من هم دون سن 
سنة 18�ض

202-2018لألعوام 

 الخطةوضعت
�
 إطارا

�
ز عاما

�
داعمةيئةبع�ُيرك

زواجمنللحد )ب�انات/خدمات/س�اسات(
ي سنة18سندونهممن

و�وجهاألردن،�ض
�ي والمحالدو�ي التم��لاستقطابعمل�ات

امجاال�شطةلتنف�ذ  .نهاعالمنبثقةوال�ب



ي األردن
ي تواجه الصحة اإلنجاب�ة والجنس�ة �ض التحد�ات اليت

ض التكاملمحدود�ة إلنجاب�ةاوالصحةالجنس�ةالصحةبرامجبني
ي األول�ةالصح�ةالرعا�ةو�رامج

دماتوخالصح�ةالمرا�ز �ض
ي والتول�د النسائ�ة

المستشف�ات�ض

ي وضعفنقص
امج�ض ي ال�ب لصحةاخدماتمستوىتقَ�ماليت

ي حال�ا المقدمةواإلنجاب�ةالجنس�ة
ض �ض والخاصالعامالقطاعني

امومدى ض وتوكوالت الخدمةمقد�ي ال�ت دىومالمعتمدةبال�ب
منهاالمستف�دينر�ض 

لةالمنقو واألمراضالجنس�ةللصحةالموجهةالخدماتضعف
ض وصحةجنس�ا  ي والشبابال�افعني

لحكوم�ةاالصح�ةالمرا�ز �ض
المتعلقةاألساس�ةالخدماتمنمتكاملةحزمةوجود وعدم

م��ةالعالفئاتلهذەالموجهةواإلنجاب�ةالجنس�ةبالصحة

ض لالجئالمقدمةواإلنجاب�ةالجنس�ةالصحةخدماتضعف ني
ض  ��هوتوعوثقاف�ةواجتماع�ةمال�ةحواجز ووجود السور�ني

الخدماتهذەا�وصولهمدونتحول

ي نقص
ض وصحةالجنس�ةالصحةمقد�ي اعداد �ض عدمو ال�افعني

امجكفا�ة ي المتخصصةالتدر�ب�ةال�ب
س�ةالجنالصحة�ض

�عاتضعفالخدمات،هذەمقد�ي ا�والموجهة ل�اتواآلالت�ش
ي الحقوقع�القائمالنهجتطبيقا�الموصلة

خدماتد�متق�ض
واإلنجاب�ةالجنس�ةالصحة

المتخصصةواإلنجاب�ةالجنس�ةالصحةخدماتغ�اب
ي (والمتكاملة �اوالموجهة)وأ�يواجتما�ي ونف�ي طيب

حا�ا وضالخاصةاالحت�اجاتذويمثلهشاشةاأل��ث الفئات
ومخالطيهماإل�دز ومر�ض الجن�ي والعنفاالغتصاب



ي األردن
ي تواجه الصحة اإلنجاب�ة والجنس�ة �ض التحد�ات اليت

ض التنسيقغ�اب ي المانحةالدول�ةالمنظماتبني برامجمولتاليت
راعذوجود وعدماأل�ةوتنظ�مواإلنجاب�ةالجنس�ةالصحة
ض ها عليوالرقابةالمنظماتهذەعمللتنسيقموحد رس�ي  وترك�ي
امجع�المنظماتهذە العمود�ةال�ب

ي المتخصصةالمساقاتمحدود�ة
ض صحةمجال�ض ال�افعني

ي واإلنجاب�ةالجنس�ةوالصحة
ي صح�ةوالالطب�ةال�ل�ات�ض

�ض
امجالمدرس�ةالمناهجحاجةالجامعات، �ي تغتعل�م�ةل�ب

ض صحة �محتوىو واإلنجاب�ةالجنس�ةالثقافةو�شملال�افعني
ي ائدةالسوالدين�ةاالجتماع�ةالثقافةمعيتناسبوأسلوب

�ض
المجتمع

والمستلزماتاألدو�ةتوفر انتظاموعدمالتم��لضعف
المتكاملةواإلنجاب�ةالجنس�ةالصحةبخدماتالخاصة

ي ضعف
الجنس�ةبالصحةالخاصةالمعلوماتانظمة�ض
واإلنجاب�ة

امجغ�اب ي ةوالمتخصصالمستدامةالدور�ةاإلعالم�ةال�ب
�ض

.واإلنجاب�ةالجنس�ةالصحة

امجضعفاو غ�اب ض الموجهةالتوع��ةال�ب ض و للخاطبني المقبلني
لتثق�فا(واإلنجاب�ةالجنس�ةبالصحةوالمتعلقةالزواجع�

ي والتأه�ل لص�ي االقطاعمشاركةضعفالزواج،قبلاإلنجايب
ي الخاص

نجاب�ةواإل الجنس�ةالصحةلخدماتالتوع�ةبرامج�ض



شكرا لحسن
/استماعكم

ن
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