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امللخ�ص التنفيذي
تعترب الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة للأعوام ( )2017 -2013مبثابة خارطة طريق لتنفيذ
برنامج ناجح يف جمال تنظيم الأ�سرة .وقد مت �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية عام  2013ا�ستناد ًا �إىل حتليل معمق لو�ضع
برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن .وتركز اال�سرتاتيجية على توجيه اجلهود الوطنية على كافة املناطق
اجلغرافية والطبقات االقت�صادية واالجتماعية مع �إيالء اهتمام خا�ص باملواطنني الأكرث احتياج ًا يف الأردن وتعزز التعاون
بني كافة القطاعات.
مت حتديث اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة ومت متديد فرتة الأ�سرتاتيجية �سنة واحدة لتنتهي
بعام  2018بنا ًء على نتائج تقييم منت�صف املدة لال�سرتاتيجية للأعوام ( )2017 -2013وذلك خالل الفرتة بني كانون
الأول  2015وحزيران  ،2016وقد �شملت عملية التحديث مراجعة الوثائق ذات العالقة وتقارير املتابعة والتقييم الن�صف
�سنوية وال�سنوية لال�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة ملقابالت �شخ�صية مع اجلهات الأ�سا�سية ال�شريكة املنفذة وحتليل �أدوار
ال�شركاء ،وحتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر /التهديدات ( .)SWOT Analysisو�أظهرت املراجعة
فعالية اال�سرتاتيجية يف تنفيذها ملداخالت �ساهمت يف حت�سني البيئة الداعمة خلدمات ال�صحة االجنابية /تنظيم
اال�سرة و يف حت�سني م�ؤ�شرات تنظيم اال�سرة يف الأردن� ،إال �أنها قد ت�ستفيد من �إطار عمل جديد لتحديث النتائج وحتديد
املدخالت واملخرجات والنتائج واالثر ،بالإ�ضافة �إىل احلاجة �إىل تخفي�ض عدد امل�ؤ�شرات التي تركز ب�شكل �أكرب على
املخرجات والنتائج والآثر ،مع الأخذ بعني االعتبار املداخالت اخلا�صة بغري الأردنيني ممن ي�ستفيدون من معلومات
وخدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم اال�سرة و�أثر اللجوء ال�سوري على تلك املخرجات والنتائج.
وتعر�ض اال�سرتاتيجية املحدثة �إطار عمل �شامل لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة الذي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بر�ؤية
الأردن للعام  .2025والتي تهدف �إىل دفع الأردن ب�شكل ثابت جتاه حتقيق التحول الدميوغرايف بحلول العام  ،2030الأمر
الذي يتطلب حتقيق معدل �إجناب كلي يبلغ  2.1لكل �سيدة يف �سن الإجناب ،و�إحداث التغيري يف ال�سيا�سات االجتماعية
واالقت�صادية الداعمة للو�صول للفر�صة ال�سكانية� ،إن حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجية من �ش�أنه �أن ي�سهم يف تعزيز ال�صحة
العامة ورفاه ال�سكان بالإ�ضافة �إىل التنمية االجتماعية واالقت�صادية وزيادة القدرة على التكيف مع املتغريات والتحديات
املوجودة ب�شكل ملحوظ يف الأردن ،حيث مت �إحراز تقدم كبري يف خف�ض معدل الإجناب الكلي وزيادة يف معدل �إ�ستخدام
و�سائل تنظيم الأ�سرة ،علما ان هناك الكثري من التحديات الكبرية التي ال تزال قائمة.
وي�أخذ الإطار العام املحدث لال�سرتاتيجية بعني الإعتبار نتائج تقييم منت�صف املدة لال�سرتاتيجية ،والق�ضايا والتحديات
امل�ستمرة ،وبيئة ال�سيا�سات التي ت�ؤثر يف تنفيذ املداخالت ،ومدى توفر وجودة املعلومات واخلدمات ،واملعتقدات وال�سلوكيات
ال�سائدة يف املجتمع جتاه تنظيم الأ�سرة ،وي�ص ّور �إطار عمل اال�سرتاتيجية النتائج واملخرجات واملداخالت الرئي�سية لكل
من جماالت النتائج الثالث لال�سرتاتيجية على م�ستوى (ال�سيا�سات ،التزويد/اخلدمات ،والطلب) والق�ضايا امل�شرتكة
واالثر العام املن�شود من اال�سرتاتيجية
تهدف املداخالت الرئي�سية �إىل حتقيق النتائج التالية:
 .1بيئة ت�شريعية و�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة؛ (ال�سيا�سات)
 .2خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية /تنظيم �أ�سرة ذات جودة �شاملة وعادلة و�سهلة الو�صول؛ (التزويد)
 .3جمتمع ذو �إجتاهات ومعتقدات و�سلوكيات �إيجابية جتاه ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة؛ (الطلب)
ويتطلب جناح تنفيذ اال�سرتاتيجية حتديد �أدوار وم�س�ؤوليات اجلهات املعنية بتنفيذ املداخالت واملخرجات ب�شكل وا�ضح
لتحقيق النتائج واالثر ،حيث حتدد هذه اال�سرتاتيجية املداخالت واملخرجات والنتائج للجهات املنفذة .ويتطلب ذلك
�ضمان التزام جميع ال�شركاء املعنيني باعداد خطط عمل تنفيذية (تت�ضمن خطة املتابعة والتقييم) حمددة تت�ضمن
جداول زمنية وميزانيات وفقا للدور املناط بهم ،ودعمها بتقارير متابعة وتقييم دورية.
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يبني جدول املداخالت وامل�س�ؤوليات وامل�ؤ�شرات (امللحق �أ) مداخالت امل�ؤ�س�سات واجلهات امل�س�ؤولة عن تنفيذها ،وامل�ؤ�شرات
والقيم امل�ستهدفة لعام  2017و 2018يف حال توفر القيمه ،وم�صادر البيانات التي �سيتم اعتمادها ملتابعة التقدم الذي يتم
�إحرازه بنا ًء على نتائج اال�سرتاتيجية الثالث ،وقد مت تخفي�ض عدد امل�ؤ�شرات �إىل  29م�ؤ�شر يف الإ�سرتاتيجية املحدثة.
وتقي�س م�ؤ�شرات الأثر ما يلي :
 .1معدل الإجناب الكلي الوطني
 .2معدل الإعالة اليموغرافية
 .3معدل وفيات الأمهات
 .4معدل وفيات الأطفال حديثي الوالدة
 .5معدل وفيات الأطفال الر�ضع
وتقي�س م�ؤ�شرات النتائج ما يلي:
 .1التقدم الذي مت حتقيقه نحو �إقرار ال�سيا�سات عالية امل�ستوى الداعمة لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة
 .2التقدم الذي مت حتقيقه نحو �إقرار ال�سيا�سات الإجرائية الداعمة لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة
 .3املعدل الوطني ال�ستخدام و�سائل تنظيم اال�سرة احلديثة ()CPR
 .4الن�سبة الوطنية للحاجة غري امللباة
 .5عدد امل�ستخدمات اجلدد لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
 .6معدل التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة خالل ال�سنة الأوىل من اال�ستخدام على امل�ستوى الوطني
 .7معدل التغيري (الزيادة �أو الإنخفا�ض) يف �سنوات احلماية للأزواج ح�سب اجلهات املقدمة للخدمة ()CYP
 .8معدل الإجناب املرغوب
 .9و�سيط فرتة املباعدة بني الوالدات
وتقي�س م�ؤ�شرات املخرجات ما يلي:
 .1عدد �سيا�سات الداعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة التي مت حتديدها
 .2عدد الت�صريحات ال�صحفية والإعالمية الداعمة لل�صحة االجنابية  /تنظيم اال�سرة من قبل �صانعي القرار وقادة
الراي العام
 .3ن�سبة امل�ؤ�س�سات ال�شريكة باال�سرتاتيجية التي مت تخ�صي�ص بند يف ميزانيتها لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة
 .4ن�سبة مراكز وزارة ال�صحة التي تقدم خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة التي تقدم �أربع و�سائل تنظيم
�أ�سرة حديثة (منها اللوالب �أو الغر�سة)
 .5عدد امل�ست�شفيات التي توفر خدمات تنظيم الأ�سرة لل�سيدات يف مرحلتي ما بعد الوالدة مبا�شرة وما بعد الإجها�ض
 .6ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت على م�شورة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .7ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت على و�سيلة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .8ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات احلا�صالت على م�شورة تنظيم الأ�سرة قبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .9ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات احلا�صالت على و�سيلة تنظيم �أ�سرة حديثة قبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .10ن�سبة مراكز تقدمي اخلدمة التي نفذ ر�صيدها من و�سائل تنظيم الأ�سرة
 .11عدد املراكز ال�صحية التي حققت معايري الإعتمادية للرعاية ال�صحية الأولية /تنظيم الأ�سرة
 .12عدد حمالت التوعية املنفذة على امل�ستوى
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وت�شمل جمموعة م�ؤ�شرات املداخالت ما يلي :
 .1عدد خطط عمل ال�شركاء التي تت�ضمن مداخالت اال�سرتاتيجية املحدثة لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة
وتقارير املتابعة والتقييم خلططهم
 .2عدد مبادرات�/أن�شطة التغيري االجتماعي وال�سلوكي اخلا�صة بال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة املم�أ�س�سة
 .3ن�سبة مديريات ال�صحة التي تطبق نظام فعال للإ�شراف الداعم على خدمات رعاية الأمومة والطفولة
يعتمد جناح تنفيذ �أي ا�سرتاتيجية على وجود الية للمتابعة والتقييم منتظمة للم�ؤ�شرات بهدف قيا�س مدى التقدم الذي
يتم �إحرازه يف تنفيذ املداخالت وحتقيق النتائج املرج ّوة .و�سي�ستمر املجل�س الأعلى لل�سكان يف متابعة تنفيذ اال�سرتاتيجة
وتن�سيق اجلهود ما بني امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ب�صفته اجلهة امل�س�ؤولة عن متابعة وتقييم تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية واالهلية واخلا�صة ال�شريكة واجلهات الدولية املانحة.
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املقدمة
تعترب الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة للأعوام ( )2017 -2013مبثابة خارطة طريق لتنفيذ
برنامج ناجح يف جمال تنظيم الأ�سرة .وقد مت �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية عام  2013ا�ستناد ًا �إىل حتليل معمق لو�ضع
برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن .وتركز اال�سرتاتيجية على توجيه اجلهود الوطنية على كافة املناطق
اجلغرافية والطبقات االقت�صادية واالجتماعية مع �إيالء اهتمام خا�ص باملواطنني الأكرث احتياج ًا يف الأردن وتعزز التعاون
بني كافة القطاعات.
مت حتديث اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة ومت متديد فرتة الأ�سرتاتيجية �سنة واحدة لتنتهي
بعام  2018بنا ًء على مراجعة منت�صف الفرتة لال�سرتاتيجية التي مت تنفيذها بني كانون الأول  2015وحزيران .2016
وقد �شملت عملية حتديث اال�سرتاتيجية على مراجعة الوثائق الرئي�سية مبا يف ذلك تقارير املتابعة والتقييم ال�صادرة
عن املجل�س الأعلى لل�سكان ،بالإ�ضافة ملقابالت �شخ�صية مع اجلهات ال�شريكة الأ�سا�سية امل�س�ؤولة عن �إعداد وتنفيذ
اال�سرتاتيجية ،وحتليل �أدوار ال�شركاء ،وحتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر /التهديدات (SWOT
 .)Analysisكما مت عقد عدة اجتماعات �إ�ضافية مع املجل�س الأعلى لل�سكان وموظفي وزارة ال�صحة وال�شركاء املعنيني
ملناق�شة �إطار عمل النتائج ومراجعة للمخرجات وامل�ؤ�شرات.
كما �أظهرت املراجعة جودة اال�سرتاتيجية مع �أهمية اال�ستفادة من اطار عام جديد لتحديث الأثر املن�شود من خالل
مراجعة للنتائج ،املخرجات واملدخالت ،بالإ�ضافة �إىل وجود خطة متابعة وتقييم ف ّعالة مع عدد خم ّف�ض من امل�ؤ�شرات التي
تركز ب�شكل اكرب على حتقيق املخرجات والنتائج للو�صول بالنهاية اىل الأثر املن�شود ،مع الأخذ بعني االعتبار املداخالت
اخلا�صة بغري الأردنيني ممن ي�ستفيد من معلومات وخدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم اال�سرة و�أثر اللجوء ال�سوري على
تلك املخرجات والنتائج.
وخل�صت مراجعة منت�صف الفرتة لال�سرتاتيجية ب�أن معظم �أ�صحاب العالقة وال�شركاء قد �شاركوا يف عملية �إعداد
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة اال انه مل تتناول اال�سرتاتيجية ب�شكل خا�ص النهج القائم على
احلقوق والذي يف�ضله ويدعمه عنا�صر املجتمع املدين و�أ�صحاب العالقة املعنيني يف الأردن ،كما وجدت املراجعة ان
القطاع اخلا�ص الربحي مل يلعب دور ًا كافي ًا يف تقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة ،مع غياب املداخالت
كاف.
اخلا�صة بتقدمي خدمات خا�صة لل�سوريني على نحو ٍ
وتت�ضمن عملية التحديث �إعادة �صياغة االثر املن�شود من اال�سرتاتيجية الوطنية ،وموجز ًا عن الو�ضع الراهن والتحديات
التي تتعلق بتنظيم الأ�سرة ،و�إطار عمل للنتائج التي متت مراجعتها ،واملداخالت ،والأدوار وامل�س�ؤوليات وامل�ؤ�شرات ،كما
تعر�ض هذه الوثيقة التو�صيات التي من �ش�أنها �أن تعمل على حت�سني خطة متابعة وتقييم لال�سرتاتيجية ب�شكل عام مع توفر
بطاقات مرجعية لكافة امل�ؤ�شرات امل�ستمرة وتلك اجلديدة املقرتحة.
ومن املبادئ الهامة التي ا�ستندت �إليها عملية املراجعة ملنت�صف الفرتة لال�سرتاتيجية هو �أن تكون وثيقة وطنية عالية
امل�ستوى تعمل على حتديد النتائج ،املخرجات واملداخالت الرئي�سية ،وخطوات التنفيذ الالزمة لتحقيق النتائج املرج ّوة
وبالتايل حتقيق الأثر املن�شود ،فهي ت ّوكل �إىل كافة اجلهات املنفذة مهمة �إعداد خطط العمل التي حتتوي على تفا�صيل
املداخالت التي �سينفذونها و�أ�ساليب وم�س�ؤوليات متابعة التقدم جتاه حتقيق �أثر ونتائج اال�سرتاتيجية.

الر�ؤية والأثر
تعر�ض الإ�سرتاتيجية الوطنية املحدثة لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة يف الأردن (� )2018-2016إطار عمل �شامل
لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة والذي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بر�ؤية الأردن للعام  .2025فهي تهدف �إىل دفع الأردن
ب�شكل ثابت جتاه حتقيق التحول الدميوغرايف بحلول العام  ،2030الأمر الذي يتطلب الو�صول اىل امل�ستوى الإحاليل
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للإجناب (معدل الإجناب الكلي يبلغ  2.1لكل �سيدة يف �سن الإجناب) ومعدل �إعالة عمرية يبلغ � 52شخ�ص من فئة
الأطفال والكبار يف ال�سن مقابل � 100شخ�ص من الفئة العمرية العاملة ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء تغيريات يف ال�سيا�سات
االجتماعية واالقت�صادية التي قد ت�سهم يف ت�سهيل هذه التح�سينات.
وبهدف تعزيز التغيري يف الرتكيب العمري لل�سكان ،ت�ضمنت وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية يف الأردن نتيجة تن�ص
على حتقيق معدل �إجناب كلي يبلغ  2.5لكل �سيدة يف �سن الإجناب يف العام  2017و 2.1يف العام ( .)2030لكن يف عام
( )2010قام املجل�س الأعلى لل�سكان و�شركاءه مبراجعة �أهداف الأعوام ( )2017-2012بهدف حتقيق معدالت �إجناب
تبلغ  3.5و 3.0للأعوام ( 2012و  )2017على التوايل� .إن تنفيذ برنامج تنظيم �أ�سرة ناجح من �ش�أنه �أن ّميكن الأردن
من تخفي�ض معدل الإجناب الكلي وحتقيق التحول الدميوغرايف مما ينعك�س �إيجابيا على حتقيق �أهداف التنمية ،والذي
بدوره ينعك�س ب�شكل كبري على حت�سني م�ستوى �صحة ورفاه املواطنني بالإ�ضافة �إىل التنمية االجتماعية واالقت�صادية
وزيادة القدرة على التكيف مع املتغريات والتحديات املوجودة.
تلتزم اال�سرتاتيجية املحدثة باحلقوق الإجنابية للمر�أة وم�شاركتها الكاملة يف القوى العاملة .فهي حتدد نطاق ًا من
التح�سينات لل�سيا�سات والت�شريعات التي تعزز �إيجاد بيئة مواتية لربنامج عادل وف ّعال يف جمال ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة يف الأردن .كما تدعو اال�سرتاتيجية القطاعني العام واخلا�ص �إىل توفري حزم �أ�سا�سية خلدمات ال�صحة
الإجنابية /تنظيم الأ�سرة عالية اجلودة �سهلة الو�صول اليها ،وبالتايل زيادة الإقبال على خدمات ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة ،والتغلب على املعيقات والتحديات احلالية يف جمايل التزويد والطلب .و�أخري ًا ،تعالج اال�سرتاتيجية
احتياجات الالجئني ال�سوريني وغريهم من ال�سكان غري الأردنيني خلدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة.

الو�ضع الراهن والتحديات
متكن الأردن من �إحراز تقدم يف خف�ض معدل الإجناب الكلي وزيادة معدل �إ�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة ،كما مت بذل
اجلهود والتي ما زالت م�ستمرة لتطبيق خمتلف املبادرات التي ت�سهم يف املحافظة على هذا التقدم .لكن يبقى هناك
الكثري من التحديات الكبرية التي ال تزال قائمة والتي تتعلق مبدى ثبات تقدم اال�سرتاتيجية وحتقيق نتائجها.
من �أهم التحديات التي تواجهها اال�سرتاتيجية هي عدم وجود م�ؤ�شرات قابلة للقيا�س �سنويا ملتابعة العديد من امل�ؤ�شرات
اخلا�صة بالنتائج واالثر ،والإعتماد على امل�سوحات الوطنية مثل م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية (الذي يتم تنفيذه كل
خم�س �سنوات) مما يعترب عائق يف عملية متابعة �إجتاهات البيانات اخلا�صة بال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة.
ويبني تقرير املتابعة والتقييم املعد من قبل املجل�س الأعلى لل�سكان للإ�سرتاتيجية للعام � 2015أنه قد مت حتقيق �أهداف
 5( %100من  )5من م�ؤ�شرات النتيجة الأوىل (نتيجة ال�سيا�سات) 10( %71 ،من  )14من النتيجة الثانية (نتيجة
اخلدمات/التزويد) (مبا يف ذلك زيادة اعداد متلقي اخلدمة الذين يرتادون املراكز ال�صحية) ،و 3( %75من  )4من
النتيجة الثالثة (نتيجة الطلب) .بالإ�ضافة �إىل ذلك %81 ،من املداخالت التي قام ال�شركاء بتخطيطها قد مت تنفيذها:
 %81يف �إطار نتيجة ال�سيا�سات %89 ،يف �إطار نتيجة اخلدمات %75 ،يف �إطار نتيجة الطلب.
بالرغم من الإنفاق الكبري على املداخالت ذات العالقة باالت�صال واحلمالت الإعالمية التي تهدف �إىل حتفيز الطلب
على خدمات تنظيم الأ�سرة ف�إن معدل الإجناب الكلي ،تبع ًا مل�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية للعام  2012بقي ثابتا تقريبا
مبعدل يرتاوح ما بني  3.5 -3.8بني عامي  2002و  ،2012ويف عام  2015قام املجل�س بالتعاون مع دائرة الأحوال
املدنية واجلوازات ودائرة االح�صاءت العامة وبدعم فني من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية باحت�ساب معدل االجناب
الكلي لالردنيني من خالل حتليل بيانات دائرة الأحوال املدنية واجلوازات حيث بلغ معدل االجناب لالردنيني 3.1
طفل /امر�أة يف �سن االجناب ولكن يبقى املعدل  3.5هو املعدل املعتمد على امل�ستوى الوطني.
وتبع ًا مل�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية للعام  ،2012ف�إن املعدل الكلي لإ�ستخدام الو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة قد �سجل
ن�سب ًا ثابتة ما بني  %43 - %41بني عامي � 2007إىل  ،2012كما اظهر امل�سح الذي قام به م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة
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للعام « 2015للمعارف واالجتاهات واملمار�سات» يف مناطق تنفيذ امل�شروع ان معدل االجناب املرغوب قد بلغ  ،3.7كما
�أظهر امل�سح �أن  %45من ال�سيدات لديهن القابلية لتجاوز عدد �أفراد الأ�سرة املرغوب �إىل �أن ينجنب املولود الذكر (على
الرغم من �أن نتيجة امل�سح ال ت�ستند �إىل عينة متثيلية على ال�صعيد الوطني).
تظهر نتائج حتليل الدرا�سات والبيانات ذات العالقة وجود حتديات يف جماالت التزويد والطلب خلدمات تنظيم
اال�سرة ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضعف املوجود يف بيئة ال�سيا�سات والت�شريعات الداعمة لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة.
على م�ستوى التزويد وتقدمي اخلدمات� ،أظهر م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية للعام � 2012أن  %74من ال�سيدات اللواتي
ال ي�ستعملن و�سائل تنظيم الأ�سرة ومت زيارتهن من قبل عامل �صحي خالل � 12شهر ال�سابقة �أو ارتدن املراكز ال�صحية
ال يناق�شن مو�ضوع تنظيم الأ�سرة مع عامل �صحي �أو يف املرفق ال�صحي  ،علما بانه ال تتوفر �أية بيانات حديثة تتعلق
بهذا امل�ؤ�شر حيث �أنه لن يتم اجراء م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية قبل عام  ،2017كما اظهر تقرير املتابعة والتقييم
املعد من قبل املجل�س الأعلى لل�سكان للعام  2014زيادة يف عدد ال�سيدات احلا�صالت على م�شورة تنظيم اال�سرة ما
بعد الوالدة وما بعد الإجها�ض مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفيات ،والذي من املمكن ان يكون له الأثر بزيادة على
تقديرات م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية للعام  2012لل�سيدات اللواتي يح�صلن على خدمات تنظيم الأ�سرة .اال ان
هنالك اجماع من الأغلبية على وجود التحيز من مقدمي خدمات تنظيم اال�سرة نحو بع�ض و�سائل تنظيم اال�سرة احلديثة
خا�صة الو�سائل طويلة املدى (غري اللوالب) والدائمة.
يف �ضوء اللقاءات وور�ش العمل اخلا�صة بتقييم منت�صف املدة لال�سرتاتيجية مت ت�سليط ال�ضوء على �أوجه الق�صور
والثغرات يف اخلدمات املقدمة خا�صة تلك املقدمة �إىل ال�سوريني وال�سكان من غري الأردنيني ،باال�ضافة اىل عدم متكن
ال�شباب من احل�صول على الرعاية الكافية واملعلومات اخلا�صة بال�صحة الإجنابية وخدمات تنظيم الأ�سرة ،على الرغم
من حاجة هذه ال�شريحة �إىل املعرفة واخلدمات كونهم مقبلني على الزواج.
�أظهرت نتائج تقييم منت�صف املدة لال�سرتاتيجية انه على الرغم من �أهمية دور القطاع اخلا�ص يف تقدمي خدمات
تنظيم الأ�سرة ،اال ان بع�ض �شرائح القطاع اخلا�ص من مقدمي اخلدمات يف القطاع التجاري وال�صيدليات ال يوجد
لهم مداخالت حمددة �ضمن اال�سرتاتيجية ،علما ان القطاع اخلا�ص يعمل على توفري ح�صة كبرية من خدمات تنظيم
الأ�سرة يف الأردن (ح�سب م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام  ،2012يوفر اطباء القطاع اخلا�ص وعيادات امل�ست�شفيات
اخلا�صة  %20وال�صيدليات  %15واجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة  %11والأونروا  ،)%10حيث تعترب ال�صيدليات
من �أهم مقدمي امل�شورة الطبية والرعاية ال�صحية املجانية وقد تكون �شريك ًا هام ًا يف تو�صيل بع�ض الر�سائل ال�صحة
الإجنابية /تنظيم الأ�سرة وتعزيز ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة� ،إال �أنه ينبغي على احلكومة �أن تقوم بتحفيزها لتتخذ
دور ًا �أكرث كفاءة وفعالية.
يعترب �إيالء ال�صيدليات دور ًا كبري ًا يف جمايل التزويد والطلب على الأغلب غري ممكنا يف العام الأخري لال�سرتاتيجية
احلالية ولكن ينبغي �أخذه بعني الإعتبار كمداخلة �أ�سا�سية يف اال�سرتاتيجية القادمة للأعوام  .2023 – 2019وينطبق
الأمر ذاته على العيادات يف القطاع اخلا�ص .ومن الأمثلة الناجحة بال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص هي ابتكار
نظام الق�سائم ل�شبكة من �أطباء القطاع اخلا�ص (جزء من برنامج التوعية والزيارات املنزلية الذي نفذه يف ال�سابق
م�شروع تعزيز تنظيم اال�سرة ومت نقله �إىل م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة) والذي ما زال قائم ًا مما يوفر لل�سيدات
امل�شورة الطبية املجانية لتنظيم الأ�سرة من خالل املر�شدات ال�صحيات خالل الزيارات املنزلية والإحالة �إىل عيادات
القطاع اخلا�ص وعيادات املنظمات غري احلكومية ،واملراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة ،حيث تقوم وزارة ال�صحة
بتوفري و�سائل تنظيم الأ�سرة �ضمن هذا النظام.
ومن �أبرز التحديات التي تواجه خدمات تنظيم اال�سرة عدم ال�سماح للقابالت برتكيب اللولب اال با�شراف طبيب مدرب
( �إال ان وزارة ال�صحة قامت بتعديل الو�صف الوظيفي للقابالت بعدم �إ�شرتاط وجود طبيب مدرب لرتكيب اللولب من
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قبل القابالت امل�ؤهالت يف مراكز وم�ست�شفيات وزارة ال�صحة) ،وعدم كفاية املوارد املالية والب�شرية خا�صة النق�ص يف
اعداد الطبيبات وكافة مقدمي اخلدمات يف املناطق الريفية والنائية.
ومن املعيقات التي تواجه ا�ستخدام و�سائل تنظيم اال�سرة والطلب عليها املعتقدات الدينية والثقافية ووجهات النظر
امل�ؤيدة للأ�سر الكبرية والتي تركز على �أهمية �إجناب �أطفال ذكور بالإ�ضافة �إىل عدم �إعطاء الن�ساء حقوقهن الإجنابية
ب�شكل كامل ويتمثل يف حقهم يف اتخاذ القرارات التي تتعلق بتنظيم الأ�سرة.
كما ت�ساهم املعلومات اخلاطئة املتداولة التي تتعلق بالآثار اجلانبية للو�سائل احلديثة ومدى فعاليتها بخف�ض الطلب
عليها .وتبع ًا مل�سح املعارف واالجتاهات واملمار�سات للعام  2015الذي نفذه م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة ف�إن  %33من
ال�سيدات ال يرون �أن الو�سائل احلديثة �أكرث فعالية من الو�سائل التقليدية ،وتقريبا  %17من كافة و�سائل تنظيم الأ�سرة
امل�ستخدمة يف الأردن تتمثل يف الو�سائل التقليدية (علما ان ن�سبة �إ�ستخدام الو�سائل التقليدية  %19ح�سب تقرير م�سح
ال�سكان وال�صحة الأ�سرية .)2012
كما وعلى الرغم من ارتفاع معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم اال�سرة اال ان هناك ارتفاع يف معدالت التوقف عن اال�ستخدام
خالل ال�سنة االوىل ،حيث اظهر م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية للعام � 2012أن  %17من ال�سيدات املتزوجات توقفن عن
ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة ومل ي�ستمرن بها ،يف حني  %12منهن توقفن عن ا�ستخدام الو�سائل احلديثة وحتولون �إىل
�إ�ستخدام الو�سائل التقليدية.
وقد �أظهر م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية للعام  2012ان هناك حاجة كبرية غري ملباة لتنظيم الأ�سرة تقدر بحوايل
 ،%12كما اظهر امل�سح اي�ضا ب�أن معدل الإجناب الكلي البالغ  ،3.5اعلى بن�سبة  %46مما كان ميكن ان يكون عليه يف حال
تفادي حاالت الإجناب غري املرغوب به .وقد �أظهر م�سح املعارف واالجتاهات واملمار�سات للعام  2015الذي نفذه م�شروع
توا�صل ل�سعادة الأ�سرة �أن  %46من ال�سيدات رغنب يف احلد من الإجناب ولكن الربع منهن مل ت�ستخدمن و�سيلة تنظيم
الأ�سرة ،وقد جتاوز ثلثا ال�سيدات اللواتي لديهن خم�سة �أطفال �أو �أكرث حجم الأ�سرة املرغوب به.
ومن التحديات الأخرى التي تتعلق بجانب زيادة الطلب على و�سائل تنظيم اال�سرة عدم م�أ�س�سة حمالت زيادة الوعي
وتغيري ال�سلوك املجتمعي عند �إنتهاء متويل اجلهات املانحة ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف اتخاذ القرار امل�شرتك املتعلق بتنظيم
الأ�سرة بني الأزواج.
وفيما يتعلق بجانب بيئة ال�سيا�سات الداعمة ،مت حتقيق االجنازات يف �إطار بيئة ال�سيا�سات والقوانني الداعمة لل�صحة
الإجنابية /تنظيم الأ�سرة ولكن ال تزال هناك بع�ض نقاط ال�ضعف القائمة ،على �سبيل املثال ،ي�سمح قانون وزارة ال�صحة
ب�أن تقوم القابالت برتكيب اللوالب ولكن ب�إ�شراف الطبيب  1الأمر الذي يحد من دور القابالت الهام ،كما �أنه يوجد قانون
القبالة رقم  7لعام ( )1959والذي ُين�صح بتعديله لدعم القابالت لتقدمي حزم كاملة من خدمات تنظيم الأ�سرة مبا يف
ذلك تركيب و�إزالة اللوالب.
وتت�ضمن الإجنازات الهامة الأخرى اعتماد �سيا�سات تدعو �إىل توفري م�شورة وخدمات تنظيم الأ�سرة لل�سيدات خالل
فرتتي ما بعد الوالدة وما بعد الإجها�ض مبا�شرة يف امل�ست�شفيات ،وتزويد وزارة ال�صحة و�سائل تنظيم الأ�سرة جمانا
للمنظمات غري احلكومية التي تقدم خدمات تنظيم الأ�سرة ،ومت م�ؤخرا ال�سماح لالجئني ال�سوريني باحل�صول على
خدمات تنظيم اال�سرة جمان ًا .2
وت�ستمر كل من وزارة ال�صحة واملجل�س الأعلى لل�سكان وم�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة يف العمل على تبني �سيا�سات رئي�سية
�أخرى تت�ضمن ادماج مفاهيم تنظيم الأ�سرة وال�صحة الإجنابية يف امل�ساقات الدرا�سية يف بع�ض اجلامعات الأردنية،
وتب�سيط �إجراءات �شراء و�سائل تنظيم الأ�سرة ،وزيادة ميزانية احلكومة ل�شراء و�سائل تنظيم الأ�سرة ،وتقليل الدوران
 1وافقت وزارة ال�صحة و�أ�صدرت م�ؤخر اً التعليمات املتعلقة بقيام القابالت امل�ؤهالت برتكيب اللوالب دون �إ�شراف طبي.
� 2صدر قرار ر�سمي يف � 15شباط  2015من قبل مديرية الت�أمني ال�صحي يف وزارة ال�صحة بتوفري الالجئني ال�سوريني امل�سجلني للح�صول على خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة املجانية يف وحدات تقدمي
اخلدمات لدى وزارة ال�صحة.
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الوظيفي للكوارد ال�صحية امل�ؤهلة املقدمة خلدمات تنظيم الأ�سرة ،وتعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم  36لعام ()2010
فيما يخ�ص التعليمات اخلا�صة باال�ستثناءات لل�سماح بالزواج للفئة العمرية (� 18-15سنة ) للحد من الزواج املب ّكر.
وجتدر الإ�شارة اىل وجود �سيا�سات مت ت�أجيل العمل عليها وهي تلك املتعلقة بتغطية خدمات تنظيم الأ�سرة �ضمن الت�أمني
ال�صحي اخلا�ص (بعد �أن بينت نتائج درا�سة مل�شروع تعزيز تنظيم اال�سرة من خالل القطاع اخلا�ص بعدم وجود جدوى
او قيمة م�ضافة لهذه ال�سيا�سة يف �ضوء التجربة التي مت تطبيقها على بع�ض �شركات التامني) وامل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
الإجتماعي (بعد �أن مت �إتخاذ قرار ب�أن هذا النظام من ال�صعب ت�أ�سي�سه حاليا) والتغيريات املقرتحة على خيارات و�سائل
تنظيم الأ�سرة املتوفرة من حيث تو�سيع خيارات و�سائل تنظيم اال�سرة املتاحة (بعد �أن تقرر �أن اخليارات احلالية كافية).
ت�سهم القوانني وال�سيا�سات احلالية يف احلد من م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة �إىل حد كبري ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على
الإجناب وحجم الأ�سرة ،حيث �أن هناك حاجة �إىل تعديل قوانني العمل وال�ضمان االجتماعي ونظام اخلدمة املدنية لتعزيز
وزيادة م�ستوى م�شاركة املر�أة بالقوى العاملة� .إن ح�صول املر�أة على �إجازة الأمومة الطويلة ووجود �سيا�سة جيدة تتعلق
بالتما�سك الأ�سري وحقوق املر�أة من �شانها زيادة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل ولكن ينبغي �إيالء الإهتمام للنتائج غري
املرغوبة من هذه ال�سيا�سة ،كما هو احلال مع نتائج �إجازات الأمومة الأطول واالنقطاع عن العمل.
من التحديات الأخرى على م�ستوى بيئة ال�سيا�سات �ضعف ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،وعدم وجود دعم حكومي عايل
امل�ستوى لتنظيم الأ�سرة ،والقوانني املعقدة املتعلقة با�سترياد و�شراء وت�سجيل الأدوية واملعدات ال�صحية.
حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر /التهديدات وحتليل �أدوار ال�شركاء يف جمال ال�صحة
الإجنابية وتنظيم الأ�سرة يف الأردن
كجزء من عملية تقييم منت�صف املدة لال�سرتاتيجية ،قام املجل�س الأعلى لل�سكان بالتعاون مع ال�شركاء وبدعم فني من
م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة يف الفرتة ما بني كانون الثاين�-شباط  2016ب�إعداد حتليل لنقاط القوة وال�ضعف والفر�ص
واملخاطر /التهديدات ،وحتليل �أدوار ال�شركاء املعنيني بتنفيذ برنامج لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة يف الأردن.
وك�شف هذا التحليل �أن نقاط القوة الأ�سا�سية ت�ضمنت الإلتزام الوطني لتوفري و�سائل تنظيم الأ�سرة املجانية ،و�إتفاق
اجلهات املعنية على �أهداف تنظيم اال�سرة الوطنية ،ووجود املجل�س الأعلى لل�سكان كجهة من�سقة ،وتوفر مقدمي خدمات
ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة املدربني ومراكز �صحية �شاملة وم�ست�شفيات توفر خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم
الأ�سرة يف معظم املناطق.
�أما نقاط ال�ضعف فقد عك�ست العديد من التحديات التي �سبق الإ�شارة �إليها ف� ّ
ضال عن غريها ،وهي تت�ضمن �ضعف الإلتزام
الوطني يف تخ�صي�ص امليزانيات املالئمة واملوارد الب�شرية الكافية ،واال�ستدامة ال�ضعيفة لربامج تنظيم الأ�سرة التي تبادر
بها اجلهات املانحة ،و�ضعف املتابعة والتقييم ،وغياب الت�شريع وال�سيا�سات امللزمة لل�شركاء لتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية،
و�ضعف م�شاركة القطاع اخلا�ص و�ضعف التن�سيق مع املنظمات غري احلكومية و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين  ،بالإ�ضافة اىل
الأنظمة ال�ضعيفة للإ�شراف الداعم ،والإختالف يف توفر خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة بني املحافظات واملناطق
يف اململكة حيث ان بع�ض املناطق الأكرث �إحتياجا ال تتوفر فيها خدمات كافية (حمافظتي املفرق ومعان بوجه خا�ص) ،وحتيز
مقدمي اخلدمات �ضد ا�ستخدام بع�ض و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ،ونق�ص مقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة من الإناث.
مت حتديد بع�ض الفر�ص الهامة التي تت�ضمن امكانية احل�صول على دعم بع�ض القادة ال�سيا�سني ورجال الدين ،وتركيز
اال�سرتاتيجية الوطنية يف الأردن على متكني الن�ساء ،والتزام الأردن باهداف التنمية امل�ستدامة  ،2030ووجود العديد من
امل�ؤ�س�سات واجلهات املانحة التي تدعم تنفيذ برنامج ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة.
ومن جهة �أخرى مت حتديد بع�ض التهديدات �أي�ض ًا والتي تتعلق بالنمو ال�سكاين امل�ستمر ،موجات الهجرات الق�سرية خا�صة
اللجوء ال�سوري ،وعدم ا�ستقرار التمويل املقدم من احلكومة واجلهات املانحة الأخرى ،واجتاه الثقافة املجتمعية التي ت�ؤيد
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الأ�سر الكبرية و�سيطرة الذكور على القرارات واملمار�سات التي تتعلق بتنظيم الأ�سرة ،و�ضعف الوعي فيما يتعلق بتنظيم
الأ�سرة بني ال�شباب.
�سعى حتليل ادوار ال�شركاء �إىل حتديد وت�صنيف كافة ال�شركاء الرئي�سيني يف تنفيذ اال�سرتاتيجية بح�سب مهامهم
وادوارهم املتوقعة ،كما واظهر التحليل احلاجة �إىل التو�سع يف �شبكة ال�شركاء للح�صول على املزيد من امل�شاركة واهتمام
بع�ض ال�شركاء يف تنفيذ وتطوير اال�سرتاتيجية م�ستقبال ،واظهر التحليل بع�ض التفاوت يف �إهتمامات ال�شركاء والأدوار
املناطة لهم يف الإ�سرتاتيجية.
الإطار العام املحدث للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية  /تنظيم اال�سرة ()2018-2016
مت حتديث الإطار العام لال�سرتاتيجة الوطنية لل�صحة الإجنابية  /تنظيم اال�سرة والذي ي�أخذ بعني الإعتبار نتائج تقييم
منت�صف املدة للإ�سرتاتيجية ،والق�ضايا والتحديات امل�ستمرة ،وبيئة ال�سيا�سات املحيطة بتنفيذ املداخالت ،ومدى توفر
املعلومات واخلدمات وجودتها ،ومعتقدات و�سلوكيات املجتمع جتاه تنظيم الأ�سرة.
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ال�شكل رقم ( :)1الإطار العام املحدث للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام 2018-2016
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�إن الأثر املن�شود من هذه اال�سرتاتيجية هو تبني بيئة داعمة لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة فيما يتعلق بال�سيا�سات
واخلدمات واملعلومات التي من �ش�أنها �أن تدعم حتقيق التحول الدميوغرايف بحلول  ،2030الأمر الذي يتطلب الو�صول اىل
معدل �إجناب كلي يبلغ ( 2.1ميثل امل�ستوى الإحاليل للإجناب) ومعدل �إعالة بن�سبة  .52وعلى الرغم من ان حتقيق هذا
الأثر وامل�ؤ�شرات املرتبطة به لن يكون يف عام � ،2017إال �أنه ينبغي متابعة تقدمها با�ستمرار.
تت�ضمن القيم امل�ستهدفة املو�ضوعة للم�ؤ�شرات لعام  :2017الو�صول �إىل معدل �إجناب كلي يبلغ  3.0ومعدل الإعالة
الدميغرافية يبلغ ( )62لكل � 100شخ�ص ،كما �سي�سهم جناح تنفيذ اال�سرتاتيجية بالكامل يف احلد من وفيات الأمهات
وحديثي الوالدة والر�ضع ومما ي�ساهم يف حت�سني رفاه اال�سر يف الأردن ،وينبغي حتقيق كل هذه النتائج من خالل النهج
القائم على احلقوق.
ي�صور االطار العام املحدث لال�سرتاتيجية املداخالت واملخرجات والنتائج لكل من جماالت النتائج الثالث لال�سرتاتيجية
ال�سيا�سات ،التزويد/اخلدمات ،والطلب -واملدخالت امل�شرتكة ،واالثر العام املن�شود من اال�سرتاتيجية .كما يحددالإطار الإفرتا�ضات الأ�سا�سية التي ينبغي حتقيقها بهدف امل�ضي قدم ًا من املداخالت �إىل املخرجات �إىل النتائج ومن ثم
الو�صول للأثر املن�شود من الإ�سرتاتيجية ب�أ�سلوب منطقي .حيث ت�سعى اال�سرتاتيجية اىل حتقيق النتائج التالية:
 .1بيئة ت�شريعية و�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة؛ (ال�سيا�سات)
 .2خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية /تنظيم �أ�سرة ذات جودة �شاملة وعادلة و�سهلة الو�صول؛ (التزويد)
 .3جمتمع ذو �إجتاهات ومعتقدات و�سلوكيات �إيجابية �إجتاه ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة؛ (الطلب)
وي�شمل الإطار العام املخرجات الوطنية املتوقع حتقيقها من خالل تداخالت وطنية تقدم من اجلهات املعنية �ضمن
كل نتيجة ،وت�صاحب كل نتيجة م�ؤ�شرات لقيا�س حتقيق النتائج واملخرجات والتي ميكن تتبعها من خالل نظام املتابعة
والتقييم.

النتيجة  :1بيئة ت�شريعية و�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة
تهدف هذه النتيجة �إىل حت�سني بيئة ال�سيا�سات والقوانني الداعمة لل�صحة الإجنابية /تنظيم �أ�سرة ودعم القيادات
من اجل توفري املوارد و�إقرار وتبني ال�سيا�سات التي �ست�ساهم يف حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجية بحيث تت�ضمن �إطار عمل
قائم على احلقوق ،وتتناول هذه النتيجة ال�سيا�سات واملداخالت الداعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي
من �ش�أنها امل�ساعدة يف التغلب على املعيقات وبالتايل امل�ساهمة يف حت�سني بيئة ال�سيا�سات مبا يخدم ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،ومن املداخالت الهامة لهذه النتيجة ولكافة النتائج الثالث لال�سرتاتيجية ،واملطلوبة من كل
اجلهات املنفذة حتت ظل هذه النتيجة هي:
 �إعداد خطط عمل �سنوية لل�شركاء مف�صلة تت�ضمن املداخالت واالن�شطة ،واجلداول الزمنية ،وامليزانيات.وت�شمل �إعداد قوائم �سيا�سات �إجرائية ،و�سيا�سات عالية امل�ستوى والتي ينبغي ا�ستهدافها للت�شريع والتبني �أو
املراجعة ،كما ينبغي �أن حتدد املراحل املتوقع تنفيذها خالل العام القادم بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة ك�سب الت�أييد
التي يتم ت�صميمها لتحقيق التغيريات املرج ّوة يف النتيجة .وتت�ضمن مداخالت �أخرى حتت النتيجة االوىل منها
م�أ�س�سة مداخالت التغيري ال�سلوكي واالجتماعي للجهات املانحة واال�ستناد على الأدلة وتقارير املتابعة والتقييم
للإ�ستفادة منها يف دعم ال�سيا�سات و�صنع القرار.
 �إعداد تقارير متابعة وتقييم دورية من قبل ال�شركاء خا�صة بتنفيذ خطط وتقييم خطط عملهم املنفذة لدعمال�سيا�سات والقرارات وامليزانيات اخلا�صة بال�صحة الإجنابية /تنظيم اال�سرة وتظهر التقدم الذي يتم �إحرازه
جتاه حتقيق النتائج واملخرجات كما يت�ضح يف امل�ؤ�شرات املخ�ص�صة لها (�أنظر امل�ؤ�شرات يف جدول املداخالت
وامل�س�ؤوليات وامل�ؤ�شرات (امللحق �أ)) .وكون املجل�س الأعلى لل�سكان اجلهة امل�س�ؤولة عن عملية املتابعة والتقييم
لال�سرتاتيجية� ،سيقوم املجل�س بجمع تقارير كافة ال�شركاء يف تقارير �سنوية �شاملة ملتابعة وتقييم اال�سرتاتيجية.

11

 تبني قرارات من كافة اجلهات املنفذة لتخ�صي�ص بنود لتوفري امليزانيات املخ�ص�صة والكافية لتنفيذ املداخالتاخلا�صة بتنظيم الأ�سرة املعنني بتنفيذها ،ور�صد التقدم الذي يتم �إحرازه جتاه وجود ت�شريعات وتبني ال�سيا�سات
الأ�سا�سية التي تدعم حتقيق التحول الدميوغرايف ،والإلتزام ال�سيا�سي ،ودعم من �صناع ومتخذي القرار لربامج
ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة.

النتيجة  :2خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية /تنظيم �أ�سرة ذات جودة �شاملة وعادلة و�سهلة الو�صول
تهدف النتيجة �إىل توفري وتوزيع عادل خلدمات ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم �أ�سرة ت�ضمن العدالة االقت�صادية
واالجتماعية واجلغرافية ،مع �أهمية �إيالء اهتمام خا�ص حلماية احلقوق الإجنابية للمر�أة ،من املداخالت الهامة:
 �إعداد تقارير متابعة وتقييم توثق تنفيذ خطط العمل املنفذة لقيا�س مدى التقدم الذي يتم �إحرازه لتحقيقالنتائج واملخرجات اخلا�صة بتقدمي خدمات ومعلومات �صحة اجنابية /تنظيم اال�سرة تبع ًا للم�ؤ�شرات التي مت
حتديدها.
 تقدمي امل�شورة يف كل الفر�ص املتاحة والتو�سع يف توزيع خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة ل�ضمانتوفريها ب�صورة عادلة و�إ�ستهداف املناطق ال�سكانية التي تعاين من فجوات �أو النق�ص يف اخلدمات.
 تطوير وترويج نظام الإ�شراف الداعم ،و�ضمان جودة خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم �أ�سرة يف نقاط تقدمياخلدمة ،وو�ضع وتنفيذ اليات لتحديد املوارد الب�شرية الالزمة لتلبية احتياجات خدمات تنظيم الأ�سرة.

النتيجة  :3جمتمع ذو �إجتاهات ومعتقدات و�سلوكيات �إيجابية �إجتاه ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة
تهدف هذه النتيجة �إىل معاجلة الثقافة املجتمعية والوعي فيما يتعلق بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة والق�ضايا
ال�سكانية من �أجل تغيري اجتاهات الأفراد لتبني مواقف �إيجابية ومبادرات من �ش�أنها تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية يف هذا
املجال .وبالتايل زيادة الطلب على خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة يف الأردن لت�شمل كافة ال�شرائح ال�سكانية
ومن املداخالت الهامة:
 �إعداد تقارير متابعة وتقييم توثق تنفيذ خطط العمل املنفذة لقيا�س مدى التقدم الذي يتم �إحرازه لتحقيق النتائجواملخرجات اخلا�صة بتغيري جمتمعي لالجتاهات واملعتقدات وال�سلوكيات �إيجابية جتاه ال�صحة الإجنابية/
تنظيم اال�سرة تبع ًا للم�ؤ�شرات التي مت حتديدها.
 ت�صميم وتنفيذ حمالت متعددة القنوات لالت�صال وتغيري ال�سلوك االجتماعي واملباعدة بني االحمال والتيت�ستهدف املتزوجني حديثا واملقبلني على الزواج ،ت�صميم وتنفيذذ مداخالت التعبئة املجتمعية من خالل
منظمات املجتمع املدين لدعم ال�صحة الإجنابية /تنظيم اال�سرة ،وبذل اجلهود للح�صول على م�شاركة ودعم
رجال الدين لربامج ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة.
وتت�ضمن املخرجات مداخالت ت�ساهم يف �إحراز التقدم جتاه حت�سني مواقف ومعتقدات و�سلوكيات املجتمع التي تتعلق
بال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة وامل�شاركة املالئمة للن�ساء والرجال على ال�سواء يف �إتخاذ القرارات امل�شرتكة التي
تتعلق بتنظيم الأ�سرة مع �إيالء اهتمام خا�ص حلقوق املر�أة يف الإجناب �ضمن الأزواج والأ�سر ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة
الطلب على خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة ويحقق ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ب�أ�سلوب فعال
و�آمن وتغيري املواقف جتاه ا�ستخدام الو�سائل.
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املدخالت امل�شرتكة
تقوم العديد من الق�ضايا بدعم وتعزيز نتائج اال�سرتاتيجية الثالث وت�ؤثر على قدرة ال�شركاء على تنفيذ خطط عملهم،
وتنفيذ املخرجات املخطط لها ،وحتقيق النتائج املرج ّوة .وتت�ضمن هذه الق�ضايا:
• �إيالء اهتمام خا�ص لق�ضايا النوع الإجتماعي واحلقوق الإجنابية للمر�أة و�إدماجها يف القوانني وال�سيا�سات،
حيث ت�ؤثر هذه الق�ضايا على كل من التزويد والطلب على خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة.
• الق�ضايا االجتماعية والثقافية خا�صة املعتقدات واملواقف الدينية والتي تتعلق بحجم الأ�سرة و�سيطرة الذكر،
حيث ت�ؤثر هذه الق�ضايا على القرارات على كافة امل�ستويات.
• الأدلة ،الرباهني ونتائج البحوث التي ي�ستند اليها يف دعم تبني ال�سيا�سات والقرارات ذات الأولوية.
• موارد مالية وب�شرية كافية وم�ستمرة لتنفيذ املداخالت الالزمة يف كل من القطاعني العام واخلا�ص.
• احل�صول على �إلتزام ودعم عايل امل�ستوى من القيادات ،يف كل من القطاعني العام واخلا�ص.

الإفرتا�ضات
ُيظهر الإطار العام لال�سرتاتيجية الإفرتا�ضات الهامة التي �ست�سهم �إذا ما مت حتقيقها يف تعزيز ودعم حتقيق املداخالت
واملخرجات والنتائج .وتتعلق هذه الإفرتا�ضات �أ�سا�س ًا بتوفر املوارد املالية والب�شرية بالإ�ضافة �إىل توفري البيانات والأدلة
التي ي�ستند اليها يف دعم القرار واملتابعة والتقييم من خالل تنفيذ الأبحاث والدرا�سات.

�أدوار وم�س�ؤوليات اجلهات املنفذة
يتطلب جناح تنفيذ اال�سرتاتيجية حتديد �أدوار وم�س�ؤوليات املداخالت ،املخرجات ،النتائج واالثر بو�ضوح .حيث مت حتديد
املداخالت وخمرجات اجلهات املنفذة �ضمن هذه اال�سرتاتيجية .ويجب على كل جهة منفذة �إعداد خطة عمل ت�شتمل
على الإطار الزمني وامليزانيات لتنفيذ دورها الذي مت حتديده .فيما يلي ن�ستعر�ض املجاالت الرئي�سية مل�س�ؤوليات ال�شركاء
واجلهات املنفذة يف الإ�سرتاتيجية ،ويتم توفري املهام بالتف�صيل يف جدول املداخالت وامل�س�ؤوليات وامل�ؤ�شرات (امللحق �أ)
• وزارة التخطيط ،الربملان ،اجلهات �شبه احلكومية واخلا�صة الرئي�سية :توفري م�ستوى عايل من الدعم وتوفري
املوارد.
• املجل�س الأعلى لل�سكان :التن�سيق العام للإ�سرتاتيجية وك�سب تاييد ا�صحاب القرار من اجل تبني /تغيري
ال�سيا�سات املقرتحة ،والقيام بعملية املتابعة والتقييم لال�سرتاتيجية ،وتعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلهات
امل�شاركة ل�ضمان حتقيق النتائج.
• وزارة ال�صحة :تقوم بدور رئي�سي يف التنفيذ يف جماالت التزويد (مديرية �صحة املر�أة والطفل) والطلب
(مديرية االت�صال واالعالم ال�صحي) ،تعاون الدائرة املالية يف الوزارة يف توفري املخ�ص�صات املالية املطلوبة،
قيام كل مديرية ب�إعداد خطة عمل حتتوي على الأن�شطة /املداخالت ،اجلداول الزمنية ،وامليزانيات املحددة.
• وكاالت الأمم املتحدة :دعم خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة من خالل املنظمات غري احلكومية
للفئات ال�سكانية امل�ستهدفة من كل منظمة؛ بحيث تقوم كل منظمة ب�إعداد خطة عمل حتتوي على الأن�شطة/
املداخالت ،اجلداول الزمنية ،وامليزانيات املحددة.
• املنظمات غري احلكومية :توفري اخلدمات للفئات ال�سكانية امل�ستهدفة ودعم القوانني ،ال�سيا�سات واحلقوق،
ويجب ان تقوم كل منظمة ب�إعداد خطة عمل حتتوي على النتائج ،املخرجات ،املداخالت ،اجلداول الزمنية،
وامليزانيات املحددة.
كما ينبغي تو�سيع نطاق م�شاركة املنظمات غري احلكومية لدورها الفاعل يف التوا�صل مع املجتمعات املحلية والفئات
امل�ستهدفة
• اجلهات الدولية املانحة والداعمة يف جماالت ال�سيا�سات والتزويد/اخلدمات وزيادة الطلب مثل الوكالة
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الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDوامل�شاريع املمولة من قبلها والوكالة اليابانية للتعاون الدويل ()JICA
بالإ�ضافة اىل �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ( )UNFPAوالأنروا ()UNRWA
• القطاع التجاري اخلا�ص ،مبا يف ذلك مقدمي اخلدمات وال�صيدليات :توفري الو�سائل وتقدمي املعلومات
واخلدمات.
• اجلهات الدينية /رجال الدين :دعم الق�ضايا اخلا�صة بال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة بتغيري االجتاهات
واملواقف وال�سلوكيات الإيجابية وحتقيق الفر�صة ال�سكانية مبا يتنا�سب مع القيم الدينية والثقافية.
• القادة الوطنيني يف احلكومة ،امل�ؤ�س�سات واجلهات الدينية ،الإعالم ،املجموعات الن�سائية ،جمموعات
ال�شباب :دعم تنظيم الأ�سرة ك�سيا�سة ذات �أولوية للحكومة وكاداة لتعزيز التنمية وزيادة دعم املجتمع
لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة.
• و�سائل الإعالم :ن�شر معلومات دقيقة تدعم تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة وزيادة الطلب عليها وك�سب الت�أييد
للتغيريات املطلوبة على ال�سيا�سات.

املداخالت وامل�س�ؤوليات وامل�ؤ�شرات
يبني اجلدول (امللحق �أ) املداخالت الواجب تنفيذها لتحقيق النتائج الرئي�سية املرجوة وامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن
تنفيذها ،وامل�ؤ�شرات والقيم امل�ستهدفة لعام  2017و 2018يف حال توفر القيمة ،وم�صادر البيانات التي �سيتم ا�ستخدامها
ملتابعة التقدم ،كلها ا�ستناد ًا �إىل نتائج اال�سرتاتيجية الثالث .وقد مت تخفي�ض عدد امل�ؤ�شرات يف هذه الوثيقة �إىل 29
م�ؤ�شر .حيث كانت امل�ؤ�شرات التي مت الغائها تقي�س الأن�شطة والعمليات ،وتت�ضمن بع�ض امل�ؤ�شرات الآن قيما م�ستهدفة
�أكرث طموحا حيث خل�صت نتائج املراجعة اىل �أن نطاق القيم امل�ستهدفة ال�سابقة كان �ضيق ًا للغاية .امللحق (ب) يوفر
البطاقات املرجعية مل�ؤ�شرات اال�سرتاتيجية.
يت�ضمن اجلدول (امللحق �أ) كافة امل�ؤ�شرات على م�ستوى :الأثر والنتيجة ،واملخرج ،واملداخلة.
�إن م�ؤ�شرات الأثر �أ�سا�س ًا هي امل�ؤ�شرات الالزمة لقيا�س متابعة التقدم لتحقيق التحول الدميوغرايف ،حيث يتوقع �أن
تتح�سن م�ؤ�شرات معدل االجناب الكلي ،ووفيات الأمهات ،ووفيات الأطفال حديثي الوالدة والر�ضع كنتيجة لتح�سني برامج
تنظيم الأ�سرة على الرغم من اعتماد هذه امل�ؤ�شرات ب�شكل كبري على الرعاية ما قبل الوالدة ورعاية حديثي الوالدة ،وت�أتي
بيانات م�ؤ�شرات الأثر من م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية وامل�ؤ�س�سات احلكومية مثل وزارة ال�صحة ودائرة الإح�صاءات
العامة ودائرة الأحوال املدنية واجلوازات.
تقي�س م�ؤ�شرات النتائج البيئة الت�شريعية وتبني ال�سيا�سات االجرائية وال�سيا�سات عالية امل�ستوى ،واملعدل الوطني
لإ�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة واحلاجة غري امللباة وعدد امل�ستخدمني اجلدد للو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة ،ومعدل
التوقف عن ا�ستخدام الو�سائل احلديثة و�سنوات احلماية للأزواج ومعدل الإجناب املرغوب ،ومتو�سط املباعدة بني
الوالدات .وبالن�سبة للعديد من هذه امل�ؤ�شرات ،فقد مت ت�صنيفها ح�سب املجموعة االجتماعية واالقت�صادية والفئة العمرية
واجلن�سية بهدف تقييم العدالة و�سهولة الو�صول �إىل خدمات تنظيم الأ�سرة بني املناطق اجلغرافية يف الأردن وخمتلف
ال�شرائح ال�سكانية ،و�سيتم احل�صول على بيانات م�ؤ�شرات النتائج من م�صادر خمتلفة ،منها تقارير املتابعة والتقييم
للمجل�س الأعلى لل�سكان (لنتيجة ال�سيا�سة) ،وم�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية ونظام �إدارة املعلومات اللوجي�ستية لوزارة
ال�صحة (لنتائج التزويد والطلب).
تقي�س م�ؤ�شرات املخرجات الت�صريحات الداعمة لكبار امل�س�ؤولني يف احلكومة ،وعدد من ال�سيا�سات التي مت حتديدها
للت�شريع والتبني �أو املراجعة ،وميزانيات تنظيم الأ�سرة بح�سب البند يف امل�ؤ�س�سات واملنظمات امل�س�ؤولة ،واملراكز ال�صحية
التي توفر �أربع و�سائل حديثة لتنظيم الأ�سرة من �ضمنها اللولب �أو الغر�سة ،وتلقي املراجعني مل�شورة تنظيم الأ�سرة خالل
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مراحل �أ�سا�سية من حياتهم ،ون�سبة املراكز ال�صحية التي نفذ ر�صيدها من الو�سائل ،واملراكز احلا�صلة على الإعتمادية
للرعاية ال�صحية /تنظيم الأ�سرة ،وعدد حمالت الإت�صال املنفذة على امل�ستوى الوطني .وتت�ضمن م�صادر البيانات لهذه
امل�ؤ�شرات تقارير املتابعة والتقييم التابعة للمجل�س الأعلى لل�سكان ووثائق امليزانية لل�شركاء (لل�سيا�سات) ،ونظام �إدارة
املعلومات اللوجي�ستية لوزارة ال�صحة ،وتقارير امل�ست�شفيات ،ومديرية اجلودة لوزارة ال�صحة (للتزويد) ،وم�سوحات
حمالت توا�صل التغيري االجتماعي وال�سلوكي ،وم�سوحات ال�سكان وال�صحة الأ�سرية ،وم�سوحات املعارف والتوجهات
واملمار�سات (للطلب).
و�أخريا ،تت�ضمن جمموعة من م�ؤ�شرات املداخالت عدد ًا من خطط العمل التي يع ّدها ال�شركاء لتنفيذ املداخالت اخلا�صة
بهم �ضمن اال�سرتاتيجية ،وتطبيق نظام الإ�شراف الداعم ،و�سيتم احل�صول على البيانات ملعظم هذه امل�ؤ�شرات من تقارير
املتابعة والتقييم للمجل�س الأعلى لل�سكان ،والذي �سيقوم بجمع تقارير اجلهات املنفذة وال�شريكة.
�إن جمموعة امل�ؤ�شرات التي ي�سهل �إدارتها ت�سمح بتقييم التقدم عرب النتائج الثالث وخالل كافة مراحل الإ�سرتاتيجية.

املتابعة والتقييم
يوثق جناح �أي ا�سرتاتيجية من خالل املتابعة املنتظمة لللم�ؤ�شرات التي تقي�س مدى التقدم يف تنفيذ املداخالت وحتقيق
املخرجات والنتائج امل�ستهدفة .و�سي�ستمر املجل�س الأعلى لل�سكان بدوره كجهة م�س�ؤولة عن متابعة وتقييم تنفيذ هذه
اال�سرتاتيجية .وقد واجه املجل�س الأعلى لل�سكان العديد من التحديات يف جمع بيانات املتابعة والتقييم ،وتت�ضمن هذه
التحديات عدم توفر البيانات ال�سنوية الالزمة لبع�ض امل�ؤ�شرات اخلا�صة بتقييم االجتاهات وعدم قدرة ال�شركاء �أو عدم
ا�ستعدادهم على جمع وتقدمي البيانات ملتابعة امل�ؤ�شرات.
هذا ،و�سيقوم م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة ب�إعداد وتوفري التدريب على عملية املتابعة والتقييم وتقدمي الدعم الفني
للمجل�س الأعلى لل�سكان ووزارة ال�صحة وال�شركاء لتطبيق الية متابعة وتقييم �أكرث فعالية ،و�سيحدد هذا النظام مهام
وا�ضحة لل�شركاء تعنى بتقدمي البيانات اخلا�صة بامل�ؤ�شرات ومناذج التقارير و�إجراءات توفري البيانات.
فيما يلي بع�ض الأمور الواجب اخذها بعني االعتبار ل�ضمان نظام متابعة وتقييم فعال لال�سرتاتيجية:
• �ضمان توحيد تعريف امل�ؤ�شرات بني ال�شركاء املعنيني التي �ستقدم التقارير ،وحتديد امل�صادر والإجراءات
وامل�س�ؤوليات جلمع التقارير واملعلومات و�إعداد تقرير متابعة وتقييم �سنوي مت�ضمن امل�ؤ�شرات القابلة للقيا�س
�سنويا
• تزويد املجل�س االعلى لل�سكان بتقارير مكتملة ودقيقة ويف الوقت املحدد لبيانات امل�ؤ�شر من كافة ال�شركاء املعنيني.
• ا�ستخدام بيانات الدرا�سات والأبحاث والتقارير اجلديدة واملحدثة ،مثل البيانات على م�ستوى املرافق ،والتقارير
الدورية لأداء امل�ؤ�س�سات املقدمة للخدمات ،وم�سح املعارف واالجتاهات واملمار�سات؛ م�سح ال�سكان وال�صحة
الأ�سرية ،ودائرة الإح�صاءات العامة (التعداد ال�سكاين) ،دائرة الأحوال املدنية واجلوازات (�إعادة حتليل معدل
الإجناب الكلي) ،ودرا�سات خا�صة عن فئات �سكانية رئي�سية مثل ال�سوريني وال�شباب.
• تنفيذ تقييم حقيقي مـ ــع حتديد وا�ضـ ـ ــح للم�س�ؤوليات وا�ستخدام التقييمات املتوفرة واملكتملة للإ�ستفادة منها
يف ال�سيا�سات والربامج.
• ت�أ�سي�س �آليات �إدارة املعرفة ون�شر بيانات النتائج الأ�سا�سية.

15

16

الآثر

الو�صف

P P P

�أ

ب

امل�ؤ�شرات

معدل الإجناب
الكلي
الوطني

معدل الإعالة
الدميوغرافية
ج

د

هـ

الإ�سم

القيم امل�ستهدفة لعام
 2017م�صدر البيانات
(  2018يف حال توفر القيمة)

3.0

)2017 ( 62
)20018(61
معدل وفيات
الأمهات
معدل وفيات
حديثي
الوالدة
معدل وفيات
الأطفال الر�ضع

م�سح ال�سكان
وال�صحة
الأ�سرية ،دائرة
الأحوال
املدنية
واجلوازات
دائرة
الإح�صاءات
العامة
 12لكل  100الف
والدة حية
TBD
 11.3لكل �ألف
والدة
حية

امللحق (�أ) :جدول املداخالت وامل�س�ؤوليات وامل�ؤ�شرات
اجلدول الزمني
(خطط العمل)
 2018 2017 2016الرقم

بيئة �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة (�سيا�سات/خدمات/معلومات) لدعم
حتقيق التحول الدميوغرايف (خف�ض معدل الإجناب الكلي) وامل�ساهمة يف
خف�ض وفيات الأمهات والأطفال وحتقيق رفاه الأ�سر يف الأردن من منظور
حقوقي

�سجالت وزارة
ال�صحة
م�سح ال�سكان
وال�صحة
الأ�سرية
م�سح ال�سكان
وال�صحة
الأ�سرية
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املخرجات

املداخالت

P
P

P
P

P
P

وزارة ال�صحة ،مقدمي
اخلدمات
وزارة ال�صحة

P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

وزارة ال�صحة ،م�ست�شفى
اجلامعة الأردنية ،اخلدمات
الطبية امللكية
وزارة ال�صحة ,اخلدمات
الطبية امللكية� ،صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان ،وم�شروع
توا�صل ل�سعادة الأ�سرة،
مقدمي اخلدمات ،املجل�س
الأعلى لل�سكان

اجلدول الزمني
اجلهات املنفذة،
(خطط العمل)
املتعاونة /الداعمة
2018 2017 2016

م�صدر
البيانات

تقارير املتابعة
والتقييم ال�سنوية
املعدة من قبل
املجل�س الأعلى
لل�سكان بالإعتماد
على خطط عمل
ال�شركاء التي مت
تنفيذها

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)
عدد ال�سيا�سات يف كل
مرحلة:
املرحلة الأوىل1:
املرحلة الثانية4:
املرحلة الثالثة1:
املرحلة الرابعة1:
املرحلة اخلام�سة1:

الإ�سم

التقدم الذي
مت حتقيقه نحو
�إقرار ال�سيا�سات
عالية امل�ستوى
الداعمة لل�صحة
الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة

الرقم

1،1،1

2،1،1

 .2م�ؤ�شرات املخرجات

التقدم الذي
مت حتقيقه نحو
�إقرار ال�سيا�سات
�إجرائية
الداعمة لل�صحة
الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة

1،2،1
)2017 (2
)2018(2

تقارير املتابعة
والتقييم للمجل�س
الأعلى لل�سكان

عدد ال�سيا�سات يف كل تقارير املتابعة
والتقييم ال�سنوية
مرحلة:
املرحلة الأوىل 1:املعدة من قبل
املرحلة الثانية 3:املجل�س الأعلى
املرحلة الثالثة 1:لل�سكان بالإعتماد
املرحلة الرابعة1:
املرحلة اخلام�سة 2:على خطط عمل
ال�شركاء التي مت
تنفيذها

 .1م�ؤ�شرات النتيجة

النتيجة الأوىل  :بيئة ت�شريعية و�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

خطوات التنفيذ

 .4الإ�ستمرار بتطبيق �سيا�سة حتويل
خلدمات تنظيم الأ�سرة داخل املركز
ال�صحية

حتديد ،درا�سة ومراجعة ال�سيا�سات
� .1إلتزام ودعم
عالية امل�ستوى وال�سيا�سات الإجرائية
من �صناع
ذات الأولوية املالئمة للإ�سرتاتيجية،
وتت�ضمن هذه ال�سيا�سات:
ومتخذي القرار
 .1اال�ستمرار بتطبيق �سيا�سة م�شورة
لربامج ال�صحة
تنظيم اال�سرة ما بعد الوالدة و ما بعد
و�ضع قائمة
الإجنابية/
الإجها�ض مبا�شرة وقبل اخلروج من
بال�سيا�سات
تنظيم
امل�ست�شفى
الأ�سرة وحتقيق عالية امل�ستوى
وال�سيا�سات
التحول
� .2إعداد �سيا�سة لإ�ستدامة وتوفر
الإجرائية
الدميوغرايف
و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
ذات الأولوية
م�ؤ�س�س وموثق
والتي
يجب �إ�ستهدافها � .3سيا�سة للمحافظة على الكوادر
املدربة لتقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة
للتبني
و�/أو املراجعة
و�/أو
التح�سني

� .2سيا�سات
�إجرائية لل�صحة
الإجنابية/
تنظيم
الأ�سرة داعمة
لتحقيق التحول
الدميغرايف
متبناه
يف القطاعات
ذات العالقة

� .5سيا�سة تعديل مدة �إجازة الأمومة املجل�س الأعلى لل�سكان،
يف قانون العمل لتن�سجم مع نظام وزارة العمل ،م�شروع توا�صل
ل�سعادة الأ�سرة
اخلدمة املدنية

عدد ال�سيا�سات
الداعمة
لق�ضايا ال�صحة
الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة
التي مت حتديدها
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املخرجات

 .3ميزانيات
خم�ص�صة
وكافية لربامج
ال�صحة
الإجنابية/
تنظيم
الأ�سرة
(خدمات/
و�سائل تنظيم
�أ�سرة /بناء
قدرات)

املداخالت

P

اجلهات املنفذة ،اجلدول الزمني (خطط
العمل)
املتعاونة/
الداعمة
2018 2017 2016
املجل�س الأعلى لل�سكان

� .9سيا�سة دعم وم�ساندة �إدراج مواد تتعلق املجل�س الأعلى لل�سكان،
بال�صحة الإجنابية يف مناهج الكليات
�صندوق الأمم املتحدة
ال�صحية يف اجلامعة االردنية والعلوم
والتكنولوجيا
لل�سكان ،اخلدمات

 .2م�ؤ�شرات املخرجات
الإ�سم

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)
 2،2،1عدد الت�صريحات زيادة مبقدار
 %10عن القيمة
ال�صحفية
الأ�سا�سية يف
والإعالمية
الداعمة لل�صحة عامي 2017
و2018
االجنابية /
تنظيم اال�سرة
من قبل �صانعي
القرار وقادة
الراي العام

م�صدر
البيانات

التقارير
الأعالمية
للمجل�س
الأعلى لل�سكان

تقارير املتابعة
والتقييم
املعدة من قبل
املجل�س الأعلى
لل�سكان

 3،2،1ن�سبة امل�ؤ�س�سات زيادة مبقدار
ال�شريكة
 %10عن القيمة
باال�سرتاتيجية
الأ�سا�سية يف
التي مت تخ�صي�ص عامي 2017
بند يف ميزانيتها
و2018
لل�صحة
الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة

الرقم

النتيجة الأوىل  :بيئة ت�شريعية و�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

خطوات التنفيذ

� .6سيا�سة لإيجاد مادة يف نظام اخلدمة
املدنية تلزم م�ؤ�س�سات القطاع العام على
�إيجاد ح�ضانات لأطفال املوظفني

P
P

 . 7تعديل التعليمات اخلا�صة باملادة ()10
الفقرة (ب) من قانون الأحوال ال�شخ�صية املجل�س الأعلى لل�سكان،
لعام  2010لتحديد اال�ستثناءات اخلا�صة دائرة قا�ضي الق�ضاة
وال�شركاء
بال�سماح لتزويج من هم دون 18عام وزيادة
�ضبطها
املجل�س الأعلى لل�سكان
واجلامعات املعنية

P

P

P

P

P

P

� .8سيا�سة �إدخال مفاهيم ال�سكان والتنمية
يف م�ساق الرتبية الوطنية والن�شاطات
الالمنهجية

P

P

الطبية امللكية ،جامعة

العلوم والتكنولوجيا،

� .10إ�صدار قرار يتبنى م�أ�س�سة ق�سم

الدرا�سات ال�سكانية يف اجلامعة الأردنية

واجلامعة الأردنية
املجل�س الأعلى لل�سكان
واجلامعة الأردنية

P

P

P

19

املخرجات

املداخالت

P
P

الرقم

م�صدر
البيانات

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)
)2017 ( 2
)2018 ( 1

)2017 ( 10
)2018( 10

�شركاء
اال�سرتاتيجية

تقارير املتابعة
والتقييم لل�شركاء
واملجل�س الأعلى
لل�سكان

 .3م�ؤ�شرات املداخالت

 2،3،1عدد خطط عمل
ال�شركاء التي
تت�ضمن مداخالت
اال�سرتاتيجية
املحدثة لل�صحة
الإجنابية /
تنظيم الأ�سرة
وتقارير املتابعة
والتقييم

 1،3،1عدد مبادرات
التغيري
االجتماعي
وال�سلوكي
اخلا�صة بال�صحة
الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة
املم�أ�س�سة

الإ�سم

النتيجة الأوىل  :بيئة ت�شريعية و�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

خطوات التنفيذ

P

P
P
P
P
P

P

P

P

اجلدول الزمني
اجلهات املنفذة،
(خطط العمل)
املتعاونة/
الداعمة
2018 2017 2016

وزارة ال�صحة

 . 11تفعيل وحدة االنتاج واالت�صال ال�سكاين املجل�س الأعلى لل�سكان
يف م�ؤ�س�سة الإذاعة التلفزيون
والتلفزيون الأردين

 . 12تعديل وتفعيل دور جلان تنظيم الأ�سرة
يف مديريات ال�صحة املختلفة يف كافة
املحافظات

� . 14إ�ستحداث تقدمي خدمات ال�صحة

الإجنابية  /تنظيم الأ�سرة يف املراكز

الفرعية ( �إقليم ال�شمال )

� . 15سيا�سة لتقدمي برنامج تدريب
المركزي ملقدمي اخلدمة يف املحافظات

 . 16عقد ور�شات العمل وجل�سات الع�صف
الذهني لتحديد ال�سيا�سات ذات اولوية
التي �سيتم ا�ستهدافها

� . 17إعداد وتنفيذ خطط عمل لك�سب
الت�أييد لل�سيا�سات ذات الأولوية

P

وزارة ال�صحة ،الوكالة
اليابانية للتعاون الدويل
( جايكا )
وزارة ال�صحة ،م�شروع
الرعاية ال�صحية الأولية
املجل�س الأعلى لل�سكان،
اجلهات املعنية
املجل�س الأعلى لل�سكان،
اجلهات املعنية

 . 13مراجعة ال�سيا�سات واللوائح والقوانني املجل�س الأعلى لل�سكان،
ذات ال�صلة لإقرار ت�شريعات ت�سمح بنماذج م�شروع توا�صل ل�سعادة
الأ�سرة
العمل املرنة

P
P

P

P
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املخرجات

املداخالت

�إ�ستخدام
الدرا�سات
والبحوث ونظم
�إدارة املعلومات
للإ�ستفادة
منها يف دعم
ال�سيا�سات و�صنع
القرار

النتيجة الأوىل  :بيئة ت�شريعية و�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

P

P
P

اجلهات املنفذة،
املتعاونة /الداعمة
املجل�س الأعلى لل�سكان ،م�شروع
توا�صل ل�سعادة الأ�سرة
�شركاء اال�سرتاتيجية

خطوات التنفيذ

 . 18تنفيذ برنامج الرواد

 . 19اقرتاح املبادرات التعاونية بني
القطاعني العام واخلا�ص و�آليات تنفيذها

اجلدول الزمني (خطط
العمل)
2018 2017 2016

P
P

 .1درا�سة وملخ�ص �سيا�سة حول تفعيل
خدمات ال�صحة الإجنابية لل�سوريني املقيمني
خارج املخيمات

 .2تقرير احل�سابات ال�صحية الوطنية

 .5حتديث تقرير الإ�سقاطات ال�سكانية بناء
على نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن
على م�ستوى املحافظات

� .6إعداد وحتديث قاعدة الأبحاث ال�سكانية
()PROMISE

P

P

املجل�س الأعلى لل�سكان
املجل�س ال�صحي العايل
املجل�س الأعلى لل�سكان ،م�شروع
توا�صل ل�سعادة الأ�سرة

�إعداد التقارير والدرا�سات التالية:

P
P
P

املجل�س الأعلى لل�سكان ،دائرة
الإح�صاءات العامة ،م�شروع
توا�صل ل�سعادة الأ�سرة
املجل�س الأعلى لل�سكان ،دائرة
الإح�صاءات العامة

 .3تقييم منت�صف املدة لال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة
للأعوام ( )2018 -2013
� .4إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
الإجنابية /تنظيم الأ�سرة للأعوام
( )2023 -2019

P
P

املجل�س الأعلى لل�سكان ،م�شروع
توا�صل ل�سعادة الأ�سرة

P
P

P
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املخرجات

املداخالت

النتيجة الأوىل  :بيئة ت�شريعية و�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

 .8تقييم اخلطة الإ�سرتاتيجية لتنظيم
الأ�سرة يف وزارة ال�صحة 2017-2013

خطوات التنفيذ

 .7ر�صد الإنقطاع عن �إ�ستخدام و�سائل
وزارة ال�صحة  ،م�شروع الرعاية
تنظيم الأ�سرة احلديثة خالل ال�سنة الأوىل
ال�صحية املتكاملة ( )HSD
يف مراكز وزارة ال�صحة
وزارة ال�صحة ،م�شروع الرعاية
ال�صحية املتكاملة ( )HSD

 .9حتديث تقارير�أثر النمو ال�سكاين على
التنمية على م�ستوى اململكة واملحافظات

� .10إعداد خطة عمل �سنوية خلدمات
تنظيم الأ�سرة يف اخلدمات الطبية امللكية

 . 11تدريب املوظفني على ن�شر وت�شجيع
ا�ستخدام منوذج �أثر النمو ال�سكاين على
التنمية بني مقدمي اخلدمات

اجلهات املنفذة،
املتعاونة /الداعمة

اجلدول الزمني (خطط
العمل)
2017 2016

P
P

املجل�س الأعلى لل�سكان ،م�شروع
توا�صل ل�سعادة الأ�سرة
اخلدمات الطبية امللكية
املجل�س الأعلى لل�سكان ،وزارة
ال�صحة ،م�شروع توا�صل ل�سعادة
الأ�سرة

2018

P
P
P
P
P

P

P
P
P

املجل�س الأعلى لل�سكان

� . 12إعداد �سيا�سة لتن�سيق الدرا�سات
والأبحاث على ان يكون املجل�س الأعلى
لل�سكان املظلة الوطنية املن�سقة لهذه اجلهود

P
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املخرجات

خطوات التنفيذ

 .1حتديد بند يف امليزانية �ضمن املوازنة
العامة للوزارة �أو امل�ؤ�س�سة املعنية

املداخالت

2018

P
P
P
P

P

P
P
P
P

P

P

P
P
P
P

P

P

اجلدول الزمني (خطط
العمل)
2017 2016

النتيجة الأوىل  :بيئة ت�شريعية و�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
اجلهات املنفذة،
املتعاونة /الداعمة

املجل�س الأعلى لل�سكان� ،شركاء
اال�سرتاتيجية

م�أ�س�سة مداخالت
التغيري ال�سلوكي
والإجتماعي
لتعزيز الإجتاهات
واملعتقدات
وال�سلوكيات
اخلا�صة بال�صحة
الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة

تطوير وتنفيذ
� .1إعداد وتطوير خطط عمل لل�شركاء
�شركاء اال�سرتاتيجية
عمل
خطط
تت�ضمن مداخالت الإ�سرتاتيجية
 .4تقارير
�سنوية لل�شركاء
متابعة وتقييم تت�ضمن الأن�شطة  .2طلب خطط عمل ال�شركاء لل�سنة الالحقة
خالل الربع الأخري /طلب تقارير املتابعة
املجل�س الأعلى لل�سكان
وامليزانيات
توثق خطط
عمل ال�شركاء واجلداول الزمنية والتقييم ملداخالت اال�سرتاتيجية من ال�شركاء
املنفذة لدعم مف�صلة وت�شمل � .3إعداد تقارير متابعة وتقييم اال�سرتاتيجية
املجل�س الأعلى لل�سكان و�شركاء
�أن�شطة ك�سب
الوطينة واجتماعات جلنة التوجيه و�ضباط
ال�سيا�سات
اال�سرتاتيجية
الت�أييد واليات
الإرتباط
والقرارات
متابعة وتقييم
وامليزانيات لدعم ال�سيا�سات � .4إ�ستحداث نظام متابعة �إلكرتوين لر�صد
املجل�س الأعلى لل�سكان
اخلا�صة
والقرارات
امل�ؤ�شرات وتقييم تنفيذ اال�سرتاتيجية
بال�صحة
وامليزانيات
الإجنابية /اخلا�صة بال�صحة  .5عقد ور�شات عمل �إقليمية دورية ملراجعة
�أن�شطة و�إجنازات اخلطة الإ�سرتاتيجية
تنظيم
تنظيم الأ�سرة الإجنابية/
لتنظيم الأ�سرة لوزارة ال�صحة
الأ�سرة
وزارة ال�صحة  +م�شروع الرعاية
ال�صحية املتكاملة

P
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املخرجات

 .1مراجعة معايري وبنود النظام

خطوات التنفيذ

وزارة ال�صحة ،اخلدمات
الطبية امللكية ،معهد العناية
ب�صحة الأ�سرة ،الأونروا
وزارة ال�صحة

اجلدول الزمني
اجلهات املنفذة،
(خطط العمل)
املتعاونة /الداعمة
2018 2017 2016

P P P
P P P

P P P

P P

P P P

 .2عقد ور�شات العمل واالجتماعات
لتقدمي مفهوم الإ�شراف الداعم و�أدواته
لل�شركاء يف القطاعات املختلفة

( )HCAC

وزارة ال�صحة ،م�شروع
 .3مراجعة وتفعيل نظام الإ�شراف
الرعاية ال�صحية املتكاملة
الداعم املركزي خلدمات الأمومة
(  ،)HSDمعهد العناية
والطفولة وتعديله بناءا على النتائج
ب�صحة الأ�سرة  /م�ؤ�س�سة نور
احل�سني
 .4البدء بربنامج الإعتمادية من قبل معهد العناية ب�صحة الأ�سرة /
معهد العناية ب�صحة الأ�سرة لتحقيق م�ؤ�س�سة نور احل�سني ،جمل�س
الإعتمادية بثالث فروع على الأقل بحلول �إعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية
عام 2018

 .1اعتماد �آلية لتحديد احلاجة من
الكوادر الب�شرية ح�سب عبء العمل

وزارة ال�صحة ،اخلدمات
الطبية امللكية،معهد العناية
ب�صحة الأ�سرة ،الأونروا
وزارة ال�صحة ,م�شروع
HRH 2030

P P P

1،2،2

3،1،2

2،1،2

1،1،2

الرقم

الإ�سم

%37

 .2م�ؤ�شرات املخرجات

ن�سبة مراكز
وزارة ال�صحة
التي تقدم
خدمات ال�صحة
الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة
والتي تقدم �أربع
و�سائل تنظيم
�أ�سرة حديثة
(�إحداها اللولب
�أوالغر�سة)

م�صدر
البيانات

النظام
اللوجي�ستي لوزارة
ال�صحة

عدد امل�ستخدمات زيادة  %5عن تقارير من املراكز
اجلدد لو�سائل
القيمة الأ�سا�سية ال�صحية التابعة
تنظيم
اال�سرةاحلديثة يف
لوزارة ال�صحة
املراكز ال�صحية
التابعة لوزارة
ال�صحة

املعدل الوطني
م�سح ال�سكان
%50.4
لإ�ستخدام
وال�صحة الأ�سرية
و�سائل تنظيم
الأ�سرة احلديثة
()CPR
الن�سبة الوطنية  )2017( 9.2م�سح ال�سكان
للحاجة غري  ) 2018 ( 8.7وال�صحة الأ�سرية
امللباة

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)

 .1م�ؤ�شرات النتيجة

النتيجة الثانية  :خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة ذات جودة �شاملة وعادلة و�سهلة الو�صول

املداخالت

.1توزيع عادل
خلدمات
ومعلومات
تطوير وترويج
ال�صحة
نظام لال�شراف
الإجنابية/
الداعم يف
تنظيم
املحافظات
اال�سرة عالية
اجلودة يف
القطاعني العام
واخلا�ص

 .2نظام �إدارة
معلومات لإدارة
موارد وخدمات
ال�صحة
الإجنابية/
تنظيم
اال�سرة ي�ضمن
توفر كفاءات،
خدمات،
ومعلومات ذات
جودة

�ضمان توفر
والتوزيع العادل
للكوادر الطبية
امل�ؤهلة واملدربة
على خدمات
تنظيم الأ�سرة

 .2تطبيق �آلية لتحديد احلاجة �إىل
الكوادر الطبية (م�ؤ�شر حجم العمل
للحاجة �إىل املوظفني()WISN
 .3بناء قدرات مقدمي اخلدمة غري
العاملني يف جمال تنظيم الأ�سرة يف
تقدمي هذه اخلدمات
وزارة ال�صحة ،م�شروع
الرعاية ال�صحية املتكاملة
( )HSD

P P P
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املخرجات

املداخالت

5،2،2

4،2،2

3،2،2

2،2،2

الرقم

الإ�سم

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)

 .2م�ؤ�شرات املخرجات

النتيجة الثانية  :خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة ذات جودة �شاملة وعادلة و�سهلة الو�صول

خطوات التنفيذ

P P
P

P P

P P P

P P P

P

P P P

اجلدول الزمني
اجلهات املنفذة،
(خطط العمل)
املتعاونة /الداعمة
2018 2017 2016

 .4بناء قدرات مقدمي اخلدمة يف املراكز
وزارة ال�صحة� ،شركاء
ال�صحية وامل�ست�شفيات فيما يتعلق بخدمات اال�سرتاتيجية ،م�شروع
وم�شورة تنظيم الأ�سرة
الرعاية ال�صحية املتكاملة
وزارة ال�صحة� ،شركاء
مقدمي
 .5تنفيذ برنامج لتغيري �سلوك
اال�سرتاتيجية ،م�شروع
اخلدمة فيما يتعلق بتنظيم الأ�سرة
الرعاية ال�صحية املتكاملة
 .6الإ�ستمرار يف منح �إجازة الإخت�صا�ص يف
القبالة والبدء بعقد الإمتحانات الإلكرتونية املجل�س التمري�ضي الأردين
للإخت�صا�ص يف القبالة يف عام 2017

 .7و�ضع االطار العام ملعايري وكفايات للقابالت املجل�س التمري�ضي الأردين

 .1تو�سيع خدمات تنظيم الأ�سرة وبع�ض
خدمات ال�صحة الإجنابية املحددة يف 14
مركز �صحي فرعي يف املحافظات التالية:
املفرق� ،إربد ،البلقاء( دير عال)
وزارة ال�صحة ،الوكالة
اليابانية للتعاون الدويل
(جايكا)

 .2زيادة عدد املواقع التي تقدم �أربع و�سائل مقدمي اخلدمة ،م�شروع
تو�سيع خدمات تنظيم الأ�سرة احلديثة �إحداهما اللولب �أو الرعاية ال�صحية املتكاملة
( )HSD
الغر�سة
ال�صحة الإجنابية
 /تنظيم الأ�سرة  .3اتفاقية بني اجلمعية الأردنية لتنظيم
وحماية الأ�سرة مع جمعية اال�سر التنموية
لتحويل  500امر�أة �سورية من خالل مناذج اجلمعية الأردنية لتنظيم
وحماية الأ�سرة
حتويل لتلقي اخلدمة جمانا ل�ستة عيادات
هي كالتايل :طرببور -املحطة -احل�سني-
اال�شرفية-نزال

عدد امل�ست�شفيات
التي تقدم
خدمات م�شورة
تنظيم الأ�سرة
لل�سيدات يف
مرحلتي ما بعد
الوالدة مبا�شرة
وما بعد الإجها�ض
ن�سبة ال�سيدات
احلا�صالت على
م�شورة تنظيم
الأ�سرة بعد
الوالدة مبا�شرة
وقبل خروجهن
من امل�ست�شفى
ن�سبة ال�سيدات
احلا�صالت على
و�سيلة تنظيم الأ�سرة
بعد الوالدة مبا�شرة
وقبل خروجهن من
امل�ست�شفى
ن�سبة ال�سيدات
املجه�ضات
احلا�صالت على
م�شورة تنظيم
الأ�سرة قبل
خروجهن من
امل�ست�شفى

زيادة  2م�ست�شفى
لوزارة ال�صحة
زيادة  2م�ست�شفى
للخدمات
زيادة  1م�ست�شفى
للم�ست�شفيات
اجلامعية
 %75وزارة
ال�صحة
زيادة  %5لكل
من اخلدمات
الطبية امللكية
وم�ست�شفيات
اجلامعات
 %40وزارة
ال�صحة
زيادة  %5لكل
من اخلدمات
الطبية امللكية
وم�ست�شفيات
اجلامعات
 %65وزارة
ال�صحة
زيادة  %5لكل
من اخلدمات
الطبية امللكية
وم�ست�شفيات
اجلامعات

م�صدر
البيانات

تقارير نظام
التزويد الأردين
لو�سائل تنظيم
الأ�سرة والتقرير
ال�سنوي للخدمات
الطبية امللكية
وم�ست�شفيات
اجلامعات
تقارير
امل�ست�شفيات التي
تقدم هذه اخلدمة

تقارير
امل�ست�شفيات التي
تقدم هذه اخلدمة

تقارير
امل�ست�شفيات التي
تقدم هذه اخلدمة
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املخرجات

الإ�سم

الرقم

6،2، 2

 7،2، 2ن�سبة مراكز
تقدمي اخلدمة
التي نفذ ر�صيدها
من و�سائل تنظيم
الأ�سرة
 8،2، 2عدد املراكز
ال�صحية التي
حققت معايري
الإعتمادية
للرعاية ال�صحية
الأولية  /تنظيم
الأ�سرة

ن�سبة ال�سيدات
املجه�ضات
احلا�صالت على
و�سيلة تنظيم
ا�سرة حديثة قبل
خروجهن من
امل�ست�شفى

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)

تقارير نظام
التزويد الأردين
لو�سائل تنظيم
الأ�سرة
جمل�س اعتماد
امل�ؤ�س�سات
ال�صحية

%3

 109مركز

 %25وزارة
تقارير
ال�صحة
امل�ست�شفيات التي
زيادة  %5لكل تقدم هذه اخلدمة
من اخلدمات
الطبية امللكية
وم�ست�شفيات
اجلامعات

م�صدر
البيانات

 .2م�ؤ�شرات املخرجات

النتيجة الثانية  :خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة ذات جودة �شاملة وعادلة و�سهلة الو�صول

املداخالت

خطوات التنفيذ

P P

P P

P P P

P P

P P P

P P P

اجلدول الزمني
اجلهات املنفذة،
(خطط العمل)
املتعاونة /الداعمة
2018 2017 2016

اخلدمات الطبية امللكية

 .4توفري عيادتني متنقلتني عند احلدود
اجلمعية الأردنية لتنظيم
ال�سورية من خالل اجلمعية الأردنية لتنظيم
وحماية الأ�سرة
وحماية الأ�سرة
 .5فتح عيادات جديدة يف املناطق النائية :اجلمعية الأردنية لتنظيم
معان ،الطفيلة ،غور الأردن  ،و�إفتتاح عيادة وحماية الأ�سرة ،معهد
جديد ملعهد العناية ل�صحة الأ�سرة  /نور العناية ل�صحة الأ�سرة /
نور احل�سني
احل�سني
 .6متديد �ساعات العمل من الثالثة �إىل ال�ساعة اجلمعية الأردنية لتنظيم
وحماية الأ�سرة
ال�ساد�سة يف عيادتني يف املدينة والبيادر
 .7زيادة عدد م�ست�شفيات اخلدمات الطبية
امللكية التي توفر خدمات تنظيم الأ�سرة
ملرحلة ما بعد الوالدة و بعد الإجها�ض
واملباعدة بني الوالدات من � 6إىل 9؛
امل�ست�شفيان اجلديدان هما م�ست�شفى امللك
طالل الع�سكري /املفرق وم�ست�شفي هيا
اخلدمات الطبية امللكية
بنت احل�سني الع�سكري /عجلون واللذان
�سيتم افتتاحهما يف الن�صف الثاين من
 2016وم�ست�شفى امللكة علياء الع�سكري
الذي �سيتم �أفتتاحة بعام () 2017
� .8إ�ستحداث بروتوكوالت و�إجراءات
و�سيا�سات مبنية على الأدلة العلمية لأق�سام
ن�سائية والتوليد واخلداج

 .9ا�ستحداث �سجالت لت�سجيل حالة وفيات
الأمهات

وزارة ال�صحة ،اخلدمات
الطبية امللكية ،م�شروع
الرعاية ال�صحية املتكاملة
( )HSD
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اجلدول الزمني
اجلهات املنفذة،
(خطط العمل)
املتعاونة /الداعمة
2018 2017 2016
وزارة ال�صحة ،اخلدمات

الطبية امللكيةUNICEF ،

�شركاء اال�سرتاتيجية
�شركاء اال�سرتاتيجية
املجل�س الأعلى لل�سكان،
م�شروع توا�صل ل�سعادة
الأ�سرة

P P P
P P P
P P
P P P

الرقم

م�صدر
البيانات

مديرية �صحة
املر�أة والطفل /
وزارة ال�صحة

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)
%100

 .3م�ؤ�شرات املداخالت

 1،3،2ن�سبة مديريات
ال�صحة التي
تطبق نظام فعال
للإ�شراف الداعم
خلدمات رعاية
الأمومة والطفولة

الإ�سم

النتيجة الثانية  :خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة ذات جودة �شاملة وعادلة و�سهلة الو�صول

املداخالت

خطوات التنفيذ

� .10إ�ستحداث �سجالت لت�سجيل حاالت
وفيات االطفال (حديثي الوالدة واالطفال
الر�ضع )

 .1دمج املبادرات املندرجة يف اال�سرتاتيجية
يف خطط عمل ال�شركاء
تطوير وتنفيذ
 .3تقارير
خطط عمل
متابعة وتقييم �سنوية لل�شركاء � .2إعداد تقارير املتابعة والتقييم املتعلقة
توثق خطط عمل
بخطط ال�شركاء
تت�ضمن الأن�شطة
ال�شركاء املنفذة
وامليزانيات
 .3بناء القدرات على �آلية املتابعة والتقييم
لدعم اخلدمات
واجلداول
لل�شركاء
واملعلومات
الزمنية مف�صلة
اخلا�صة
خلدمات
بال�صحة
ال�صحة
الإجنابية/
الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة
تنظيم الأ�سرة
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 .1جمتمع لديه
معرفة ومواقف
�إيجابية بق�ضايا
ال�صحة

4،1،3

1،2،3

%42.80

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)

 .1م�ؤ�شرات النتيجة
الإ�سم

و�سيط فرتة
املباعدة بني
الوالدات

م�صدر
البيانات

م�سح ال�سكان
وال�صحة الأ�سرية

م�سح ال�سكان
وال�صحة الأ�سرية

2.4

33.7

 .2م�ؤ�شرات املخرجات

م�سح ال�سكان
وال�صحة الأ�سرية

 2،1،3معدل التغيري  %1زيادة �سنوية تقارير نظام
(الزيادة او لكل من  2016و التزويد الأردين
الإنخفا�ض) يف  2017و 2018لو�سائل تنظيم
الأ�سرة
�سنوات احلماية
للأزواج ()CYP
 3،1،3معدل الإجناب
املرغوب

 1،1،3معدل التوقف
عن ا�ستخدام
و�سائل تنظيم
الأ�سرة خالل
ال�سنة الأوىل على
امل�ستوى الوطني

الرقم

النتيجة الثالثة  :جمتمع ذو اجتاهات ومعتقدات و�سلوكيات �إيجابية اجتاه ال�صحة الإجنابية /تنظيم اال�سرة

املداخالت

خطوات التنفيذ

اجلهات املنفذة،
املتعاونة /الداعمة

اجلدول الزمني
(خطط العمل)
2018 2017 2016

P P P

املجل�س الأعلى لل�سكان ،دائرة
قا�ضي الق�ضاة ،م�شروع توا�صل
إت�صال
 .1تنفيذ مداخالت الإعالم وال
ل�سعادة الأ�سرة ،وزارة الأوقاف
فيما يتعلق بق�ضية الزواج املبكر
وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية،
وال�شركاء املعنيني

املجل�س الأعلى لل�سكان ،وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية،
وم�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة

املجل�س الأعلى لل�سكان ،وزارة
العمل ،وديوان اخلدمة املدنية

P P

P P

P P

وزارة ال�صحة� ،شركاء
اال�سرتاتيجية ،م�شروع الرعاية
ال�صحية املتكاملة
معهد الإعالم الأردين ،املجل�س
الأعلى لل�سكان ،م�شروع توا�صل
ل�سعادة الأ�سرة
م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة،
املجل�س الأعلى لل�سكان ،وزارة
ال�صحة ،اخلدمات الطبية
امللكية ،الأنوروا

P P P

P P P

 .6تنفيذ حملة تنظيم الأ�سرة «نظمو
احلمل بتخففوا احلمل» كجزء من
حمالت تغيري ال�سلوك االجتماعي «�أنا
�أخطط -نحن نخطط»

� .5إعداد ا�سرتاتيجية �إعالمية وطنية
لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة

الإجنابية
 .2تنفيذ مداخالت الإعالم والإت�صال
/تنظيم اال�سرة
فيما يتعلق بتوحيد �إجازة الأمومة بني
قانون العمل ونظام اخلدمة املدنية
 .2الطلب
ت�صميم وتنفيذ
املتزايد على حمالت متعددة
 .3بناء قدرات الوعاظ يف الق�ضايا
خدمات وو�سائل القنوات للتغيري
املتعلقة بتنظيم الأ�سرة
تنظيم اال�سرة
ال�سلوكي
احلديثة
واالجتماعي
 .4بناء قدرات امل�ؤ�س�سات و�أع�ضاء املجتمع
للمباعدة بني
املدين (جلان القرى ال�صحية و�صحة
االحمال ت�ستهدف
املجتمع) يف مهارات تعزيز ال�سلوك
املتزوجني حديثا الإيجابي يف ق�ضايا ال�صحة الإجنابية
و املقبلني على
الزواج

 .3م�شاركة
فاعلة للرجال
والن�ساء لإتخاذ
القرارات
امل�شرتكة يف
ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية /
تنظيم
اال�سرة
عدد حمالت واحدة يف عام تقارير املتابعة
التوعية املنفذة
والتقييم املعدة
2016
على امل�ستوى واحدة يف عام من قبل املجل�س
الوطني
 2017واحدة يف الأعلى لل�سكان
عام 2018
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املخرجات

مداخالت

الإجنابية /تنظيم

الأ�سرة

الرقم

الإ�سم

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)

 .2م�ؤ�شرات املخرجات

النتيجة الثالثة  :جمتمع ذو اجتاهات ومعتقدات و�سلوكيات �إيجابية اجتاه ال�صحة الإجنابية /تنظيم اال�سرة

املداخالت

 .8تطوير دليل تدريب عن امل�شورة
املتعلقة بتنظيم الأ�سرة للمتزوجني حديثا
واملخطوبني

خطوات التنفيذ

 .7ت�صميم و تنفيذ �أن�شطة جمتمعية
ت�ستهدف فئات الرجال  ،ال�شباب ،املقبلني م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة،
على الزواج واملتزوجني حديثا با�ستخدام
امل�ستفيدين من برنامج املنح
ا�ساليب ات�صالية متعددة
م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة،
جميعة الأ�سر التنموية

 .1تفعيل عمل اللجنة ال�شبابية

اجلدول الزمني
اجلهات املنفذة،
(خطط العمل)
املتعاونة /الداعمة
2018 2017 2016

P P P
P P P
P P P

التعبئة املجتمعية  .3ت�صميم وتنفيذ احلمالت الإعالمية
اخلا�صة بالتعبئة املجتمعية و�أدوار اجلهات
لدعم ال�صحة
ذات العالقة

 .4ا�ستهداف الرجال يف �أن�شطة الرتويج
خلدمات تنظيم اال�سرة

 .5عقد الندوات املتعلقة بتنظيم الأ�سرة
والفر�صة ال�سكانية للمجتمع املحلي

ت�صميم وتنفيذ

املجل�س الأعلى لل�سكان ،م�شروع
توا�صل ل�سعادة الأ�سرة ،وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية ،وال�شركاء املعنيني
املجل�س الأعلى لل�سكان
�شركاء اال�سرتاتيجية وزارة
التنمية الإجتماعية
�شركاء اال�سرتاتيجية ،م�شروع
الرعاية ال�صحية املتكاملة
املجل�س الأعلى لل�سكان،
وزارة ال�صحة ،وزارة التنمية
الإجتماعية

� .2إنتاج فيلم عن ال�سكان موجه لل�شباب

P P P
P P P
P P P
P P P

م�صدر
البيانات
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املخرجات

 .4تقارير
متابعة وتقييم
توثق خطط
عمل ال�شركاء
املنفذة لدعم
الطلب على
خدمات ال�صحة
الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة

P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P

الرقم

الإ�سم

القيم امل�ستهدفة لعام 2017
(  2018يف حال توفر القيمة)

م�صدر
البيانات

 .3م�ؤ�شرات املداخالت

النتيجة الثالثة  :جمتمع ذو اجتاهات ومعتقدات و�سلوكيات �إيجابية اجتاه ال�صحة الإجنابية /تنظيم اال�سرة

املداخالت

خطوات التنفيذ

P
P
P
P
P
P
P

اجلدول الزمني
اجلهات املنفذة،
(خطط العمل)
املتعاونة /الداعمة
2018 2017 2016

 .6تنفيذ �أن�شطة جمتمعية لل�سيدات يف �سن
الإجناب ( جمموعات دعم ،ور�شات رفع وعي معهد العنياية ب�صحة الأ�سرة
وزيارات منزلية )
 .1ت�صميم وتنفيذ الأن�شطة املجتمعية
م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة،
تعزيز ا�ستخدام التي ت�ستهدف ال�سيدات املتزوجات يف �سن
و�سائل تنظيم
امل�ستفيدين من برنامج املنح
الإجناب با�ستخدام �أ�ساليب �إت�صالية متعددة
الأ�سرة
ب�أ�سلوب فع ّال
 .2اال�ستمرار يف تنفيذ برنامج الزيارات
م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة،
وتغيري
و�آمن
املنزلية كجزء من برنامج التوعية
امل�ستفيدين من برنامج املنح
ال�سلوكات
املجتمعية
واملواقف جتاه
اجلمعية الأردنية لتنظيم
� .3إعداد ا�سرتاتيجية ت�سويق جديدة لزيادة
ا�ستخدام
وحماية الأ�سرة
الطلب على و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
الو�سائل
احلديثة يف
وزارة ال�صحة ،م�شروع الرعاية
 .4تطوير �آلية للو�صول اىل م�ستخدمي
تنظيم الأ�سرة
ال�صحية املتكاملة ( )HSD
و�سائل تنظيم الأ�سرة التقليدية
تطوير وتنفيذ
 .1تن�سيق و�إدارة االجتماعات الدوري
خطط عمل
للجهات املعنية لتنفيذ �أن�شطة توا�صل
�شركاء اال�سرتاتيجية
�سنوية لل�شركاء
التغيري االجتماعي وال�سلوكي
تت�ضمن الأن�شطة � .2إعداد تقارير املتابعة والتقييم خلطط
وامليزانيات
�شركاء اال�سرتاتيجية
عمل ال�شركاء
واجلداول
الزمنية مف�صلة
لدعم الطلب
على خدمات
ال�صحة
الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة

امللحق (ب):
البطاقات املرجعية للم�ؤ�شر
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2013

2014

2015

2016

2017

3,4

3،3

3،2

3،1

3،0

2018

3

3،1

4

3،0

 3تعتمد هذه القيمة على التحليل ال�سنوي لدائرة الأحوال املدنية واجلوازات وتغطي الأردنيني فقط
 4ا�ستناداً �إىل نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية للعام  2012ومراجعة خطط عمل ال�صحة الإجنابية والأجندة الوطنية ،الهدف الذي مت تنفيذه من قبل املجل�س الأعلى لل�سكان و�شركائه ا�ستناداً �إىل نتائج م�سح
ال�سكان وال�صحة الأ�سرية للعام 2009
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2018

 5الأردن بالأرقام (  ،) 2013دائرة الإح�صاءات العامة
 6الأردن بالأرقام (  ،) 2014دائرة الإح�صاءات العامة
 7الأردن بالأرقام (  ، ) 2015دائرة الإح�صاءات العامة
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 ) 2017 - 2013( 8اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة ال�صحة

33

 9تقرير ال�سكان وال�صحة اال�سرية ،دائرة الإح�صاءات العامة  2012ال�صفحة 81
 10مل حتدد ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة هدفاً للعام  2017لهذا امل�ؤ�شر ،لكن مت االحتفاظ به يف اال�سرتاتيجية لأهميته يف اال�سرتاتيجية املقبلة
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 11م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية 2012
 12اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة ال�صحة ( ) 2017 - 2013

35

36

37

 13تقرير املتابعة والتقييم للمجل�س الأعلى لل�سكان للعام 2012
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39

40

41

42

43

44

 14هذا امل�ؤ�شر جديد لوزارة ال�صحة (مت البدء باحت�سابه يف العام  ) 2015تبعاً لقيود جمع املعلومات ،ومت تقدير القيمة امل�ستهدفة
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 15لوزارة ال�صحة  -ا�ستناداً �إىل ا�سرتاتيجية تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017 - 2013لوزارة ال�صحة
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51

áaó¡à°ùŸG áª«≤dG
á«∏°UC’G

52
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96

17

109

18

98
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 96 16مركز (  94مركز �أويل تابع لوزارة ال�صحة 1 ،مركز تابع للخدمات الطبية امللكية 1 ،مركز تابع جلامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية)
 109 17مركز (  107مركز �أويل تابع لوزارة ال�صحة 1 ،مركز تابع للخدمات الطبية امللكية 1 ،مركز تابع جلامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية)
 98 18مركز (  95مركز �أويل تابع لوزارة ال�صحة 1 ،مركز تابع للخدمات الطبية امللكية 1 ،مركز تابع جلامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 1 ،للمركز الوطني للعناية ب�صحة املر�أة )
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54

 19بع�ض �أ�سباب عدم اال�ستمرار مربرة مثل التحول �إىل و�سائل �أكرث فعالية والرغبة يف احلمل وي�سهم ال�سببان بن�سبة  % 20نقطة .كما ازدادت ن�سبة عدم اال�ستمرار يف ال�سنة الأوىل مل�سح ال�صحة الدميوغرايف
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 20عوامل �سنوات احلماية للأزواج امل�ستخدمة للعام  2012هي 4.6 :للولب 15 ،للحبوب 120 ،للواقي الذكري 4 ،للحقن 2.6 ،للغر�سة
 21بني الأعوام  2012 - 2009ازداد معدل �سنوات احلماية للأزواج مبعدل �سنوي يبلغ  %3ا�ستناداً �إىل حتليل البيانات اللوجي�ستية لو�سائل تنظيم الأ�سرة
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 22رقم اجلدول  6.5ال�صفحة  48يف م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية للعام 2012
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