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المستفيدون من المعايير الوطنية للصحة الجنسية

وا�نجابية الصديقة للشباب
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نقاط ومواقع تقديم الخدمة
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 Source: World Health organization, 2015, Global Standards For Quality Health-Care Services For Adolescents- Volume 1:
Standards and criteria
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مبادئ تقديم خدمات صحة جنسية وإنجابية صديقة للشباب

المعايير الوطنية للصحة الجنسية وا�نجابية الصديقة للشباب
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Standard 1:
المعيار ا�ول
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Standard 2:
المعيار الثاني
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Standard 3:

المعيار الثالث
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الهدف من المعيار الرابع:
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Standard 4:
المعيار الرابع
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الهدف من المعيار الخامس:
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Standard 5:

المعيار الخامس
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الهدف من المعيار السادس:
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Standard 6:

المعيار السادس
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الهدف من المعيار السابع:
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Standard 7:
المعيار السابع
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الهدف من المعيار الثامن:
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Standard 8:
المعيار الثامن
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الصديقة للشباب

اجراءات تطبيق المعايير الوطنية للصحة الجنسية وا�نجابية

الصديقة للشباب:
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ShareNetInt
ShareNet
www.share-netinternational.org

ShareNetJordan
SharenetJo
www.share-net-jordan.org.jo


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

