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التقدمي
ي�سري الأردن بخطوات مدرو�سة يف جمال تنظيم الأ�سرة لكونه عن�صر ًا مهم ًا ي�ساعد يف حتقيق التنمية ال�شاملة ،وباعتبار
تنظيم الأ�سرة و�سيلة للتنمية ولي�س هدف ًا بحد ذاته نعمل جاهدين يف املجل�س الأعلى لل�سكان على الرتكيز على الو�سائل
التي من �ش�أنها تنمية الأ�سرة واملجتمع عرب التعاون والتن�سيق والت�شاور مع اجلهات املعنية وال�شريكة بهذا ال�ش�أن يف
مملكتنا احلبيبة لتن�سيق جهودها والتعاون امل�شرتك فيما بينها.
كما يعمل املجل�س على ربط التحول الدميوغرايف بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية للم�ساهمة يف حتقيق التوازن بني
معدالت النمو ال�سكاين ومعدالت النمو االقت�صادي مبا ينعك�س على حت�سني م�ستوى معي�شة الأ�سرة ،مبا يف ذلك توفري
الرعاية ال�صحية لها وفر�ص التعليم والعمل املنا�سب لأفرداها.
وينظر املجل�س ملو�ضوع تنظيم الأ�سرة كحق للمتزوجني يندرج حتت احلقوق الإجنابية ،وي�ساعد يف حتقيق التحول
الدميوغرايف واال�ستفادة من النافذة الدميوغرافية التي ميكن �أن تنقل الأردن �إىل م�صاف الدول املتقدمة �صناعي ًا اذا
مت ا�ستغاللها واال�ستفادة من عوائدها يف الوقت املنا�سب وذلك من خالل �إيجاد بيئة داعمة وحمفزة خلدمات ومعلومات
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة بحيث ميكن ا�ستدامتها وتوفريها بطرق ت�ضمن العدالة و�سهولة احل�صول على
اخلدمات.
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واليوم ف�إننا ن�ضع بني �أيديكم «اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة  ،»2017-2013والتي تعترب وثيقة
�سيا�سات ملراحل العمل القادم يف جمال ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وتقدم �إطار ًا عام ًا لتح�سني بيئة ال�سيا�سات
الالزمة لتقدمي خدمات ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة بهدف �إحداث تناغم يف اجلهود الوطنية بتوجيهها
نحو امل�ساهمة يف التنمية وزيادة االلتزام الوطني بق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للو�صول �إىل حتقيق الفر�صة
ال�سكانية.
وقد جاءت هذه اال�سرتاتيجية التي مت �إعدادها بجهود وطنية م�شرتكة لتبني على الدرو�س امل�ستفادة وحتافظ على
املكت�سبات والإجنازات التي مت حتقيقها من خالل خطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة
الأوىل ( ،)2007-2003واملرحلة الثانية ( ،)2012-2008وتركز هذه اال�سرتاتيجية على �أهمية حت�سني بيئة �سيا�سات
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وزيادة جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة وتعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص واجلهات
غري احلكومية والتوعية وزيادة الطلب يف جمال ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،ولذا فقد بنيت النتائج واملخرجات
واملداخالت على امل�ستجدات العلمية واملمار�سات الف�ضلى التي �ست�سهم ب�إذن اهلل يف حتقيق الأهداف الوطنية.
وفقنا اهلل جميع ًا خلدمة وطننا احلبيب بقيادة �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني املعظم حفظه
اهلل ورعاه.

								

الأمني العام

�أ.د .رائده القطب

ج

ال�شكر والتقدير
ي�سر املجل�س الأعلى لل�سكان �أن ي�صدر اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام ()2017-2013
والتي مت �إعدادها بالتعاون مع كافة اجلهات املعنية لتوحيد الر�ؤية امل�ستقبلية يف جمال ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
يف الأردن.
وتعترب هذه اال�سرتاتيجية مبثابة وثيقة مرجعية �أ�سا�سية تت�ضمن النتائج التي يتطلع ال�شركاء �إىل حتقيقها على امل�ستوى
الوطني خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.
وقد مت و�ضع هذه اال�سرتاتيجية وفق ًا لر�ؤية املجل�س الأعلى لل�سكان يف العمل �ضمن نهج ت�شاركي مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
واجلهات املعنية بهدف حتقيق العدالة يف تقدمي اخلدمات والأداء املتميز ملقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة يف الأردن.
وال ي�سعني هنا �إال �أن �أتقدم من �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ب�سمة بنت طالل املعظمة ببالغ ال�شكر والتقدير للدعم
املتوا�صل واالهتمام الذي توليه لق�ضايا ال�سكان ومل�سرية املجل�س الأعلى لل�سكان ،كما و�أثني على اجلهد الكبري للجهات
ال�شريكة املحلية والدولية ممن دعموا و�ساندوا عمل املجل�س ،و�أخ�ص بال�شكر م�شروع ال�سيا�سة ال�صحية على تقدميهم
الدعم الفني لإعداد هذه الوثيقة ،وال�شكر مو�صول كذلك لأ�سرة الأمانة العامة للمجل�س وعلى وجه اخل�صو�ص القائمني
على �إعداد هذه اال�سرتاتيجية.
داعني اهلل العلي القدير ان يوفقنا ملا فيه خري �أردننا احلبيب

ومن اهلل العون والتوفيق

خ

امللخ�ص التنفيذي
�أعد املجل�س الأعلى لل�سكان اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013لت�ساهم يف
حتقيق الفر�صة ال�سكانية بحلول عام  2030والتي مت تقدميها يف وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية عام  ،2009والتي
�أق َّرتها رئا�سة الوزراء الأردنية .وعالوة على ذلك ،ف�إن اال�سرتاتيجية �ست�ساهم يف حتقيق �أهداف الأجندة الوطنية
لتح�سني رفاه املواطن الأردين.
وتعد هذه اال�سرتاتيجية وثيقة �سيا�سات وطنية قائمة على املكت�سبات والإجنازات الوطنية والدرو�س امل�ستفادة من كافة
القطاعات املقدمة خلدمات ومعلومات تنظيم الأ�سرة يف الأردن .ويتطلب حتقيق واالنتفاع من الفر�صة ال�سكانية وتعزيز
الرفاه االجتماعي للمواطنني تغيري ًا يف الرتكيب العمري لل�سكان و�أي�ض ًا يف ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية.
ومن �أجل �إحداث التغيري املطلوب يف الرتكيب العمري لل�سكان ،ف�إن وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية للأردن ت�ضمنت
حتقيق معدل �إجناب 2.5 1طفل لكل �سيدة يف �سن االجناب عام  2017و 2.1طفل يف  ،2030بالإ�ضافة �إىل �إحداث
تغريات يف ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية .وقد متت مراجعة القيم امل�ستهدفة للأعوام  2017-201من قبل املجل�س
الأعلى لل�سكان و�شركائه يف عام  2010ومت و�ضع �أهداف جديدة من �أجل حتقيق معدل �إجناب كلي يبلغ  3.5طفل لكل
�سيدة و 3للأعوام  2012و 2017على التوايل .ووفق ًا لأحدث تقرير �أويل مل�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية يف عام  2012فقد
مت الو�صول �إىل معدل الإجناب الكلي امل�ستهدف لعام  2012وهو  3.5طفل لكل �سيدة� .إن تنفيذ برنامج ناجح لتنظيم
الأ�سرة يف الأردن �سي�ساهم يف خف�ض معدل الإجناب الكلي ،و�سيعمل ك�أداة فاعلة لتحقيق التحول الدميوغرايف املطلوب
وي�سهم يف الو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية وبالتايل حتقيق الأهداف الوطنية للتنمية .وتوفر اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013خارطة طريق لتنفيذ برنامج ناجح يف جمال تنظيم الأ�سرة .وقد مت
�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية ا�ستناد ًا �إىل حتليل معمق لو�ضع برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن .وتركز
اال�سرتاتيجية 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.
عملية تطوير اال�سرتاتيجية
قام املجل�س الأعلى لل�سكان ،كجهة وطنية خمت�صة بتن�سيق اجلهود املبذولة يف جمال ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة،
ب�إعداد هذه اال�سرتاتيجية الوطنية مب�شاركة فاعلة ونهج ت�شاركي مع كافة اجلهات ذات العالقة والتي تقدم خدمات
ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة مبن فيها الوزارات وامل�ؤ�س�سات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص
واجلهات املانحة .وقد مت �إعداد اال�سرتاتيجية على ثالث مراحل .وقد �شملت املرحلة الأوىل حتلي ًال للو�ضع الراهن لل�سكان
وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن .ويف املرحلة الثانية ،مت حتديد التحديات والفر�ص والق�ضايا امل�ستقبلية� .أما
يف املرحلة الثالثة فقد مت تطوير اال�سرتاتيجية.
وقد مت ت�شكيل جلنة تخطيط ملتابعة اعاد اال�سرتاتيجية برئا�سة املجل�س الأعلى لل�سكان وع�ضوية كل من وزارة ال�صحة،
اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ،الأونروا ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل والقطاع الإعالمي .كما قام فريق
فني من املجل�س الأعلى لل�سكان بتوجيه عملية �إعداد ومراجعة اال�سرتاتيجية خالل املراحل الثالث.
ومت جمع املعلومات اخلا�صة ب�إعداد اال�سرتاتيجية من خالل �إجراء  )1مراجعه عامة للوثائق والدرا�سات ذات العالقة
 )2مقابالت �شخ�صية مع بع�ض �صناع القرار  )3جل�سات/جمموعات ب�ؤرية مع ممثلي اجلهات املقدمة خلدمات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن واجلهات االخرى املعنية واجلهات املانحة  )4تنفيذ م�سوحات ا�ستطالعية ملدراء
ال�صحة يف القطاع العام وعلى م�ستوى املحافظات والعاملني يف خمتلف املنا�صب الإدارية و )5عقد ثالث ور�ش عمل على
1معدل الإجناب الكمي  :وهو متو�سط عدد الأطفال الأحياء الذين تنجبهم امر�أة خالل حياتها الإجنابية ( � 49 - 15سنة) �إذا كانت �ستنجب خالل كل �سنوات حياتيا الإجنابية طبقاً ملعدالت اخل�صوبة العمرية يف �سنة معينة
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امل�ستوى الوطني ملقدمي اخلدمات ال�صحية و�أ�صحاب القرار واجلهات االخرى املعنية واجلهات املانحة لعر�ض ومناق�شة
النتائج الأولية ملرحلة حتليل املعلومات وحتديد الق�ضايا الرئي�سية ذات الأولوية يف �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام .2017-2013
حتليل الو�ضع والتحديات الراهنة
الو�ضع ال�سكاين
يعترب معدل النمو ال�سكاين املرتفع من �أهم التحديات التي تواجه التقدم االجتماعي واالقت�صادي يف الأردن مقارنة باملوارد
املحدودة وتدين معدالت النمو االقت�صادي .ويت�أثر حجم ال�سكان ومعدل النمو ال�سكاين ب�أعداد املواليد والوفيات والهجرة
والتي جرى تغريات عديدة يف كل منها بالأردن .فقد ارتفع عدد ال�سكان يف الأردن من � 586ألف ن�سمة يف عام � 1952إىل
 6.4مليون ن�سمة يف  .2012وبالرغم من االنخفا�ض الن�سبي يف معدل املواليد من  50لكل �ألف ن�سمة يف عام � 1952إىل 29
لكل �ألف ن�سمة يف � ،22011إال �أنه حدث انخفا�ض يف معدل الوفيات يف الفرتة ذاتها من  20لكل �ألف ن�سمة �إىل  7لكل �ألف
ن�سمة .وقد ت�أثر الأردن �أي�ض ًا بعامل الهجرة ال�سيما بهجرة الالجئني من البلدان املجاورة مثل العراق و�سوريا.
وبا�ستمرار معدل النمو ال�سكاين احلايل وهو � % 2.2سنوي ًا ، 3ف�إنه من املتوقع �أن ي�صل العدد الكلي لل�سكان �إىل ال�ضعف �أي 13
مليون ن�سمة بحلول عام  2040نظر ًا ملعدل املواليد املرتفع ب�شكل عام ،مما �سي�ؤدي �إىل زيادة العبء على اخلدمات ال�صحية
والتعليمية وعلى البنية التحتية واملوارد الغذائية واملائية والبيئية والتي تعاين من �ضغط وا�ستنزاف يف الوقت احلايل.
وي�ساهم تنظيم الأ�سرة ،الذي ي�ساعد ال�سيدات والأزواج على �إجناب عدد الأطفال الذي يرغبون به ،يف حت�سني �صحة الأمهات
والأطفال وتر�شيد النمو ال�سكاين .ويعترب تنظيم الأ�سرة من �أعظم �إجنازات ال�صحة العامة يف القرن املا�ضي ،كما ُيعد �إتاحة
خدمات ال�صحة الإجنابية مبا فيها تنظيم الأ�سرة هدف ًا من الأهداف الإمنائية الألفية لعام .2015
�سيا�سة وبرنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
لقد مت �إعداد ال�سيا�سة ال�سكانية الأوىل للأردن يف عام  ،1993ومت تنفيذ جمموعة من اال�سرتاتيجيات ال�سكانية كان �أولها
يف عام  .1996كما مت �إعداد خطتي عمل وطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام ( )2007-2003و(-2008
 .)2012وب�شكل عام ،ف�إن البيئة ال�سيا�سة داعمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة واملباعدة بني الوالدات ال�سيما عند
ربطها بتحقيق الفر�صة ال�سكانية� ،إال �أنه ال يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه التنفيذ الفاعل لربنامج تنظيم
الأ�سرة مبا يف ذلك املعيقات االجرائية.
ووفق ًا لنتائج م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام  ،2012فقد مت حتقيق هدف معدل الإجناب الكلي والبالغ  3.5طفل
لكل �سيدة يف �سن االجناب .وبالرغم من الرتاجع ال�سريع ملعدل الإجناب الكلي يف الأردن يف الت�سعينيات من  5.6يف
� 1990إىل  3.7يف � ،2002إال �أنه تغري ب�شكل طفيف يف الفرتة الواقعة بني  2002و ،2012بحيث تذبذب بني  3.8يف 2009
و 3.5يف  .2012وارتفع معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة من  %40يف � 1990إىل  %56يف  ،2002و�إىل  %61يف 2012؛
�إال �أن الزيادة كانت بالكامل تقريب ًا يف ا�ستخدام الو�سائل التقليدية .و�أظهر م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام 2012
�أن  %19من ال�سيدات يف الأردن ي�ستخدمن و�سائل تنظيم الأ�سرة التقليدية مقارنة مبعدل  % 2يف م�صر ،و %11يف املغرب،
و %8يف تون�س ،و %15يف �سوريا.4
كما �أظهر م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام � 2012أن ال�سيدات يف الأردن ي�ستخدمن نطاق ًا وا�سع ًا من خدمات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاعني العام واخلا�ص ،وتعد وزارة ال�صحة املزود الرئي�سي خلدمات تنظيم الأ�سرة
( %41يف  ،2012و %43يف  ،)2009يتبعها اطباء االخت�صا�ص وعيادات امل�ست�شفيات اخلا�صة ( %20يف  ،2012و %21يف
 ،)2009وال�صيدليات ( %15يف  ،2012و %13يف  ،)2009واجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ( %11يف ،2012
و %12يف  ،)2009والأونروا ( %10يف  ،2012و %8يف  .)2009وو�صل معدل التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة
 2الإح�صائيات احليوية ،دائرة الإح�صاءات العامة
 3الكتاب الإح�صائي ال�سنوي  ، 2012جدول � 2.2صفحة  ، 7دائرة الإح�صاءات العامة
4مكتب املراجع ال�سكانية� .صفحة بيانات ال�سكان يف العامل  ،2012وا�شنطن العا�صمة ،الواليات املتحدة الأمريكية
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خالل ال�سنة الأوىل من بداية اال�ستخدام �إىل  %48عام � .2012إ�ضافة �إىل ذلك� ،أظهر م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية
لعام � 2009أن نحو  %11من ال�سيدات الالتي ال يرغنب ب�إجناب �أطفال ال ي�ستخدمن �أية و�سيلة تنظيم �أ�سرة مما ميثل
حاجة غري ملباة لتنظيم الأ�سرة يف الأردن.
وبالرغم من ارتفاع معدالت التعليم بني الأردنيني يف كافة ال�شرائح العمرية ،وانت�شار كافة و�سائل االت�صال والإعالم،
وتوفر املعلومات الدقيقة حول ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة على امل�ستوى الوطني� ،إال �أن املفاهيم االجتماعية ال تزال
تعيق ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة .وترتبط بع�ض هذه املفاهيم ب�ضرورة تقدمي اخلدمات من قبل مقدمات خدمة �إناث
فقط ،واملعتقدات اخلاطئة فيما يتعلق بالآثار ال�سلبية الناجتة عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،بقي عدد الأطفال املرغوب به لدى العائلة يف الأردن مرتفع ًا.
حتديات برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

بالرغم من الدعم ال�سيا�سي ووجود ال�سيا�سيات ال�سكانية وامل�ستوى العايل من الوعي واملعتقدات املجتمعية بني ال�سيدات� ،إال
�أن تنظيم الأ�سرة يف الأردن ما زال يواجه حتديات عدة.

على �صعيد ال�سيا�سات :بالرغم من الإرادة ال�سيا�سية التي تدعم وجود ال�سيا�سات ال�سكانية واجلهود الرامية �إىل �إعداد
وتبني �سيا�سيات يف جمال ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة� ،إال �أن البيئة التي تدعم ال�سيا�سات و�آليات تبنيها وتنفيذها
تفر�ض حتدي ًا كبري ًا .وت�شمل بع�ض التحديات التي مت حتديدها �أن االلتزام الوطني جتاه ق�ضايا ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة مل ينعك�س على املخ�ص�صات املالية ملبادرات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وهذا بدوره �أدى اىل عدم
ا�ستدامة مبادرات تنظيم الأ�سرة املدعومة من قبل اجلهات املانحة .و ُيعد حت�سني بيئة ال�سيا�سات عن�صر ًا هام ًا لنجاح
املبادرات واملداخالت لهذه اال�سرتاتيجية.
وب�شكل عام ،يبدو �أن الأزمة املالية العاملية تركت �أثر ًا �ضئي ًال على املدى الق�صري على الأردن وعلى م�ؤ�شرات �صحة الأم
والطفل وال�صحة الإجنابية ب�شكل خا�ص� ،إال �أن ذلك ال ي�ستبعد وجود �أثر �سلبي حمتمل على املدى املتو�سط .لذلك ينبغي
�أن يكون هناك ا�ستمرار لوجود بيئة �سيا�سات داعمة فيما يتعلق بتوفري خدمات ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة يف
الأردن .و ُيعترب التمويل الكلي املخ�ص�ص لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة غري كايف ملواجهة التكاليف الكلية ،مما ي�ؤكد
على �أهمية البحث عن موارد متويل �إ�ضافية .وال يزال الدعم املقدم للأردن يف جمال التنمية �أولوية بالن�سبة ملعظم
البلدان املانحة.5
على �صعيد التزويد :ثمة تباين وا�ضح بني الأقاليم املحافظات من حيث احلاجة غري امللباة لتنظيم الأ�سرة وتفاوت
وا�ضح يف معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة ،مع ارتباط الأمرين بالعوامل االقت�صادية واالجتماعية .وينبغي �أن ت�أخذ
اجلهود الوطنية يف عني االعتبار املناطق املحرومة وغري املخدومة والعمل على �إزالة ما �أمكن من معيقات للح�صول على
الرعاية ال�صحية واال�ستفادة منها ،مثل عامل امل�سافة وتوفر مقدمي اخلدمات ونقاط تقدمي اخلدمة.
�إن تفاوت معدل الإجناب الكلي بني املحافظات ي�ستدعي تركيز اجلهود الوطنية على املحافظات ذات معدل الإجناب
الكلي الأعلى وهي جر�ش واملفرق ومعان حيث يبلغ معدل الإجناب الكلي فيها  4.3و 4.1و 4.1طفل لكل �سيدة يف �سن
االجناب على التوايل .كما �أن ا�ستخدام الو�سائل التقليدية ومعدالت التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة مرتفعة،
مما ي�شري �إىل �أن برنامج تنظيم الأ�سرة ينبغي �أن يويل اهتمام ًا �أكرب بامل�شورة واملتابعة من �أجل تخفي�ض معدل التوقف
عن اال�ستخدام وذلك من خالل م�ساعدة ال�سيدات على معاجلة املعيقات التي حتول دون اال�ستمرار با�ستخدام و�سائل
تنظيم الأ�سرة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يلعب تعليم املر�أة وم�شاركتها يف �سوق العمل دور ًا رئي�سي ًا يف تخفي�ض معدل الإجناب
الكلي وبالتايل ينبغي �أن يتم تكثيف اجلهود من اجل معاجلة هاتني امل�س�ألتني.
5ت�أثري الأزمة املالية العاملية على ال�صحة الإجنابية و�صحة الأم يف الأردن2011 ،
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وال تزال هناك فجوة بني توفر خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وجودتها والأنظمة اخلا�صة بها ،حيث ال تتوفر
كافة و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ،ال�سيما و�سائل تنظيم الأ�سرة الفعالة طويلة الأمد ،يف جميع املناطق اجلغرافية
والفقرية .وبالرغم من �أن القطاع اخلا�ص 6يوفر  %56من خدمات تنظيم الأ�سرة ،فال يزال هناك جمال ملزيد من
امل�شاركة والتو�سع يف اخلدمات وخيارات الو�سائل املتاحة يف هذا القطاع من �أجل الو�صول �إىل الأماكن التي ال تتوفر
فيها اخلدمات احلكومية بال�شكل الكايف� .إال �إن عدم توفر املوارد املالية ي�شكل عائق ًا �أمام التو�سع يف هذه اخلدمات
وتوفري و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة .وعالوة على ذلك ،هناك ثمة نق�ص يف املوارد الب�شرية ال�سيما مقدمي اخلدمات
ال�صحية من الإناث ،وحتيز مقدمي اخلدمات� ،ضعف امل�شورة املقدمة ،والفر�ص ال�ضائعة �أثناء تقدمي خدمات الرعاية
ال�صحية الأولية مبا يف ذلك الرعاية �أثناء احلمل وما بعد الوالدة ،بالإ�ضافة اىل احلاجة �إىل املزيد من التعاون والتن�سيق
والتخطيط املتكامل بني مقدمي اخلدمات وربط اخلدمات بنظام معلومات وطني.
على �صعيد الطلب :بالرغم من احلمالت ومبادرات التوعية التي متت ،فال تزال هناك معيقات ثقافية واجتماعية ت�ؤثر
على ا�ستخدام خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة .وينبغي �أن ت�ستهدف اجلهود الوطنية ال�سيدات ذوات احلاجة
غري امللباة وم�ساعدتهن من خالل التعليم والتوعية وحت�سني احل�صول على اخلدمات ال�صحية .وقد �أظهر م�سح ال�سكان
وال�صحة الأ�سرية لعام � 2009أن  %58على الأقل من ال�سيدات ال ي�ستخدمن حالي ًا و�سائل تنظيم الأ�سرة لكن لديهن النية
ال�ستخدامها يف امل�ستقبل ،و�أن  %38من غري امل�ستخدمات للو�سائل ال يخططن ال�ستخدامها يف امل�ستقبل .وبالرغم من
حقيقة ارتفاع م�ستوى املعرفة حول و�سائل تنظيم الأ�سرة ومزاياها بني ال�سيدات يف الأردن� ،إال �أنه من الوا�ضح �أن معدل
ا�ستخدام هذه الو�سائل يت�أثر باملعتقدات املجتمعية لل�سيدات وباملجتمع ومقدمي اخلدمات .ويثبت هذا من خالل حقيقة
عدم انخفا�ض العدد املثايل املرغوب به من الأطفال للأ�سرة الأردنية بالرغم من ارتفاع م�ستوى التعليم .و�أظهرت احدى
الدرا�سات �أن الرجال املتزوجني وال�شباب يف �إقليم اجلنوب يتمتعون مبعرفة جيدة فيما يتعلق بتنظيم الأ�سرة وال�صحة
الإجنابية .كما خل�صت الدرا�سة �إىل �أن الرجال املتزوجني وال�شباب لديهم مواقف �إيجابية جتاه متكني املر�أة7؛ �إال �أن هذه
املواقف الإيجابية مل ُترتجم �إىل �سلوكيات .وبالتايل ،يجب �أن تركز الربامج على حتويل املواقف �إىل ممار�سات و�سلوكيات
من حيث ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ومتكني املر�أة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،البد من م�أ�س�سة مبادرات االعالم والتعليم
واالت�صال الناجحة.
الإطار العام لال�سرتاتيجية
تت�ضح اال�سرتاتيجية من خالل �إطار عام يت�ضمن الأوليات امل�شمولة يف برنامج تنظيم الأ�سرة .وي�أخذ الإطار العام بعني
االعتبار الق�ضايا والتحديات التي مت حتديدها مبا فيها ق�ضايا بيئة ال�سيا�سات التي ت�شكل املناخ املحيط بتنفيذ املداخالت
بالإ�ضافة �إىل توفر وجودة معلومات وخدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،ومعتقدات و�سلوكيات املجتمع جتاه
تنظيم الأ�سرة .وقد مت �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية �ضمن �سياق التغيريات الدميوغرافية ال�سكانية التي يواجهها الأردن.
وت�سعى اال�سرتاتيجية �إىل:
• حتقيق االن�سجام يف اجلهود الوطنية املبذولة وتوجيهها نحو امل�ساهمة يف التنمية وزيادة االلتزام الوطني جتاه
ق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية
• �ضمان توفري وا�ستدامة املوارد الب�شرية واملالية الالزمة لدعم برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ومبادراته
واعتباره �أولوية وطنية
• �سد الفجوة بني ما يتم التخطيط له يف جمال ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وما ميكن تطبيقه على م�ستوى
الربامج واخلدمات ،و�إيجاد بيئة �سيا�سات داعمة لتعزيز تنفيذ الربنامج
• توفري م�ؤ�شرات �أداء لقيا�س التح�سن املتحقق بني الو�ضع الراهن ومدى حتقق الأهداف طويلة االمد
6قطاع ال�صحة اخلا�ص :القطاع الذي ي�شمل منظمات غري حكومية (اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة) ،والأونروا ،وجمعيات تطوعية وخريية �أخرى ،وعيادات و�صيدليات وم�ست�شفيات القطاع اخلا�ص.
Survey Report of Married Men and Unmarried Youth at age 15-24 years at the Southern Rural Communities in Jordan, 2009 conducted by Japanese
)International Cooperation Agency (JICA
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ال�شكل ( )1يو�ضح الإطار العام لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013وي�شمل
املداخالت واملخرجات والنتائج متو�سطة املدى والأثر

ال�شكل رقم ( :)1الإطار العام لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن للأعوام 2017-2013
�إن الأثر املن�شود على املدى البعيد لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013يهدف
�إىل حت�سني بيئة ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (�سيا�سات/خدمات/معلومات) التي تدعم الو�صول �إىل الفر�صة
ال�سكانية وت�ساهم يف حتقيق رفاه املواطنني .وميكن حتقيق هذا الأثر من خالل النتائج املتو�سطة املدى الثالث التالية:
� 1سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية  /تنظيم الأ�سرة
 2خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة متوفرة �سهلة الو�صول عادلة وذات جودة عالية
 3تغيري �إيجابي يف معتقدات و�سلوكيات املجتمع نحو ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
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.

النتائج واملخرجات واملداخالت
النتيجة متو�سطة املدى � :1سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
تهدف هذه النتيجة �إىل حت�سني بيئة ال�سيا�سات الداعمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ودعم القيادات من اجل
توفري املوارد واقرار وتبني ال�سيا�سات التي �ست�ساهم يف حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجية .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.

V

املخرجات (النتيجة متو�سطة املدى )1
� .1سيا�سات �صحة �إجنابية/تنظيم الأ�سرة داعمة للفر�صة ال�سكانية مطورة ومنفذة يف كافة القطاعات
 .2نظام�/آلية مطور(ة) لتحديد ومعاجلة املعيقات االجرائية
 .3نظام معلومات �شامل وحمدث عن تنظيم الأ�سرة لدعم القرارات وال�سيا�سات اخلا�صة بتنظيم اال�سرة ولت�سهيل �آلية
املتابعة والتقييم
امل�ؤ�شرات (النتيجة متو�سطة املدى ) 1
يتم قيا�س حتقيق النتيجة الأوىل واملخرجات ذات العالقة من خالل امل�ؤ�شرات التالية:
م�ؤ�شرات النتيجة متو�سطة املدى : 1
 .1عدد ال�سيا�سات الداعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي مت تبنيها
م�ؤ�شرات املخرجات :
� .1سيا�سات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املتبناة و�/أو املنفذة على امل�ستوى الوطني
 .2عدد املعيقات االجرائية املحددة واملعاجلة
 .3عدد الأدوات املعدة بهدف ك�سب الت�أييد
 .4عدد القرارات املتخذة بناء على التقارير ال�صادرة من نظام املعلومات املطور
 .5عدد الدرا�سات وامل�سوحات الوطنية املنفذة يف جمال ال�سكان وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي �ستدعم بيئة
ال�سيا�سات
املداخالت (النتيجة متو�سطة املدى )1
اتفق ال�شركاء على عدد من املداخالت الالزمة لتحقيق املخرجات املطلوبة املتعلقة بالنتيجة الأوىل:
 ت�صميم وتنفيذ مبادرات ك�سب ت�أييد على امل�ستوى الوطني لدعم ال�سيا�سات املقرتحة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرةوالفر�صة ال�سكانية مع خطه للمتابعة والتقييم.
 ت�ضمني مداخالت ا�سرتاتيجية ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف خطط وبرامج وموازنات امل�ؤ�س�سات املختلفة ذاتالعالقة.
 تعزيز قدرات املجل�س الأعلى لل�سكان واجلهات الوطنية ذات العالقة يف جمال:• ك�سب ت�أييد �أ�صحاب القرار وقادة املجتمع املدين والإعالميني ورجال الدين لتغيري �سيا�سات ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة مبا يت�سق مع الفر�صة ال�سكانية وتطوير وحتديث �أدوات ك�سب الت�أييد بناء على نتائج الدرا�سات
والبحوث احلديثة
• تطوير وحتليل �سيا�سات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
• حتديد املعيقات/العقبات وترتيبها ح�سب الأولويات بناء على الأدلة واملعلومات املتوفرة من نتائج امل�سوحات
والدرا�سات
• املتابعة والتقييم
• تكنولوجيا املعلومات وا�ستخدام �أنظمة املعلومات لإعداد التقارير الدورية الإدارية وتقارير املتابعة والتقييم
 ت�صميم وتنفيذ �سيا�سات داعمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة. ت�صميم وتنفيذ �آليات لتحديد ومعاجلة املعيقات لتنفيذ �سيا�سات جديدة �أو قائمة وحتديد احلاجة ل�سيا�سات جديدة. دعم التعاون بني القطاعات. حتديث وتفعيل نظام �شامل ملعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ي�شمل معلومات عن خدمات تنظيم الأ�سرةواخلرائط اجلغرافية مبا فيها قواعد بيانات خا�صة مبعلومات حول تزويد و�سائل تنظيم الأ�سرة والتدريب.
 ت�صميم وتنفيذ درا�سات يف جمال ال�سكان وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة من �ش�أنها حت�سني بيئة ال�سيا�ساتVI

الداعمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة.
 توحيد وحتديث معايري وطرق قيا�س م�ؤ�شرات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ومفاهيمها على امل�ستوى الوطنيللخدمات واملعلومات والإح�صاءات.
 ا�ستخدام البيانات وخمرجات الأنظمة لإعداد اخلطط ال�سنوية للم�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة واجراء الدرا�ساتلقيا�س �أثر مداخالت ومبادرات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (على �سبيل املثال درا�سة الفر�ص ال�ضائعة).
النتيجة متو�سطة املدى  :2خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة متوفرة �سهلة الو�صول عادلة وذات
جودة عالية
تهدف النتيجة �إىل توفري وتوزيع عادل خلدمات ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم �أ�سرة ت�ضمن العدالة االقت�صادية
واالجتماعية واجلغرافية ،بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س نظام �شامل لإدارة برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ُينفذ على
جميع امل�ستويات.

املخرجات (النتيجة متو�سطة املدى )2
 .1نظام �شامل ومتكامل لإدارة خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة منفذ على جميع امل�ستويات
 .2توزيع عادل خلدمات ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة عالية اجلودة
 .3خيارات �أو�سع لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
امل�ؤ�شرات (النتيجة متو�سطة املدى )2
يتم قيا�س حتقيق النتيجة الثانية واملخرجات ذات العالقة من خالل امل�ؤ�شرات التالية:
م�ؤ�شرات النتيجة متو�سطة املدى :2
 .1املعدل الوطني ال�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
 .2معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة يف املحافظات
 .3معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ح�سب �شرائح الرفاه الأدنى
 .4ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف �سنوات احلماية للأزواج ( )CYPح�سب اجلهات املقدمة للخدمة
 .5معدل التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة خالل ال�سنة الأوىل من اال�ستخدام
 .6ن�سبة احلاجة غري امللباة ح�سب املناطق اجلغرافية و�شرائح الرفاه االقت�صادي
 .7ن�سبة مراكز تقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي تقدم �أربع و�سائل تنظيم �أ�سرة حديثة �إحداها
اللولب �أو الغر�سة
م�ؤ�شرات املخرجات:
 .1ن�سبة مراكز تقدمي اخلدمة التي نفذ ر�صيدها من و�سائل تنظيم الأ�سرة
 .2عدد املراكز ال�صحية الفرعية التي �أدخلت خدمات تنظيم الأ�سرة
 .3عدد املراكز ال�صحية/العيادات اجلديدة التي تقدم خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة من خالل املنظمات
غري احلكومية �أو القطاع اخلا�ص
 .4ن�سبة مراكز تقدمي اخلدمة التي يوجد فيها فريق مكون على الأقل من طبيب وقابلة/ممر�ضة لتقدمي اخلدمات
 .5ن�سبة مديريات ال�صحة التي تطبق نظام فعال للإ�شراف الداعم على خدمات رعاية الأمومة والطفولة
 .6عدد املراكز ال�صحية التي حققت معايري االعتمادية للرعاية ال�صحية الأولية/تنظيم الأ�سرة
 .7عدد امل�ست�شفيات التي تقدم خدمات تنظيم الأ�سرة لل�سيدات يف مرحلتي ما بعد الوالدة مبا�شرة وما بعد الإجها�ض
 .8عدد امل�ستخدمني اجلدد لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة

VII

 .9ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت على م�شورة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .10ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت على و�سيلة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .11ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات احلا�صالت على م�شورة تنظيم الأ�سرة قبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .12ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات احلا�صالت على و�سيلة تنظيم ا�سرة حديثة قبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .13العدد الرتاكمي ملقدمي اخلدمة املدربني يف املوا�ضيع املتعلقة بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ح�سب املو�ضوع
التدريبي واملجموعات املدربة
 .14م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدات عن اخلدمات املقدمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص
 .15عدد خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة اجلديدة املتوفرة يف الأردن

املداخالت (النتيجة متو�سطة املدى )2
اتفق ال�شركاء على عدد من املداخالت الالزمة لتحقيق املخرجات املتعلقة بالنتيجة الثانية:
 تطوير وتنفيذ:• نظام�/أ�س�س تنمية و�إعداد كوادر ب�شرية يف جمال خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يركز على اال�ستقطاب
والتوزيع املالئم للعاملني وتقييم الأداء واحلوافز لالحتفاظ بالكفاءات املتميزة خا�صة يف املناطق النائية
• نظام �ضمان جودة و�إ�شراف داعم لتقييم ومتابعة خدمات و�إجراءات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاعني
العام واخلا�ص
• نظام مايل داعم خلدمات ومعلومات تنظيم الأ�سرة يت�ضمن حتديث نظام ال�شراء والتزويد (اللوج�ستي)
لو�سائل تنظيم الأ�سرة
 حتديث حمتوى الربامج التدريبية ملقدمي خدمات ومعلومات تنظيم الأ�سرة بناء على الأدلة العلمية ،وتوحيد م�صطلحاتومفاهيم ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة امل�ستخدمة يف نقاط تقدمي اخلدمة.
 التو�سع يف اخلدمات اىل الأماكن التي ال تتوفر فيها خدمات تنظيم الأ�سرة. توفري االحتياجات الالزمة لتقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة من �أجهزة وو�سائل وبنية حتتية وكوادرطبية مدربة وم�ؤهلة وكافية يف املناطق الأكرث احتياجا على م�ستويي الرعاية الأولية وامل�ست�شفيات.
 تعزيز قدرات مقدمي اخلدمة يف جمال امل�شورة وتقدمي اخلدمات للتقليل من احلاجة غري امللباة والفر�ص ال�ضائعةوت�ضمني تنظيم الأ�سرة �ضمن حزم الرعاية ال�صحية الأولية/الأمومة والطفولة وت�ضمني م�شورة وخدمات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف امل�ست�شفيات ما بعد الوالدة وبعد الإجها�ض وقبل اخلروج من امل�ست�شفى.
 �ضمان توفري اخلدمات بجودة عالية وتطبيق بروتوكوالت ومعايري خدمات تنظيم الأ�سرة املبنية على الأدلة العلمية. زيادة خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة املتاحة ب�إ�ضافة �أنواع جديدة من و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ملجموعةالو�سائل املتاحة.
النتيجة متو�سطة املدى  :3تغيري �إيجابي يف معتقدات و�سلوكيات املجتمع جتاه 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 وتبني مبادرات من �ش�أنها تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية يف
هذا املجال.

املخرجات (النتيجة متو�سطة املدى )3
 .1توعية املجتمعات بق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .2مبادرات ات�صال و�إعالم �صحي لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة منفذة مع ال�شركاء
 .3املبادرات الإعالمية والربامج التوعوية مم�أ�س�سة

VIII

امل�ؤ�شرات (النتيجة متو�سطة املدى )3
يتم قيا�س حتقيق النتيجة الثالثة واملخرجات ذات العالقة من خالل امل�ؤ�شرات التالية:
م�ؤ�شرات النتيجة متو�سطة املدى : 3
 .1معدل الإجناب الكلي املرغوب
 .2عدد امل�ستخدمني اجلدد لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
 .3ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف �سنوات احلماية للأزواج ()CYP
 .4و�سيط فرتة املباعدة بني الوالدات
م�ؤ�شرات املخرجات :
 .1ن�سبة التح�سن يف م�ستوى اجتاهات /مواقف اجلمهور امل�ستهدف نحو برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .2عدد اللجان املجتمعية الفاعلة التي تعنى بق�ضايا التوعية بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .3عدد امل�ؤ�س�سات التي تنفذ برامج التوعية يف جمال تنظيم الأ�سرة
 .4عدد برامج/حمالت التوعية املنفذة على امل�ستوى الوطني

املداخالت (النتيجة متو�سطة املدى )3
اتفق ال�شركاء على عدد من املداخالت الالزمة لتحقيق املخرجات املطلوبة املتعلقة بالنتيجة الثالثة:
 دعم عقد �شراكات مع امل�ؤ�س�سات الوطنية للعمل على زيادة الطلب على خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة. تعزيز قدرات القائمني على برامج االت�صال والإعالم ال�صحي. تطوير وتنفيذ برامج وحمالت توعية بالتعاون مع ال�شركاء وامل�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة لتغيري مفاهيم املجتمعحول تنظيم الأ�سرة والتي تدعم م�شاركة الرجل وت�صل �إىل املدار�س واجلامعات واجلوامع والكنائ�س واملجتمعات
ال�شبابية وقيادات املجتمع املحلي.
 تداخالت مع �صناع القرار بهدف ك�سب الت�أييد لتنفيذ مبادرات االت�صال والإعالم. ت�ضمني ن�شاطات االت�صال والإعالم لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف اخلطط ال�سنوية لل�شركاء. تنفيذ مبادرات توعوية وات�صالية والعمل على توفري املوارد الب�شرية واملالية لها. م�أ�س�سة مبادرات التوعية واالت�صال الناجحة.مداخالت م�شرتكة تدعم تنفيذ ا�سرتاتيجية ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
• التمويل الكايف
• نظام املتابعة والتقييم على كافة امل�ستويات ويف جميع القطاعات
• الدعم الفني
• بناء القدرات لتحليل ل�سيا�سات وتقدمي اخلدمة واالت�صال لتغيري ال�سلوكيات

IX

تنفيذ اال�سرتاتيجية
�إن حتقيق �أهداف هذه اال�سرتاتيجية يتطلب �ضمان التزام جميع ال�شركاء من خمتلف القطاعات وعلى جميع امل�ستويات
ب�أدوارهم �سواء كانوا معنيني بالتنفيذ ب�شكل مبا�شر �أو بامل�شاركة يف التنفيذ �أو بتقدمي الدعم الالزم للتنفيذ وفق ًا للدور
املناط بهم.
اجلهة املن�سقة� :سيتم تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية من قبل جمموعة من اجلهات املنفذة والداعمة وبتن�سيق من املجل�س
الأعلى لل�سكان.
اجلهات املعنية بالتنفيذ :وزارة ال�صحة ،اخلدمات الطبية امللكية ،اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ،الأونروا،
املجل�س الأعلى لل�سكان ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،وزارة الداخلية ،وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،دائرة الأحوال
املدنية ،دائرة االح�صاءات العامة ،اجلامعات الأردنية ،امل�ؤ�س�سات البحثية ،املجل�س ال�صحي العايل ،املجل�س الأعلى
لل�شباب ،جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،املجل�س الطبي الأردين ،جتمع جلان املر�أة ،منظمات املجتمع املدين ،م�ؤ�س�سة
نور احل�سني/معهد العناية ب�صحة الأ�سرة ،معهد امللكة زين ال�شرف التنموي ،اجلمعية اخلريية ال�شرك�سية ،االحتاد
العام للجمعيات اخلريية ،جمعية �أمان الأردنية ،نقابة ال�صيادلة ،اجلمعية الأردنية للت�أمينات ال�صحية� ،شركات الت�أمني
ال�صحي اخلا�صة ،م�ستودعات الأدوية ،امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء ،دائرة ال�شراء املوحد ،امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي وغريها من املنظمات غري احلكومية.
اجلهات الداعمة :وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثله بامل�شاريع ذات العالقة
بربنامج تنظيم الأ�سرة� ،صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) ومنظمة ال�صحة
العاملية.
الفر�ضيات واملخاطر
عند �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013مت االخذ باالعتبار فر�ضيات
�أ�سا�سية ل�ضمان جناحها:
• التزام �أ�صحاب القرار ومنظمات وفئات املجتمع يف �إحداث تغيري �إيجابي وتبني ال�سيا�سات وم�أ�س�سة املبادرات
الناجحة التي تخدم ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
• �إدراك ووعي العاملني يف هذا املجال ب�أهمية البحث العلمي والبيانات يف اتخاذ القرارات ودعم ال�سيا�سات
• اال�ستمرارية يف توفري الكفاءات من مقدمي اخلدمات واملوارد املالية الالزمة
• ت�أ�صل ثقافة جودة اخلدمات والعدالة يف توفري اخلدمات لكافة الفئات
• التزام القطاع العام واخلا�ص واملجتمع املدين ووجود اجلهات الداعمة
كما مت حتديد جمموعة من التحديات �أو املخاطر التي ميكن �أن ت�ؤثر على التنفيذ ،منها:
• النق�ص املحتمل يف املوارد املالية والكوادر الب�شرية
• التغيري يف الو�ضع االقت�صادي وال�سيا�سي مبا يف ذلك ت�أثري عامل الهجرة وال�سيما الهجرة الق�سرية والتي ت�شكل
�ضغط ًا على اخلدمات املقدمة
• فقدان الدافعية وااللتزام من قبل �أ�صحاب القرار والتغري يف منا�صب �أ�صحاب القرار
• مقاومة التغيري والتغيري البطيء يف ال�سلوكيات واالجتاهات بني مقدمي اخلدمة واملواطنني واملجتمع
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املتابعة والتقييم
يعتمد جناح هذه اال�سرتاتيجية على املتابعة والتقييم املنتظم لقيا�س مدى التقدم يف تنفيذ املداخالت وحتقيق املخرجات
املتوقعة ،بالإ�ضافة �إىل تقييم ومراجعة اال�سرتاتيجية يف املراحل املختلفة لقيا�س حتقيق النتائج املرجوة .وي�ضطلع املجل�س
الأعلى لل�سكان مب�س�ؤولية متابعة وتقييم هذه اال�سرتاتيجية من خالل نظام املتابعة والتقييم يف املجل�س.
�سيتم متابعة الأداء من خالل تنفيذ خطط �سنوية من قبل جميع ال�شركاء ،و�سيتم جمع املعلومات حول الأداء ب�شكل دوري
من خالل �ضباط االرتباط من اجلهات املعنية و�سيتم مراجعته مع اخلطط ال�سنوية لتحديد كفاءة التنفيذ .كما �ستقوم
اجلهات امل�شاركة بالتعاون مع املجل�س الأعلى لل�سكان مبراجعة م�ؤ�شرات الأداء لتحقيق النتائج واملخرجات ب�شكل منتظم،
مع �إعداد تقارير متابعة وتقييم حول اال�سرتاتيجية املقدمة �سنوي ًا .و�سيتم تقييم اال�سرتاتيجية من خالل:
• مراجعة �سنوية مل�ؤ�شرات الأداء :و�ست�شمل كافة ال�شركاء يف جميع القطاعات.
• مراجعة يف منت�صف فرتة اال�سرتاتيجية� :سيتم تقييم اال�سرتاتيجية يف عام  2015يف منت�صف الفرتة الزمنية
من عمر اال�سرتاتيجية .و�سيتم ا�ستخدام النتائج والتو�صيات لتعديل املداخالت وتنقيح اال�سرتاتيجية �إن ا�ستدعت
احلاجة.
• تقييم نهائي لال�سرتاتيجية� :سوف يقي�س التقييم النهائي مدى حتقيق الأثر لال�سرتاتيجية .وينبغي �أن يجري
هذا التقييم يف منت�صف عام  2017حتى تتوفر النتائج النهائية لل�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الالحقة.
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 )1متهيد
يتوىل املجل�س الأعلى لل�سكان م�س�ؤولية و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات ُ
وخطط العمل املتعلقة بجميع الق�ضايا ال�سكانية
بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ال�شريكة والهيئات الإقليمية والدولية املعنية ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز القدرات الوطنية
للم�س�ؤولني يف خمتلف امل�ؤ�س�سات املعنية بهذه الق�ضايا.
يف عام  ،1973مت ت�أ�سي�س اللجنة الوطنية لل�سكان بهدف �صياغة وتنفيذ �سيا�سة وطنية ُتعنى بو�ضع اخلطط وتنفيذ
الربامج ذات ال�صلة بالق�ضايا ال�سكانية .وقد مت اعتماد �أول �سيا�سة وطنية لل�سكان يف عام  ،1993وقد تب َّنت اللجنة الوطنية
لل�سكان يف الوقت ذاته الربنامج الوطني للمباعدة بني الأحمال يف حماولة منها لتعزيز و�ضع املر�أة والطفل وتخفي�ض معدل
الإجناب الكلي من خالل الدعوة اىل املباعدة بني الأحمال .وقد مت �صياغة �أول ا�سرتاتيجية وطنية لل�سكان من قبل اللجنة
الوطنية لل�سكان ومتت املوافقة عليها من قبل احلكومة يف عام  .1996وت�ضم َّنت اال�سرتاتيجية �أربعة حماور رئي�سية هي:
ال�سكان والتنمية املُ�ستدامة ،وامل�ساواة بني اجلن�سيني ،ومتكني املر�أة وال�سكان وك�سب الت�أييد والإعالم.
ويف عام  ،2002مت تغيري ا�سم اللجنة الوطنية لل�سكان لي�صبح «املجل�س الأعلى لل�سكان» متا�شي ًا مع دورها وم�س�ؤولياتها
و�سعة .وي�ضطلع املجل�س الأعلى لل�سكان ،برئا�سة رئي�س الوزراء حتى عام َّ ،2012ثم وزارة التخطيط والتعاون الدويل
املُ َّ
بعد ذلك ،مب�س�ؤولية توجيه اجلهود الوطنية الرامية �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل ال�سعي لإيجاد توازن بني
النمو ال�سكاين واملوارد االجتماعية واالقت�صادية املتاحة.
وقد و�ضع املجل�س الأعلى لل�سكان اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013للم�ساهمة
يف الو�صول �إىل ذروة الفر�صة ال�سكانية بحلول عام  2030والتي مت تقدميها يف وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية عام ،2009
والتي �أق َّرتها رئا�سة الوزراء الأردنية .وعالوة على ذلك ،ف�إن اال�سرتاتيجية �ست�سهم يف حتقيق �أهداف الأجندة الوطنية
لتح�سني رفاه املواطن الأردين .وتعد هذه اال�سرتاتيجية وثيقة �سيا�سات وطنية قائمة على املكت�سبات والإجنازات الوطنية
والدرو�س امل�ستفادة من كافة القطاعات.
�إن اال�ستفادة من الفر�صة ال�سكانية وحتقيق الرفاه جلميع املواطنني يقت�ضي �إحداث تغيري يف الرتكيب العمري لل�سكان
وال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية على حدِّ ال�سواء .ولتحقيق التحول الدميوغرايف يف الرتكيب العمري لل�سكان،
ا�شتملت وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية على خمرج لتحقيق معدل �إجناب يبلغ  2.5طفل لكل �سيدة يف �سنِّ الإجناب
يف عام  2017و 2.1يف عام  ،2030بالإ�ضافة �إىل احتواء الوثيقة على التغيريات ذات العالقة بال�سيا�سات االجتماعية
واالقت�صادية .وقد متت مراجعة الأهداف من قبل املجل�س الأعلى لل�سكان واجلهات ال�شريكة يف عام  2010يف �ضوء نتائج
م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام  2009لت�صبح حتقيق معدل �إجناب كلي ي�صل �إىل  3.5يف عام  2012و 3.0يف عام
 .2017وقد حت َّقق معدل الإجناب الكلي امل�ستهدف لعام  2012البالغ  3.5طفل لكل �سيدة يف �سن االجناب وفق ًا للتقرير
الأويل مل�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام  .2012و�سوف ي�ساهم تنفيذ برنامج ناجح لتنظيم الأ�سرة على متكني الأردن
من خف�ض معدل الإجناب الكلي و�سيكون مبثابة �أداة فعالة لتحقيق التح ُّول الدميوغرايف املطلوب للم�ساهمة يف حتقيق
الفر�صة ال�سكانية وحتقيق �أهداف التنمية الوطنية للأردن يف نهاية املطاف .وتعنرب اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013خارطة طريق لتنفيذ برنامج ناجح لتنظيم الأ�سرة.
وي�سهم تنظيم الأ�سرة يف حت�سني �صحة الأمهات والأطفال ،ويعترب تنظيم الأ�سرة من �أهم �إجنازات ال�صحة العامة يف
القرن املا�ضي ،كما ُتعد �إتاحة خدمات ال�صحة الإجنابية مبا فيها تنظيم الأ�سرة هدف ًا من الأهداف الإمنائية الألفية
حتى عام .2015
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عمق لو�ضع برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة احلايل يف
وقد و�ضعت اال�سرتاتيجية الوطنية ا�ستناد ًا �إىل حتليل ُم ِّ
الأردن .وتركز اال�سرتاتيجية اجلهود الوطنية على كافة املناطق اجلغرافية وال�شرائح االقت�صادية واالجتماعية مع �إيالء
اهتمام خا�ص باملواطنني الأكرث احتياج ًا يف الأردن وتعزز التعاون بني كافة القطاعات.

ال�شكل رقم ( :)2ال�صلة بني الأجندة الوطنية و�سيا�سات الفر�صة ال�سكانية واال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

2

 )2الهدف من اال�سرتاتيجية
و�ضعت اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة �إطار ًا عام ًا ُير ِّكز على حت�سني بيئة ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة (من �سيا�سات/خدمات/معلومات) يف الأردن .وت�سعى اال�سرتاتيجية بوجه عام لتحقيق الآتي:
• االن�سجام يف اجلهود الوطنية املبذولة وتوجيهها نحو امل�ساهمة يف التنمية وزيادة االلتزام الوطني جتاه ق�ضايا
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية
• �ضمان توفري وا�ستدامة املوارد الب�شرية واملالية الالزمة لدعم برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ومبادراته
واعتباره �أولوية وطنية
• �سد الفجوة بني ما يتم التخطيط له يف جمال ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وما ميكن تطبيقه على م�ستوى
الربامج واخلدمات ،و�إيجاد بيئة �سيا�سات داعمة لتعزيز تنفيذ الربنامج
• توفري م�ؤ�شرات �أداء لقيا�س التح�سن املتحقق بني الو�ضع الراهن والأهداف طويلة االمد
و�ستكون اخلطط التنفيذية التي يتم تطويرها وفق ًا لال�سرتاتيجية مبثابة �إطار عام لربنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة ودليل للمداخالت لل�سنوات اخلم�س املقبلة ،كما �أنها �ستوفر �أ�سا�س ًا للم�ؤ�شرات املُ�ستخدمة لقيا�س الأداء والتنفيذ
على كافة امل�ستويات.
�إن الأثر املن�شود لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013يهدف �إىل حت�سني بيئة
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (�سيا�سات/خدمات/معلومات) التي تدعم الو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية وت�ساهم يف
حتقيق رفاه املواطنني.
وت�شمل اال�سرتاتيجية ثالث نتائج متو�سطة املدى هي:
� .1سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .2خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة متوفرة �سهلة الو�صول عادلة وذات جودة عالية
 .3تغيري �إيجابي يف معتقدات و�سلوكيات املجتمع جتاه ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
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 )3ربط اال�سرتاتيجية مع خطتي عمل ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة الأوىل والثانية
تعتمد هذه اال�سرتاتيجية على املكت�سبات والدرو�س امل�ستفادة من خطتي العمل الوطنيتني لل�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة للأعوام ( )2007-2003و( )2012-2008و ُت�ش ِّكل ا�ستمرار ًا لهما .وقد هدفت خطة العمل الوطنية لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة الأوىل (� )2007-2003إىل الت�أ�سي�س لربنامج فعال و�شامل و ُمن�سق وعلى املدى الطويل
لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة .وركزت على املحاور التالية :تطوير �أنظمة املعلومات ،اال�ستدامة املالية ،ك�سب الت�أييد،
تعديل االجتاهات وتغيري ال�سلوك ،تطوير ال�سيا�سات ،التن�سيق واحل�صول على اخلدمات .وبنيت خطة العمل الوطنية
لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة الثانية على النجاحات والدرو�س امل�ستفادة من املرحلة الأوىل مع �إدراج بع�ض
الق�ضايا التي ا�ستجدت خالل تلك الفرتة بالإ�ضافة �إىل تطوير �آلية منا�سبة للمتابعة والتقييم .ودعم ًا لغاية اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�سكان ،ر َّكزت ال�سنوات الثالث الأوىل من خطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة الثانية
على تعزيز فعالية وكفاءة ا�ستخدام خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ومعلوماتها خالل الفرتة .2012-2008
كما ركزت خطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة الثانية على رفع م�ستوى الوعي بق�ضايا ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،والتغلب على املعيقات التي حتول دون الو�صول �إىل اخلدمات ذات اجلودة العالية ،بناء
قدرات مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية� ،ضمان ا�ستدامة و�سائل تنظيم الأ�سرة ،تعزيز دور القطاع اخلا�ص والتطوعي،
وا�ستخدام البيانات احلديثة التخاذ القرارات ومتابعتها .ويف عام  ،2010وفق ًا لإقرار جمل�س الوزراء لوثيقة �سيا�سات
الفر�صة ال�سكانية ،والتي يتطلب حتقيقها خف�ض معدالت االجناب ،فقد مت �إعادة حتديد الهدف من خطة العمل الوطنية
لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة الثانية على النحو التايل« :حت�سني ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن
للم�ساهمة يف حت�سني �صحة املر�أة والطفل وت�سريع الو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية» .وقد ركزت اخلطة على الأهداف
ال�سبعة التالية:
 .1حت�سني بيئة (مناخ) ال�سيا�سات املتعلقة بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .2حت�سني م�ستوى دعم القرارات لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .3زيادة م�ستوى الت�أييد لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .4زيادة توفر خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .5حت�سني جودة خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .6زيادة الوعي بق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .7زيادة فعالية خطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة الثانية يف حتقيق الأهداف
الوطنية
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 )4عملية تطوير اال�سرتاتيجية
قام املجل�س الأعلى لل�سكان ،كجهة وطنية خمت�صة بتن�سيق اجلهود املبذولة يف جمال ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة،
ب�إعداد هذه اال�سرتاتيجية الوطنية مب�شاركة فاعلة ونهج ت�شاركي مع كافة اجلهات ذات العالقة املقدمة خلدمات معلومات
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن مبن فيها الوزارات وامل�ؤ�س�سات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص
واجلهات املانحة .وقد مت �إعداد اال�سرتاتيجية على ثالث مراحل .وقد �شملت املرحلة الأوىل حتلي ًال للو�ضع الراهن لل�سكان
وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن .ويف املرحلة الثانية ،مت حتديد التحديات والفر�ص والق�ضايا امل�ستقبلية� .أما
يف املرحلة الثالثة فقد مت تطوير اال�سرتاتيجية.
وقد مت ت�شكيل جلنة تخطيط ملتابعة �إعداد اال�سرتاتيجية برئا�سة املجل�س الأعلى لل�سكان وع�ضوية كل من وزارة ال�صحة،
اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ،الأونروا ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل والقطاع الإعالمي .كما قام فريق
فني من املجل�س الأعلى لل�سكان بتوجيه عملية �إعداد ومراجعة اال�سرتاتيجية خالل املراحل الثالث.
وقد مت جمع املعلومات اخلا�صة ب�إعداد اال�سرتاتيجية من خالل �إجراء  )1مراجعه عامة للوثائق والدرا�سات ذات العالقة
 )2مقابالت �شخ�صية مع بع�ض �صناع القرار  )3جل�سات/جمموعات ب�ؤرية مع ممثلي اجلهات املقدمة خلدمات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن واجلهات الأخرى املعنية واجلهات املانحة  )4تنفيذ م�سوحات ا�ستطالعية ملدراء
ال�صحة يف القطاع العام وعلى م�ستوى املحافظات والعاملني يف خمتلف املنا�صب الإدارية و )5عقد ثالث ور�ش عمل على
امل�ستوى الوطني ملقدمي اخلدمات ال�صحية و�أ�صحاب القرار واجلهات االخرى املعنية واجلهات املانحة لعر�ض ومناق�شة
النتائج الأولية ملرحلة حتليل املعلومات وحتديد الق�ضايا الرئي�سية ذات الأولوية يف �إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام .2017-2013
وت�ضمنت الوثائق التي متت مراجعتها م�سوحات دائرة الإح�صاءات العامة اخلا�صة بال�سكان وال�صحة الأ�سرية للأعوام
 2007و 2009و ،2012وم�سح العمالة والبطالة لعام  ،2011واال�سرتاتيجيات واخلطط التنفيذية احلالية وهي وثيقة
�سيا�سات الفر�صة ال�سكانية لعام  ،2009ووثيقة الأجندة الوطنية الأردنية للأعوام  ،2015-2006ووثيقة مبادرة ر�ؤية
الأردن  ،2020والتقرير الوطني الثاين للأهداف الإمنائية للألفية  ،2010واخلطة الوطنية ملتابعة وتقييم �سيا�سات
الفر�صة ال�سكانية لعام  ،2011وخطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وتقارير املتابعة والتقييم اخلا�صة
بها واال�سرتاتيجيات القطاعية مثل ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة وا�سرتاتيجية اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة
وا�سرتاتيجيات اجلهات املعنية الرئي�سية يف برنامج تنظيم الأ�سرة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد متت مراجعة درا�سات دولية
وملخ�صات �سيا�سات وبرامج ذات عالقة بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة.
وقد مت تقدمي م�سودة الإطار العام لال�سرتاتيجية لأع�ضاء جمل�س ادارة املجل�س الأعلى لل�سكان بعد �إجراء عدة مراجعات،
مع �أخذ مالحظات الأع�ضاء واملراجعني الآخرين بعني االعتبار.
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 )5حتليل الو�ضع الراهن
يتناول هذا اجلزء ( )1حتليل للو�ضع الراهن فيما يتعلق باخل�صائ�ص الدميوغرافية ل�سكان الأردن والق�ضايا ذات ال�صلة،
و( )2بيئة ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة مبا فيها ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة وبيئة ال�سيا�سات والربامج ،و()3
حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص املتوفرة واملخاطر/التهديدات.
 .1اخل�صائ�ص الدميوغرافية ل�سكان الأردن

�إن معدل النمو ال�سكاين ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثره مبعدالت املواليد اخلام ومعدالت الوفيات اخلام ،يت�أثر �أي�ض ًا بالهجرة،
والتي كان �آخرها الزيادة يف �أعدد الالجئني من الدول املجاورة ،مثل العراق و�سوريا .ولقد �أدت هذه العوامل �إىل زيادة
عدد ال�سكان من � 586ألف ن�سمة يف عام � 1952إىل  6.4مليون يف عام  .82012و�إذا ا�ستمر املعدل احلايل للنمو ال�سكاين
باالرتفاع بن�سبة � % 2.19سنوي ًا ،9ف�إنه من املتوقع �أن يت�ضاعف عدد ال�سكان لي�صل �إىل  13مليون بحلول عام  ،2040ويرجع
ذلك �أ�سا�س ًا �إىل ارتفاع معدل املواليد ،حيث �أنه ويف ال�سنوات الع�شرين الأخرية ،مت �إجناب ثالثة ماليني طفل يف الأردن.
ومن هنا ف�إن تنفيذ برنامج ناجح لتنظيم الأ�سرة �سيعمل على متكني الأردن من خف�ض معدل الإجناب الكلي و�سيكون
مبثابة �أداة فعالة لتحقيق التحول الدميوغرايف املطلوب من �أجل امل�ساهمة يف حتقيق الفر�صة ال�سكانية وبالتايل حتقيق
الأهداف الإمنائية الوطنية يف اململكة.
وعلى الرغم من انخفا�ض معدل الإجناب الكلي من  6.6طفل لكل �سيدة يف �سن االجناب يف عام � 1983إىل  5.6طفل لكل
�سيدة يف عام  1990و�إىل  3.8يف عام  2009و 3.5طفل لكل �سيدة يف عام � ،102012إال �أنه ال يزال يعترب معد ًال مرتفع ًا .وقد
�أثرت معدالت املواليد والوفيات وعوامل الهجرة على الرتكيب العمري لل�سكان منذ عام � ، 1979إذ انخف�ضت ن�سبة ال�سكان
يف الفئة العمرية دون �سنّ  15عام ًا 11من  %50يف عام � 1979إىل  %37يف عام  ،2011رغم ت�ضاعف �أعداد تلك الفئة ،يف
حني �أن ن�سبة ال�سكان يف الفئة العمرية  65عام ًا ف�أكرث مل تزد �سوى من � %3إىل  %3.2فقط 12خالل نف�س الفرتة الزمنية.
يبني ال�شكل التو�ضيحي رقم ( )3انخفا�ض ًا يف معدل الإجناب الكلي 13يف الفرتة الواقعة من � 1976إىل  ،2002ثم ركودها
حتى عام  .2012وال يزال معدل الإجناب الكلي يعترب مرتفع ًا ،ويعزى ذلك �إىل العديد من العوامل منها ارتفاع ن�سبة
احلاجة غري املُلباة ،وحقيقة �أن ال�سيدات الزلن يعتقدن ب�أن العدد املثايل للأطفال 14لكل �أ�سرة يجب ان ال يقل عن �أربعة
�أطفال .حيث �أنه يف عام  ،1990و�صل معدل الإجناب الكلي يف الأردن �إىل  5.6طفل لكل �سيدة ،يف حني كان العدد املثايل
للأطفال  4.4طفل ،بينما بلغ العدد املثايل للأطفال يف عام  ،2009عندما كان معدل الإجناب الكلي  3.8طفل لكل
�سيدة 4.2 ،طفل لكل �سيدة.
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ال�شكل رقم ( :)3االجتاهات يف معدل الإجناب الكلي2012-1976 ،
 .http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm 8ال ي�شتمل هذا ال�شكل على الالجئني ال�سوريني البالغ عددهم  1.2مليون الجئ يعي�شون حالياً يف الأردن وفقاً لآخر ت�صريحات
 9الأردن بالأرقامhttp://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/jorfig/2011/4.pdf :2011 ،
 10دائرة الإح�صاءات العامة وم�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية الأردن :2012 ،التقرير الأويل ،اجلدول رقم ()3
 11الكتاب الإح�صائي ال�سنوي  ،2011دائرة الإح�صاءات العامة
 12الأردن بالأرقام ،2011 ،ال�صفحة رقم ()1
 13م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية ،دائرة الإح�صاءات العامة 2012
 14م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية ،دائرة الإح�صاءات العامة  ،2009 ،اجلدول رقم ()7.5

6

وقد �أظهرت نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام � 2009أن و�سيطالعمر عند الزواج للمرة الأوىل كان � 22سنة من
دون وجود فرق بني احل�ضر والريف .و�سجلت حمافظة الكرك �أعلى و�سيط للعمر عند الزواج وهو � 23.6سنة ،يف حني كان
حت�سن الو�ضع االقت�صادي.
�أدنى و�سيط للعمر يف حمافظة الزرقاء �إذ بلغ � 21.6سنة .ويزداد و�سيط العمر عند الزواج مع ُّ
ومتيل ال�سيدات يف الفئات الأكرث ثرا ًء �إىل الزواج يف عمر مت�أخر باملقارنة مع ال�سيدات يف الفئات الأفقر .ووفق ًا مل�سح
ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام  ،2009كان و�سيط العمر الذي تنجب فيه ال�سيدات الطفل الأول هو � 24سنة مع عدم وجود
اختالف بني املناطق احل�ضرية والريفية �أو بني املحافظات.
ووفق ًا للتقرير الأويل مل�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام  ،2012ف�إن �أقل من ثلثي ال�سيدات املتزوجات ( )%31تقل �أعمارهم
عن  30عام ًا ،وميثل هذا انخفا�ض ًا من  %34يف عام  2002و %32يف العامني  2007و .2009ويعزى هذا االنخفا�ض يف ن�سبة
الإناث التي �سبق لهن الزواج �إىل ارتفاع العمر عند الزواج .ويف املقابل ،فقد ارتفعت ن�سبة ال�سيدات التي �سبق لهن الزواج
يف الفئة العمرية ما بني  49-30عام ًا من  %66يف عام � 2002إىل  %68يف العامني  2007و 2009و�إىل  %69يف عام .2012
وتع ُّد م�ستويات تعليم املر�أة وم�شاركتها يف �سوق العمل من بني �أهم العوامل التي ت�ساهم يف انخفا�ض معدالت الإجناب .حيث
�أنه ثلث ال�سكان يف الأردن التحقوا بالتعليم مب�ستوياته املختلفة ،ونتيجة للجهود الوطنية فقد انخف�ض معدل الأمية من %36
يف عام � 1976إىل  %10يف عام  ،2002وانخف�ض �إىل  %6.7يف عام  .2011وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن الأمية تنت�شر ب�شكل
�أعلى بني الإناث ( )%10.1منها بني الذكور ( 15.)%3.4و�أظهرت نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام � 2009أن
معدل الإجناب الكلي بني ال�سيدات يت�أثر مب�ستوى تعليمهن حيث ي�صل اىل  4.1طفل لكل �سيدة بني ال�سيدات غري املُتع ِّلمات
واللواتي �أكملنَ تعليمهنَّ الأ�سا�سي بينما ال يتجاوز  3.5طفل لكل �سيدة بني ال�سيدات اللواتي �أكملن تعليمهن اجلامعي.
وبالإ�ضافة لذلك ،ت�شري الدرا�سات �إىل �أن زيادة بن�سبة  %10يف تعليم املر�أة ي�سهم يف خف�ض معدالت الإجناب مبقدار 0.5
طفل لكل �سيدة ،16حيث �أن تعليم املر�أة ي�ؤثر على الإجناب من خالل عدد من املُتغريات ،منها العمر عند الزواج.
كما ويرتبط معدل الإجناب الكلي ارتباط ًا عك�سي ًا مع م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل� .17إذ �أثبتت الدرا�سات التي �أجريت يف
هذا املجال �أن زيادة بن�سبة  %1يف م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل ُيقلل من معدل الإجناب الكلي مبقدار  .%0.5وقد �أظهرت
نتائج م�سح العمالة والبطالة الذي يتم �إجرا�ؤه �سنوي ًا يف الأردن �أن متو�سطم�شاركة املر�أة يف �سوق العمل قد ارتفع ارتفاع ًا
طفيف ًا من  %12.4يف عام � 1993إىل  %14.7يف عام  .18 2011وال يزال معدل البطالة بني الن�ساء مرتفع ًا ،على الرغم من
انخفا�ضه من  %36.7يف عام � 1993إىل  19%21.2يف عام  .2011ويعترب معدل الفقر  %14.4ومعدل البطالة،%12.9 20
وال�سيما بني الن�ساء  21%21.2من التحديات الرئي�سية التي تواجه التنمية االقت�صادية امل�ستدامة يف الأردن.

وخال�صة القول ،هناك ارتفاع يف �سن الزواج .ويلعب تعليم املر�أة وم�شاركتها يف �سوق العمل دوراً رئي�سياً يف خف�ض
معدل الإجناب الكلي ،وبالتايل ينبغي �أن تركز اجلهود على معاجلة هاتني الق�ضيتني.
 .2بيئة ال�سيا�سات وبرنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

 2 .1بيئة ال�سيا�سات وك�سب الت�أييد
� 2. 1 .1إعداد ال�سيا�سة
ركز املجل�س الأعلى لل�سكان على حت�سني بيئة ال�سيا�سات لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وذلك من خالل و�ضع
ال�سيا�سات ذات ال�صلة ،كما و�ضع املجل�س الأعلى لل�سكان وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية يف عام  .2009وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،فقد و�ضع املجل�س الأعلى لل�سكان خطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة الأوىل للأعوام -2003
 2007والثانية للأعوام .2012-2008
 15الأردن بالأرقام � ،2011صفحة 2

Jeffery, Roger and Alaka M. Basu (1996). «Schooling as Contraception?» In Girl›s Schooling, Autonomy and Fertility Change in South Asia. Sage Publications. Pp. 15-47
17
Soliman, O., El-Fiki. M., A Proposed Disaggregation Model of the National Target Total Fertility Rate Using Analytic Hierarchy Process: A Case Of Egypt,2012, Published
RCAEM, 2012, Proceedings of 2nd Regional Conference on Applied Engineering Mathmatics,2012.
16

 18الكتاب االح�صائي ال�سنوي � ،صفحة  ،58دائرة الإح�صاءات العامة
 19الكتاب االح�صائي ال�سنوي � ،صفحة  ،59دائرة الإح�صاءات العامة
 20الكتاب الإح�صائي ال�سنوي� ،صفحة  ،60اجلدول رقم ( ،)19.4دائرة الإح�صاءات العامة
� 21إح�صائيات العمل يف الأردن  ،2011-2007دائرة الإح�صاءات العامة
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كما و�ضع املجل�س الأعلى لل�سكان وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية والتي �أو�ضحت ب�أن خف�ض معدل الإجناب الكلي وما �سيرتتب
عليه من تغيري يف الرتكيب العمري لل�سكان يف ال�سنوات املقبلة من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل حدوث ظاهرة دميوغرافية ت�سمى «النافذة
ال�سكانية» والتي ميكن حتويلها لفر�صة �سكانية للم�ساهمة يف حتقيق الأهداف الإمنائية يف اململكة� .إن الأردن �ش�أنه �ش�أن البلدان
الأخرى التي �شهدت انخفا�ض ًا يف معدالت الإجناب املرتفعة لديها يف الآونة الأخرية ،على حافة حتول دميوغرايف تاريخي يف
الرتكيب العمري لل�سكان .ويتم فتح النافذة ال�سكانية عندما يبد�أ ال�سكان يف �سن العمل (الأفراد الذين ترتاوح �أعمارهم بني
 64-15عام ًا) يف النمو ب�شكل �أ�سرع بكثري من منو املُعالني الذين تقل �أعمارهم عن  15عام ًا وفوق  64عام ًا .ومع ا�ستمرار
اجلهود الرامية �إىل خف�ض معدالت الإجناب� ،سيمر الأردن يف موجة من التغيريات على ال�صعيد ال�سكاين والتي من �ش�أنها
�أن ت�ؤدي �إىل زيادة يف ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل ،والذي من املتوقع �أن ي�صل �إىل  %69بحلول عام  2030نتيجة لالنخفا�ض
التدريجي يف معدالت الإجناب الكلية ،وذلك بالتزامن مع انخفا�ض ن�سبة ال�سكان الذين تقل �أعمارهم عن  15عام ًا.
و�إذا رافق هذا التغيري يف الرتكيب العمري لل�سكان �سيا�سات اجتماعية واقت�صادية منا�سبة ،فمن املمكن حتقيق الفر�صة
ال�سكانية .وتعك�س وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية الفوائد التي ت�ستطيع �أن يجنيها الأردن من التخطيط والإعداد
الفاعلني لال�ستجابة املنا�سبة للتغري الدميوغرايف .وت�سلط وثيقة ال�سيا�سات ال�ضوء على الإعداد والتخطيط امل�سبقني
ومتابعة التحول الدميوغرايف الذي ميكن �أن يحدث مع ا�ستمرار االنخفا�ض يف معدالت الإجناب والتغريات يف ال�سيا�سات
االجتماعية واالقت�صادية التي يحتاجها الأردن.
يتطلب حتقيق الفر�صة ال�سكانية متابعة التقدم املحرز نحوها ،وكذلك متابعة اجلهود املبذولة على امل�ستوى الوطني .وعليه،
فقد و�ضع املجل�س الأعلى لل�سكان خطة للمتابعة والتقييم ملتابعة امل�ؤ�شرات االقت�صادية واالجتماعية لقيا�س التقدم املحرز يف
حتقيق ال�سيا�سات الواردة يف وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية وتعزيز التكامل بني جميع جهود التنمية على امل�ستوى الوطني.
يوا�صل املجل�س الأعلى لل�سكان �سعيه للح�صول على التزام �سيا�سي �إزاء ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وزيادة الدعم
لربنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وال�سيا�سات املتعلقة به .وقد جنح املجل�س يف ت�ضمني و�سائل تنظيم الأ�سرة يف
قائمة الأدوية الر�شيدة ،ولكن ال يزال هناك العديد من العقبات التي حتول دون �إعداد ال�سيا�سات وتنفيذها ومثال على
ذلك الت�شريعات الالزمة لقيام القابالت القانونيات برتكيب و�إزالة اللوالب.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال يزال و�ضع موازنة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ُي�ش ِّكل حتدي .وقد �أجرى �صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان بالتعاون مع املجل�س الأعلى لل�سكان بحث لدرا�سة الت�أثري ق�صري املدى للأزمة املالية العاملية على و�ضع
وخدمات ال�صحة الإجنابية يف الأردن خالل الفرتة  .22 2008-2007وبح�سب النتائج ،يبدو �أن الأزمة املالية تركت �أثر ًا
�ضئي ًال على املدى الق�صري على الأردن ب�شكل عام ،وعلى م�ؤ�شرات �صحة الأم والطفل وال�صحة الإجنابية ب�شكل خا�ص� .إال
�أن ذلك ال ي�ستبعد وجود �أثر �سلبي حمتمل على املدى املتو�سط .لذلك ينبغي �أن تكون هناك ا�ستجابة لل�سيا�سات املتعلقة
بتوفري خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن.
هذا وقد وبلغت موازنة وزارة ال�صحة يف عام  2008كن�سبة مئوية من موازنة احلكومة  ،%7وارتفعت �إىل  %9.0يف عام
 2009ثم عادت وانخف�ضت �إىل  %6.3يف عام  .2011وقد ثبتت خم�ص�صات �صحة املر�أة والطفل من املوازنة كما ثبتت
خم�ص�صات ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة .وقد �شهدت موازنة ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة زيادة ت�صل �إىل
 %58.1مما ي�شري �إىل �أن الأزمة املالية العاملية مل ت�ؤثر �سلب ًا على موازنة ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة �إال �أن موازنة
عام  2010انخف�ضت نتيجة �إىل االنخفا�ض يف موازنة احلكومة.
وقد ارتفع الإنفاق الر�أ�سمايل على ال�صحة �إىل  %27.8خالل الفرتة ما بني  ،2009-2006ثم ارتفع �إىل �أعلى حد له بن�سبة
 %66.4بني عامي  ،2009-2008وذلك يف الوقت الذي �أثرت فيه الأزمة املالية العاملية على الأردن.
�أظهر تخ�صي�ص وزارة ال�صحة لنفقاتها �أن الإنفاق الفعلي على ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة بلغ  302.933دينار ًا
 22ت�أثري الأزمة املالية العاملية على �صحة الأم وال�صحة الإجنابية يف الأردن2011 ،
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�أردني ًا يف عام  2008و�أُعيد تقديرها لعام  2009لت�صل �إىل � 500ألف دينار ومت تقديرها مبليون دينار يف عام ( 2012كان
اجلزء الأكرب من توزيع املوازنة خم�ص�ص ًا للتدريب والتوعية الإعالمية واملعدات واللوازم الطبية).23وت�شري التقديرات �إىل
�أن التمويل الكلي املخ�ص�ص لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة غري كايف ملواجهة التكاليف الكلية ،مما ي�ؤكد على �أهمية
البحث عن موارد متويل �إ�ضافية .وال يزال الدعم املقدم للأردن يف جمال التنمية �أولوية بالن�سبة ملعظم البلدان املانحة.
 2 .1.2ك�سب الت�أييد
و�ضع املجل�س الأعلى لل�سكان �أن�شطة لك�سب الت�أييد يف معظم �أعماله لك�سب الدعم ال�سيا�سي .وقد تر�أ�س و�شارك املجل�س
الأعلى لل�سكان يف العديد من مبادرات تغيري ال�سيا�سات لرفع م�ستوى الوعي بالق�ضايا ال�سكانية بني خمتلف �صناع القرار،
ومثال على ذلك جناح ك�سب الت�أييد لت�ضمني و�سائل تنظيم الأ�سرة يف قائمة الأدوية الر�شيدة لدى امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء
والدواء .وبنا ًء على هذه اجلهود وغريها ،يوا�صل املجل�س �سعيه للح�صول على التزام �سيا�سي اجتاه ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة ،وزيادة الدعم لربنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وال�سيا�سات يف القطاعات الأخرى للإعداد
واال�ستفادة من التحول الدميوغرايف يف الرتكيب العمري لل�سكان .وا�ستجابة لذلك ،قام املجل�س بو�ضع ا�سرتاتيجية لك�سب
الت�أييد للأعوام  2013-2011وقام بتنفيذها .وتتمثل الأهداف الرئي�سية ال�سرتاتيجية ك�سب الت�أييد يف الآتي )1( :تعزيز
اال�ستجابات من القطاعات املختلفة لل�سيا�سات املتعلقة بالفر�صة ال�سكانية (� )2إيجاد بيئة �سيا�سات داعمة لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة و( )3زيادة توفر خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم �أ�سرة �سهل الو�صول عادلة وعالية اجلودة
مع زيادة الطلب على خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أعد املجل�س عدد ًا من ملخ�صات ال�سيا�سات ا�ستناد ًا �إىل نتائج الأبحاث والدرا�سات العلمية
ال�ستخدامها ك�أدوات لك�سب الت�أييد ودعم �أ�صحاب القرار .على �سبيل املثال� ،أحد �أدوات ك�سب الت�أييد التي مت ا�ستخدامها
على نطاق وا�سع يف الأردن هو منوذج لأثر النمو ال�سكاين على التنمية ( .)RAPIDوتبني هذه الأداة -والتي تعتمد على
�إ�سقاطات �سكانية يف �ضوء فر�ضيات خمتلفة ملعدل الإجناب الكلي -الآثار االجتماعية واالقت�صادية امل�ستقبلية الناجتة
عن ارتفاع معدل الإجناب .وقد مت تطوير جمموعة من النماذج لتو�ضيح �أثر النمو ال�سكاين على التنمية على امل�ستوى
الوطني ويف املحافظات والقطاعات التنموية املختلفة مثل ال�صحة والتعليم والزراعة واملياه .وقد ا�ستخدم املجل�س الأعلى
لل�سكان هذه النماذج يف تنفيذ عدة �أن�شطة لك�سب ت�أييد �صناع القرار ،وكما يعمل على حتديث هذه النماذج ب�شكل دوري
م�ستمر ويف �ضوء احدث امل�ستجدات.
 2.2و�ضع ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 2.2.1ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة
هناك عالقة قوية وعك�سية بني ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة ومعدل الإجناب ،وب�شكل عام ،ف�إن زيادة معدل ا�ستخدام
و�سائل تنظيم الأ�سرة بن�سبة  %10ي�ؤدي �إىل انخفا�ض مبقدار  0.7يف معدل الإجناب الكلي .24و�أظهرت نتائج م�سح ال�سكان
وال�صحة الأ�سرية لعام � 2012إىل �أنه وعلى الرغم من زيادة معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة من  %40عام � 1990إىل
 %59يف عام  ،2009و %61يف عام � ،2012إال �أن ا�ستخدام الو�سائل التقليدية ال يزال مرتفع ًا (ال�شكل رقم ( .))4حيث ي�شكل
ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ما ن�سبته  %42يف حني يبلغ معدل ا�ستخدام الو�سائل التقليدية و %19عام .2012
ويف املقارنة مع بع�ض الدول ،تبلغ ن�سب ا�ستخدام الو�سائل التقليدية يف م�صر واملغرب وتون�س و�سوريا  2و 11و 8و ،%15على
التوايل .25وقد �أثبتت الدرا�سات �أن فعالية و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة يف احلماية من االحمال ترتاوح بني  90و،%100
بينما ال تتجاوز � %50أو �أقل للو�سائل التقليدية .ويف الأردن �أظهرت نتائج الدرا�سات �أنه من بني  %17.4من حاالت احلمل
غري املخطط لها ،ف�إن ما ن�سبته  %80من حاالت احلمل هذه هي نتيجة ال�ستخدام الو�سائل التقليدية .26ومن هنا ف�إن خف�ض
ا�ستخدام الو�سائل التقليدية �إىل الن�صف �سي�ساهم يف خف�ض معدل الإجناب الكلي من � 3.8إىل  3.45طفل لكل �سيدة.
23وزارة ال�صحة ،الكتاب الإح�صائي ال�سنوي2011 ،2010 ،2009 ،

24

Tara M. Sullivan, Jane T. Bertrand, Janet Rice, James D. Shelton. Skewed Contraceptive Method Mix: Why it Happens, Why It Matters. J.Biosocial.Sci,(2006) 38,
501-521, 2005 Cambridge University Press
25

مكتب املراجع ال�سكانية ،ورقة بيانات ال�سكان يف العامل  ،2012وا�شنطن العا�صمة ،الواليات املتحدة الأمريكية
 26ملخ�ص �سيا�سات� ،أثر تو�سيع خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة يف بلوغ االهداف الوطنية ملعدل الإجناب الكلي يف الأردن 2011
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ال�شكل رقم ( :)4اجتاهات ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة2012-1990 ،
ً 27
(الن�سبة املئوية لل�سيدات املتزوجات حالياً يف �سن  49-15عاما)

وهناك بع�ض التباينات يف م�ستويات ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة ح�سب املحافظات وم�ستوى التعليم وال�شرائح
االقت�صادية .ففي املناطق احل�ضرية ،بلغ معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة  %42.7مقارنة مع  %40.2يف
املناطق الريفية يف عام  .2012وقد و�صل معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة لأعلى م�ستوياته بني ال�سيدات
الأكرث تعليم ًا يف الأردن  %38.5وو�صل �أقل م�ستوياته بني ال�سيدات الأقل تعلم ًا  .%31.8ووفق ًا مل�سح ال�سكان وال�صحة
الأ�سرية لعام  ،2009كان �أعلى معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة بني ال�سيدات يف ال�شريحة الأغنى %49.2
و�أقل م�ستوى له بني ال�سيدات يف ال�شريحة االفقر .%36.6
وعلى م�ستوى املحافظات� ،أظهر م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام � 2012أن حمافظة جر�ش قد �سجلت �أعلى معدل
اجناب �إذ بلغ  4.3طفل لكل �سيدة من بني املحافظات الأردنية ،تليها املفرق ومعان ،حيث بلغ معدل الإجناب الكلي لكل
منهما  4.1طفل لكل �سيدة .وكانت حمافظة جر�ش قد �سجلت اي�ض ُا �أحد �أعلى معدالت البطالة بني الإناث حيث بلغ
 .% 24.8و�سجلت عمان والكرك وم�أدبا �أدنى معدل كلي للإجناب يف عام  3.2 ،2012و 3.5و 3.5طفل لكل �سيدة على
التوايل .و�سجلت حمافظة معان �أقل معدل ال�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة بلغ  %30.7( %58.4معدل ا�ستخدام و�سائل
تنظيم الأ�سرة احلديثة).
ويبني ال�شكل رقم ( )5مقارنة بني معدل الإجناب الكلي يف املحافظات لعامي  2009و.2012

27م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام 2012
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ال�شكل رقم ( :)5معدل الإجناب الكلي يف املحافظات يف العامني  2009و2012
ي�شمل م�ؤ�شر احلاجة غري امللباة لتنظيم الأ�سرة ال�سيدات اللواتي يرغنب يف املباعدة بني الوالدات �سنتني على الأقل
واللواتي يردن التوقف عن الإجناب .و�أما بالن�سبة لن�سبة احلاجة غري امللباة بق�صد املباعدة بني الوالدات ،فقد بلغت
 %5.2يف املناطق الريفية يف حني �أنها مل تتجاوز  %4.6يف املناطق احل�ضرية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن التفاوت بني
االقاليم يتزايد ،حيث بلغت ن�سبة احلاجة غري امللباة بق�صد املباعدة بني الوالدات  %4.5يف اقليم الو�سط ،و %5.1يف
�إقليم ال�شمال و %4.7يف اقليم اجلنوب .وكانت �أعلى ن�سبة يف حمافظات البلقاء وعجلون حيث بلغت � .%6أما بخ�صو�ص
احلاجة غري امللباة بق�صد التوقف عن الإجناب ،فكانت �أعلى ن�سبة يف العقبة  %7.7تلتها عمان .28 %6.6
و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل �أن معظم امل�ستخدمات يبد�أن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة بعد �إجناب طفلهن الأول �أو الثاين
( .)%24 ،%37ويعترب اللولب �أكرث و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ا�ستخدام ًا يف الأردن ،تليه الو�سائل التقليدية ثم احلبوب
والواقي الذكري (ال�شكل رقم ( .))6وعلى الرغم من �أن اللولب ال يزال الو�سيلة الأكرث ا�ستخدام ًا� ،إال �أن ا�ستخدامه قد
انخف�ض يف عام  2012مقارنة بعام  ،2009يف حني قد ازداد ا�ستخدام الو�سائل التقليدية .كما ازداد ا�ستخدام الواقي
الذكري والغر�سات يف حني بقي ا�ستخدام حبوب تنظيم الأ�سرة ثابت ًا .ومن اجلدير بالذكر �أي�ض ًا �أن هناك عالقة قوية
مبا�شرة بني ارتفاع معدالت ا�ستخدام اللولب وا�ستخدام الواقي الذكري مع ارتفاع م�ستوى الرفاه للأ�سرة� .إذ تف�ضل
ال�سيدات يف �شريحة الرفاه الأعلى ا�ستخدام اللولب �أو الواقي الذكري �أكرث مبرتني من ال�سيدات يف �شرحة الرفاه االدنى.
وباملقابل ،ف�إن ا�ستخدام احلقن من قبل ال�سيدات ينخف�ض مع ارتفاع م�ستوى الرفاه .و�أظهرت نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة
الأ�سرية لعام � 2009إىل �أن هناك اجتاه ًا بني ال�سيدات �إىل زيادة فرتة املباعدة بني الوالدات حيث و�صلت �إىل � 31.3شهر ًا
يف عام  ،2009بزيادة قدرها � 1.3شهر مقارنة مع نتائج امل�سح الذي نفذ عام  .2002و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل �أن معظم
امل�ستخدمات لو�سائل تنظيم الأ�سرة ي�ستخدمنها بهدف التوقف عن �إجناب الأطفال ولي�س بهدف املباعدة.
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ال�شكل رقم ( :)6ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة بح�سب الو�سيلة
وقد و�صل معدل التوقف عن اال�ستخدام يف ال�سنة الأوىل �إىل  %48من امل�ستخدمات يف عام  ،2012وقد توقفت %24
منهن ب�سبب الرغبة يف التح ُّول �إىل و�سيلة �أخرى ،وتوقفت  %10منهن ب�سبب الرغبة يف حدوث حمل ،وتوقفت  %10منهن
ب�سبب الرغبة يف ا�ستخدام و�سيلة �أكرث فعالية ،وتوقفت  %9منهن ب�سبب حدوث حمل �أثناء ا�ستخدام و�سيلة معينة (ف�شل
الو�سيلة) ،وقد توقفت  %5منهن ب�سبب الآثار اجلانبية للو�سيلة �أو خماوف �صحية.
وخال�صة القول ،ف�إن ا�ستخدام الو�سائل التقليدية ومعدالت التوقف عن اال�ستخدام واحلاجة غري امللباة ما زالت مرتفعة
وهذا ي�شري �إىل �أن برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ينبغي �أن يويل اهتماماً �أكرب بتقدمي امل�شورة واملتابعة ،الأمر
الذي ميكن �أن يقلل من معدل التوقف من خالل م�ساعدة ال�سيدات على التعامل مع خمتلف املعيقات ل�ضمان ا�ستمرارية
اال�ستخدام . 29وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يلعب تعليم وعمل املر�أة دوراً رئي�سياً يف خف�ض معدل الإجناب الكلي ،كما �أن التباين يف
معدل الإجناب الكلي بني املحافظات يتطلب تركيز اجلهود الوطنية على املحافظات التي �سجلت �أعلى معدل اجناب كلي وهي
جر�ش واملفرق ومعان .وينبغي �أن ُتركز اجلهود �أي�ضا على ت�شجيع املباعدة ال�صحية بني الوالدات.
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 2. 2 .2برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن
�أ) م�صادر و�سائل تنظيم الأ�سرة
ت�ستخدم ال�سيدات يف الأردن جمموعة وا�سعة من خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاعني العام واخلا�ص.
وتعترب وزارة ال�صحة املزود الرئي�سي لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ( %40.8يف عام  %42.9 ،2012يف عام  )2009يليها
�أطباء االخت�صا�ص وعيادات امل�ست�شفيات اخلا�صة مع ًا ( %20.1يف عام  %20.8 ،2012يف عام  ،)2009وال�صيدليات
( %15يف عام  %13 ،2012يف عام  ،)2009واجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ( %10.6يف عام  %12 ،2012يف
عام  )2009والأونروا ( %9.7يف عام  %7.7 ،2012يف عام ( )2009ال�شكالن رقم ( )7و (.))8
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و�أظهرت النتائج لعام  2012انخفا�ض ًا يف معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة املقدمة من القطاع العام� ،إذ انخف�ض من
 %46يف � 2009إىل  %44.1يف عام  .2012وعلى الرغم من ذلك ،كانت هناك زيادة يف عدد امل�ستخدمات اللواتي ح�صلن
على خدمة و�سيلة احلقن من القطاع العام بني الأعوام  2009و.30 2012
كما �أظهرت نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام � 2012أن امل�صادر التي تعتمد عليها ال�سيدات للح�صول على
و�سائل تنظيم الأ�سرة تختلف تبع ًا للو�سيلة .وتعترب ال�صيدليات هي امل�صدر الرئي�سي للو�سائل التي تتطلب �إعادة تزويد مثل
احلبوب والواقي الذكري ( ،)%57.6 ،%52.3كما �أن ثلثي ال�سيدات يح�صلن على اللوالب من القطاع اخلا�ص .و�أظهر
التقرير الأويل مل�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية � 2012أن من م�ستخدمات اللولب  %62يح�صلن عليه من القطاع اخلا�ص:
 %21.7من امل�ست�شفيات اخلا�صة %18.9 ،من اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة و %13.4من �أطباء القطاع
اخلا�ص .و�أما احلقن ،فيقدم القطاع العام اخلدمات ملعظم امل�ستخدمني  %82.2من خالل نقاط تقدمي اخلدمات،
وال�سيما املراكز ال�صحية احلكومية .%63.2
وقد �أجرى املجل�س الأعلى لل�سكان درا�سة حتليل واقع توفر خدمات تنظيم الأ�سرة ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة يف الأردن عام ، 2011كانت الأوىل من نوعها و�سعت �إىل �إيجاد قاعدة بيانات تبني �أعداد و�أمناط التوزيع اجلغرايف
لنقاط تقدمي خدمات ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وكذلك �أمناط توزيع الكوادر املقدمة لهذه اخلدمات،
ولقد بينت الدرا�سة �أن:
• مقدمي الرعاية ال�صحية يتمركزون يف املدن الكربى
• خدمات القطاع اخلا�ص تتوفر يف املدن الرئي�سية ولكنها غري متوفرة يف املناطق النائية
• �إقليم اجلنوب يحظى ب�أقل عدد من مراكز تقدمي للخدمات من القطاعني العام واخلا�ص ،بالرغم من �أنه
�سجل �أعلى معدل خ�صوبة و�أدنى ن�سب ا�ستخدام لو�سائل تنظيم الأ�سرة ووجود حاجة غري ملباة مما يعك�س
َ
ق�ضية التفاوت اجلغرايف يف تقدمي اخلدمات ال�صحية
وباخت�صار ،هناك تباين جغرايف يف تقدمي اخلدمات ال�صحية ،وال يزال اللولب الو�سيلة الأكرث ا�ستخداماَ ،وقد
انخف�ضت م�ساهمة اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ،بينما ازدادت م�ساهمة الأونروا وال�صيدليات يف حني �أن
الدور الذي تلعبه اخلدمات الطبية امللكية وامل�ست�شفيات اجلامعية ال يزال يف حده الأدنى.
ب) خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وجودتها يف القطاعني العام واخلا�ص
قام جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف عام  2010بتطوير معايري لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة بهدف �ضمان
جودة خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،ومت دجمها �ضمن معايري الرعاية ال�صحية الأولية و�إ�صدار ن�سخة
جديدة من معايري اعتماد الرعاية ال�صحية االولية حتت عنوان «معايري االعتمادية للرعاية ال�صحية الأولية وتنظيم
الأ�سرة» ل�ضمان االلتزام بتح�سني جودة اخلدمات .ول�ضمان املزيد من التح�سن يف نوعية خدمات ال�صحة الإجنابية
يف الأردن ،قام املجل�س يف عام  ،2011بو�ضع معايري التميز ملراكز الرعاية ال�صحية الأولية لل�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة .ومنذ عام  ،2012ح�صل  28مركز ًا من املراكز ال�صحية احلكومية على االعتماد .ويتم حت�ضري عدد �أكرب من
املراكز للح�صول على هذا االعتماد.
وفيما يلي و�صف خلدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املتوفرة يف القطاعني العام واخلا�ص.
ب  1.خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاع العام
ي�شمل القطاع العام كل من وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية امللكية وامل�ست�شفيات اجلامعية.
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ب  1.1.وزارة ال�صحة:
تعترب وزارة ال�صحة اجلهة امل�س�ؤولة عن جميع ال�ش�ؤون ال�صحية يف الأردن ،وتلبي حوا ّ
يل  %41من الطلب على اخلدمات
اخلا�صة بالو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة ،32وتعترب م�ساهم ًا رئي�سي ًا يف اجلهود الوطنية الرامية �إىل م�ساعدة الأ�سر
الأردنية يف حتقيق �أهدافها يف جمال ال�صحة الإجنابية وحتقيق الأهداف الوطنية للنمو ال�سكاين على امل�ستوى الوطني.
وتقدم الوزارة خدمات تنظيم الأ�سرة يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة لها بتغطية جغرافية وا�سعة تتيح �سهولة
الو�صول واحل�صول على هذه اخلدمات .وتقدم هذه املرافق خدماتها جلميع الفئات يف اململكة ،وال�سيما ذوي الدخل
املنخف�ض واملتو�سط .ويتم توفري هذه اخلدمات جمان ًا للأردنيني ،وب�أ�سعار التكلفة بدعم من قبل الدولة لغري الأردنيني.
كما تدعم وزارة ال�صحة مقدمي اخلدمات ال�صحية الأخرى مثل اخلدمات الطبية امللكية ،وعدد من املنظمات غري
احلكومية مبا فيها اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ،والأونروا ،وامل�ست�شفيات اجلامعية ،وبع�ض عيادات القطاع
اخلا�ص ،من خالل تزويدها بو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة جمان ًا .كما تقوم الوزارة ب�إ�شراك الكوادر ال�صحية العاملة يف
هذه القطاعات ببع�ض الربامج التدريبية يف جمال تنظيم الأ�سرة وخا�صة التدريب على تقدمي خدمة الغر�سات واللوالب
بهدف تو�سيع خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة املتاحة يف هذه القطاعات.
امل�ست�شفيات :تقدم وزارة ال�صحة خدمات تنظيم الأ�سرة وامل�شورة من خالل  20م�ست�شفى يف الأق�سام الداخلية ويف
العيادات اخلارجية ،مبا يف ذلك مراكز العناية بالأم والطفل (العيادات ال�شاملة لرعاية ما بعد الوالدة) ،وعيادات
النفا�س ،وعيادات الن�سائية والتوليد .وتنت�شر هذه امل�ست�شفيات يف جميع �أنحاء اململكة ،با�ستثناء حمافظتي الطفيلة
والعقبة .وبهدف التقليل من الفر�ص ال�ضائعة لتقدمي خدمات وم�شورة تنظيم الأ�سرة واال�ستفادة من حقيقة �أن ما
ن�سبته %99من الوالدات يف الأردن حتدث يف امل�ست�شفيات ،فقد بد�أت وزارة ال�صحة يف عام  2011بتوفري خدمات
تنظيم الأ�سرة وتقدمي امل�شورة لل�سيدات داخل امل�ست�شفى ما بعد الوالدة مبا�شرة وما بعد الإجها�ض وقبل خروجهنَّ
من امل�ست�شفى .وقد و�صل عدد امل�ست�شفيات املطبقة للربنامج �إىل ثالث ع�شر م�ست�شفى يف منت�صف عام ،2012
وت�سعى الوزارة لتو�سيع الربنامج لي�شمل م�ست�شفيات �أخرى.
املراكز ال�صحية :تقدم خدمات وم�شورة تنظيم الأ�سرة احلديثة يف مراكز الأمومة والطفولة املتواجدة يف املراكز
ال�صحية الأولية وال�شاملة .وقد ارتفع عدد املراكز ال�صحية من  416مركز ًا يف عام � 2007إىل  444مركز ًا يف
عام  2012موزعة يف جميع املحافظات .وح�صل  28من هذه املراكز على االعتماد من جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات
ال�صحية للرعاية ال�صحية الأولية وتنظيم الأ�سرة حتى منت�صف عام  .2012ويتم حت�ضري املزيد من املراكز
للح�صول على االعتمادية .وتقع م�س�ؤولية �ضمان اجلودة واملتابعة والإ�شراف على خدمات تنظيم الأ�سرة على عاتق
ر�ؤ�ساء �أق�سام �صحة املر�أة والطفل ،وم�شريف الأمومة والطفولة يف مديريات ال�صحة ،بالإ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء املراكز
ال�صحية ومديرية �صحة املر�أة والطفل.
و�سائل تنظيم الأ�سرة املتوفرة :يرتاوح عدد خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة املتوفرة يف مراكز تقدمي اخلدمة
التابعة لوزارة ال�صحة بني  3و 5و�سائل ا�ستناد ًا �إىل توافر املعدات الالزمة والكوادر املدربة .وتقدم وزارة ال�صحة
�أنواع متعددة من و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة مثل حبوب تنظيم الأ�سرة (احلبوب املركبة واالحادية املحتوية على
الربوج�سرتون فقط) ،اللوالب النحا�سي ،حقن الربوج�سرتون فقط ،غر�سة الإمبالنون ،الواقي الذكري ،والتعقيم
الأنثوي .وحتى منت�صف عام  ،2012يقدم ما ن�سبته  %28.7من املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات �أربع و�سائل على
الأقل من و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة .وبد�أت وزارة ال�صحة منذ عام  2005بتوفري و�سيلة الغر�سة �ضمن جمموعة
اخليارات املتوفرة ،وبلغت ن�سبة امل�ست�شفيات واملراكز التابعة لوزارة ال�صحة التي تقدم خدمة تركيب اللولب  %34يف
عام  2011وفق ًا لإح�صائيات وزارة ال�صحة .وقد عملت وزارة ال�صحة على �إدخال خدمات وم�شورة تنظيم الأ�سرة
لنوعني من الو�سائل احلديثة (احلبوب والواقي الذكري) يف  45مركز �صحي فرعي يف قرى حمافظات �إقليم اجلنوب.
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مقدمو اخلدمة :تعتمد وزارة ال�صحة �إىل حد كبري على الأطباء يف تقدمي �أو الإ�شراف على تقدمي و�سائل تنظيم
الأ�سرة احلديثة .ويتم تقدمي اخلدمات يف املراكز ال�صحية من خالل  717طبيب ًا ( 537طبيب ًا و 180طبيبة) .و�أما
بالن�سبة لقطاع التمري�ض ،ف�إن مقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة هم يف الغالب املمر�ضات القانونيات �أو القابالت
القانونيات ،ويبلغ عددهم حوايل  799يف املراكز ال�صحية ( 45من الذكور و 754من الإناث) .وغالبية مقدمي
خدمات تنظيم الأ�سرة يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة هم من �أخ�صائيي الن�سائية والتوليد الذكور .فمث ًال يوجد
يف عمان  %62من �أخ�صائيي الن�سائية والتوليد الذكور و %63من الأطباء املقيمني ذكور� .أما يف الزرقاء ،ي�شكل
�أخ�صائي الن�سائية والتوليد الذكور  %93من جمموع �أخ�صائيي الن�سائية والتوليد الذين يقدمون خدمات تنظيم
الأ�سرة يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة .و�أما يف حمافظات البلقاء وم�أدبا والكرك واملفرق ،ف�إن ن�سبة �أخ�صائيي
الن�سائية والتوليد الذكور متثل  ،%67 ،%65و ،%89و %73على التوايل.33
وب�سبب رغبة ال�سيدات يف تلقي خدمات وم�شورة تنظيم الأ�سرة من قبل مقدمات خدمة �إناث ،تعمل الوزارة بجدية لتوفري
الطبيبات الإناث .وقد بد�أت الوزارة بتطبيق برنامج جتريبي عام  2004لرتكيب و�إزالة اللولب من قبل القابالت املدربات،
وقد ا�ستمر الربنامج بنجاح حتى عام  2009حيث �أثريت ت�سا�ؤالت حول الو�ضع القانوين للقابالت من حيث الت�شريعات
الالزمة وتوفر احلماية القانونية .وقامت وزارة ال�صحة م�ؤخر ًا ب�إدراج مهمه تركيب و�إزالة اللولب يف الو�صف الوظيفي
للقابالت ولكن حتت �إ�شراف طبيب مدرب� ،إال �أن احتمالية بقاء بع�ض املعيقات تبقى قائمة.
ويقوم عدد من العامالت ال�صحيات يف  45مركز ًا من املراكز ال�صحية الفرعية يف �إقليم اجلنوب بتقدمي خدمة امل�شورة
لو�سيلتني من و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة بالإ�ضافة �إىل قيامهن بزيارات منزلية للتوعية والتثقيف ال�صحي.
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك بع�ض التحديات التي تواجه نظام ال�شراء والتزويد اللوج�ستي ،منها عملية �شراء و�سائل
تنظيم الأ�سرة فهي عملية طويلة ومعقدة ومكلفة ،بالإ�ضافة اىل حمدودية اخليارات املتاحة من و�سائل تنظيم الأ�سرة
املتوفرة يف ال�سوق الأردين .وافتقار ال�شركات املوردة وم�ستودعات الأدوية �إىل احلافز لإدخال وت�سجيل و�سائل جديدة
نظر ًا ل�صغر حجم ال�سوق الأردين اخلا�ص بو�سائل تنظيم الأ�سرة .و�أ�شارت درا�سة � 34أُجريت يف عام � 2004إىل �أن %35.9
من امل�ستخدمني من ال�شريحة االقت�صادية الو�سطى ،و %29.5من ال�شريحة الأعلى من املتو�سط ،و %17.9من ال�شريحة
الأغنى يح�صلون على و�سائل تنظيم الأ�سرة جمان ًا من مراكز تقدمي اخلدمة احلكومية على الرغم من قدرتها على دفع
ثمن هذه الو�سائل .مما يزيد من الأعباء املالية على القطاع احلكومي لتلبية الكلفة املتزايدة لتوفري و�سائل تنظيم �أ�سرة
جمان ًا جلميع املواطنني.
وقد �أطلقت وزارة ال�صحة اخلطة اال�سرتاتيجية لتنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013كا�ستجابة للتحديات والعقبات
التي تواجه برنامج تنظيم الأ�سرة يف وزارة ال�صحة ولدعم اجلهود الوطنية الرامية �إىل حت�سني م�ؤ�شرات تنظيم الأ�سرة
وبالتايل حتقيق الأهداف الوطنية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم الوزارة بالتعاون وبناء ال�شراكات مع املنظمات الوطنية والدولية العاملة يف جمال ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وت�ستفيد من الدعم املقدم من اجلهات املانحة .وتقوم الوزارة �سنوي ًا بر�صد خم�ص�صات مالية
تندرج حتت بند م�شروع «ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة» ت�ستخدم ل�شراء الو�سائل .كما يتم ر�صد بع�ض املخ�ص�صات
املالية للبند الثاين للم�شروع اخلا�ص ببناء القدرات التي تنفذها مديرية �صحة املر�أة والطفل ومن �ضمنها �أن�شطة تنظيم
الأ�سرة .وهناك حتديات مالية وا�ضحة تواجه ا�ستمرار تزويد وزارة ال�صحة بو�سائل تنظيم الأ�سرة لكافة القطاعات
ب�سبب زيادة كلفتها وزيادة الكميات املطلوبة .كما �أن هناك حاجة لو�ضع خم�ص�صات مالية كافية وم�ستمرة يف موازنة
وزارة ال�صحة ل�شراء امل�ستلزمات والو�سائل ولتنفيذ الأن�شطة كالتدريب وتوفري مواقع تقدمي اخلدمة والكوادر ال�صحية
والأجهزة وغريها.
 33درا�سة حتليل واقع توفر خدمات تنظيم الأ�سرة ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن للعام 2011
 34درا�سة حتليل �شرائح ال�سوق لربنامج تنظيم الأ�سرة بالأردن لتوفري الدليل العلمي لبناء ا�سرتاتيجية ا�ستدامة لو�سائل تنظيم الأ�سرة ،جدول � ، 6صفحة  ،12م�شروع ال�سيا�سات ال�سكانية
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ب  2. 1.اخلدمات الطبية امللكية
توفر اخلدمات الطبية امللكية الت�أمني ال�صحي حلوايل  %25من �سكان الأردن ،وتلبي ما يقرب من  %2.7من الطلب على
اخلدمات اخلا�صة بالو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة .وتغطي اخلدمات الطبية امللكية معظم املناطق يف اململكة  35وتقدم
خدمات �صحية �شاملة لأفراد القوات امل�سلحة و�أ�سرهم جمان ًا ،كما يق�صدها املدنيون الأردنيون واملر�ضى غري الأردنيني.
امل�ست�شفيات :تقدم اخلدمات الطبية امللكية خدمات تنظيم الأ�سرة وتقدمي امل�شورة من خالل الأق�سام الداخلية
وعيادات �أطباء الن�سائية والتوليد من خالل �سبع م�ست�شفيات موجودة يف عمان و�إربد والزرقاء والكرك والطفيلة
والعقبة .كما تقدم خدمات ما بعد الوالدة وما بعد الإجها�ض يف كل من تلك املحافظات با�ستثناء حمافظة العقبة.
وتقدم اخلدمات الطبية امللكية خدمات وم�شورة تنظيم الأ�سرة يف خم�سة مراكز طبية ع�سكرية يف حمافظات
الزرقاء ومعان والعقبة واملفرق.
و�سائل تنظيم الأ�سرة املتوفرة :تتوفر على الأقل �أربع و�سائل حديثة لتنظيم الأ�سرة (احلبوب املركبة والأحادية
املحتوية على الربوج�سرتون فقط ،اللوالب النحا�سية وحقن الربوج�سرتون والواقي الذكري) يف جميع العيادات
التي تديرها اخلدمات الطبية امللكية .وتتوفر و�سيلة الغر�سة (الإمبالنون) يف بع�ض امل�ست�شفيات والعيادات وذلك
ح�سب توفر مقدمي اخلدمة املدربني امل�ؤهلني .وحت�صل اخلدمات الطبية امللكية على و�سائل تنظيم الأ�سرة من
وزارة ال�صحة جمان ًا.
مقدمو اخلدمة� :إن معظم مقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة يف م�ست�شفيات اخلدمات الطبية امللكية هم يف الغالب
من �أخ�صائيي الن�سائية والتوليد الذكور ،ويقوم قطاع التمري�ض بتقدمي امل�شورة فقط حول ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة.
ب  3. 1 .امل�ست�شفيات اجلامعية
تلبي امل�ست�شفيات اجلامعية حوايل  %0.5من الطلب على اخلدمات اخلا�صة بالو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة .وت�شمل
م�ست�شفى اجلامعة الأردنية يف عمان وم�ست�شفى امللك امل�ؤ�س�س عبد اهلل اجلامعي يف �إربد� .أما امل�ست�شفيات التي تقدم
التدريب التابعة للجامعة الها�شمية وجامعة م�ؤتة وهي م�ست�شفى الأمري حمزة يف عمان وم�ست�شفى الكرك احلكومي يف
الكرك فهي م�ست�شفيات تابعة لوزارة ال�صحة.
و�سائل تنظيم الأ�سرة املتوفرة :تتوفر على الأقل �أربعة و�سائل حديثة لتنظيم الأ�سرة (احلبوب املركبة واحلبوب
الأحادية املحتوية على الربوج�سرتون فقط ،اللوالب النحا�سية وحقن الربوج�سرتون والواقي الذكري) .وحت�صل
امل�ست�شفيات اجلامعية على و�سائل تنظيم الأ�سرة من وزارة ال�صحة جمان ًا.
مقدمو اخلدمة� :إن معظم مقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة يف امل�ست�شفيات اجلامعية هم من �أخ�صائيي الن�سائية
والتوليد ومن االطباء املقيمني.
ب  2.خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص (املنظمات الربحية وغري الربحية)
ي�شمل القطاع اخلا�ص ك ًال من القطاع الربحي وغري الربحي (اخلريي) .وتقدم خدمات تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص
بالأردن عن طريق املنظمات غري احلكومية ووكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى
«الأونروا» وم�ست�شفيات وعيادات القطاع اخلا�ص وال�صيدليات .لبى القطاع اخلا�ص يف عام  2012حوايل  %55.6من
الطلب على اخلدمات اخلا�صة بالو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة زيادة عن عام  2009حيث كان  .%54وميكن �أن يعزى
ذلك �إىل الزيادة احلا�صلة يف ح�صة ال�سوق من امل�ست�شفيات اخلا�صة وال�صيدليات يف عام .2012
35
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ب  1.2.املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية
تعترب اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة والأونروا من �أكرب املنظمات غري احلكومية التي تقدم خدمات ال�صحة
الإجنابية وو�سائل تنظيم الأ�سرة يف الأردن.
• اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة :وهي جمعية غري ربحية وتقدم خدمات تنظيم الأ�سرة يف الأردن
منذ عام  .1971ومعظم مراجعيها من ال�سيدات من فئة الدخل املتو�سط وكذلك من ال�شريحة الفقرية من املجتمع.
كانت اجلمعية تلبي حوا ّ
يل  %24من خدمات تنظيم الأ�سرة يف عام  ،1997وانخف�ضت �إىل  %11يف عام  .2012لذا فقد
حر�صت اجلمعية على تطوير ا�سرتاتيجية ملدة ثالث �سنوات ( )2013-2011والتي ركزت على �أربعة جماالت �شملت)1( :
اجلودة والكفاءة )2( ،بناء القدرات الإدارية للجمعية )3( ،الت�سويق االجتماعي ،و( )4التعليم امل�ستمر واال�ستدامة.
وتعمل اجلمعية حالي ًا على حت�سني الو�ضع امل�ؤ�س�سي وحتديث الأنظمة الإدارية ونظم املعلومات وامل�شرتيات وحت�سني البنية
التحتية وجتهيز العيادات.
العيادات ال�صحية :تقدم اجلمعية خدمات تنظيم الأ�سرة من خالل  17عيادة موزعة يف اململكة با�ستثناء حمافظات
البلقاء والطفيلة ومعان .وت�سعى اجلمعية لتو�سيع نطاق خدماتها والو�صول �إىل املناطق التي ال تتوافر فيها اخلدمات
من القطاع العام او اخلا�ص� .إال �أنها تعاين من م�شكلة ا�ستقطاب الطبيبات خا�صة يف املناطق النائية بالإ�ضافة �إىل
التحديات املالية .هذا وت�سعى للح�صول على االعتمادية لإحدى عياداتها.
و�سائل تنظيم الأ�سرة املتوفرة :تتوفر على الأقل �أربع و�سائل حديثة لتنظيم الأ�سرة (احلبوب املركبة واحلبوب
الأحادية املحتوية على الربوج�سرتون فقط ،اللوالب النحا�سية وحقن الربوج�سرتون والواقي الذكري) يف جميع
العيادات ،وتتوفر و�سيلة الغر�سات (الإمبالنون) يف بع�ض العيادات بنا ًء على توفر الطبيبات املُد َّربات .وتقدم
اجلمعية خدمات تنظيم الأ�سرة ب�أ�سعار رمزية لكافة املراجعات ويتم تزويدها بو�سائل تنظيم الأ�سرة من قبل وزارة
ال�صحة جمان ًا.
مقدمو اخلدمة :تتميز اجلمعية ب�أن جميع موظفي العيادات ومقدمي اخلدمات من الإناث .وتقدم اجلمعية حالي ًا
خدماتها من خالل  23طبيبة عامه ،بالإ�ضافة �إىل ممر�ضات ومر�شدات اجتماعيات تقدمن خدمة امل�شورة .كما
وتقوم اجلمعية بتدريب الكوادر وتطبيق نظام الزيارات الإ�شرافية ل�ضمان اجلودة.
• وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى «الأونروا» :تقدم عيادات الأونروا
اخلدمات ال�صحية حلوا ّ
يل  1.1مليون الجئ فل�سطيني يف الأردن ،مبا يف ذلك نحو � 340ألف الجئ يقيمون يف ع�شرة
خميمات .ويح�صل حوايل %9.7من ال�سيدات امل�ستخدمات على و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة يف الأردن من خالل مراكز
تقدمي اخلدمة التابعة للأونروا .وتقدم الأونروا الرعاية ال�صحية الأولية ال�شاملة التي تركز على االحتياجات ال�صحية
لالجئني بدء ًا من مرحلة ما قبل الوالدة �إىل مرحلة ال�شيخوخة.
املراكز ال�صحية :يتم تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة من خالل  24مركز ًا للرعاية ال�صحية الأولية موزعة يف
حمافظة العا�صمة و�إربد والزرقاء والبلقاء وجر�ش والعقبة .وقد �أظهر تقرير للأونروا يف عام � 2011أنها تواجه
العديد من التحديات ،منها حمدودية املوارد املالية والب�شرية ،وزيادة الطلب على خدماتها ،مما �أدى �إىل ازدحام
العيادات .كما �أن املوارد غري كافية لإن�شاء مرافق �صحية يف بع�ض املناطق مثل م�أدبا والكرك.
و�سائل تنظيم الأ�سرة املتوفرة :تتوفر �أربع و�سائل (احلبوب املركبة واحلبوب الأحادية املحتوية على الربوج�سرتون
فقط ،اللولب النحا�سي ،احلقن الأحادية والواقي الذكري) يف جميع العيادات .يف حني ال تتوفر الغر�سات على
الإطالق .وحت�صل الأونروا على و�سائل تنظيم الأ�سرة من وزارة ال�صحة جمان ًا.
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مقدمو اخلدمة :تقدم وكالة الغوث الدولية يف الأردن خدماتها ال�صحية من خالل الفرق ال�صحية املكونة من
�شرائح خمتلفة وت�شمل (�أطباء ،ممر�ضني قانونني ،قابالت قانونيات ،وم�ساعدين �صحيني) .ورغم حمدودية
املوارد والإمكانيات املتاحة� ،إال �أن الأونروا ت�سعى جاهدة لتح�سني جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة ،وتدريب
مقدمي اخلدمة .وقد قامت الأونروا عام  2011ببناء قدرات الإداريني ،مبا يف ذلك الأطباء واملمر�ضني يف جمال
الإدارة الفعالة ومهارات القيادة لينعك�س ذلك �إيجاب ًا على جودة اخلدمات املقدمة واال�ستخدام الأمثل للموارد.
ب  2 .2.امل�ست�شفيات والعيادات وال�صيدليات يف القطاع اخلا�ص
يلعب القطاع اخلا�ص دور ًا هام ًا يف تقدمي اخلدمات ال�صحية� ،إذ يعمل يف هذا القطاع ما ن�سبته  %60من الأطباء و %93من
ال�صيادلة و %40من املمر�ضني .ويبلغ �إجمايل عدد م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص  56م�ست�شفى موزعة على كافة �أنحاء اململكة،
بالإ�ضافة �إىل عيادات �أطباء القطاع اخلا�ص .ويتم تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص من خالل عيادات
الطب العام ،طب الأ�سرة ،الن�سائية والتوليد ،املراكز الطبية التي تعمل على مدار � 24ساعة ،امل�ست�شفيات وال�صيدليات
اخلا�صة ،وهذه جمتمعة تلبي ما يقرب من  %34من الطلب على اخلدمات اخلا�صة بالو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة .
وهناك حوايل � 650ألف �شخ�ص يتمتعون بتغطية الت�أمني ال�صحي اخلا�ص يف الأردن ،وي�شكل هذا حوايل  %10من ال�سكان.
وعلى الرغم من ذلك ،ال يغطي الت�أمني ال�صحي خدمات تنظيم الأ�سرة ،با�ستثناء موظفي بع�ض امل�ؤ�س�سات .وقد �أجرى
املجل�س الأعلى لل�سكان درا�سة يف عام  2011لتقييم اجلدوى االقت�صادية من �إدخال  36خدمات تنظيم الأ�سرة �ضمن
برامج الت�أمني ال�صحي وحتديد التكلفة الفعلية للو�سائل املختلفة ،وذلك بهدف زيادة مظ َّلة اخلدمات وحتقيق العدالة،
وال تزال هذه املبادرة يف مرحلة التطوير.
امل�ست�شفيات اخلا�صة :يتم تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص من خالل  40م�ست�شفى يف الأردن
با�ستثناء حمافظات البلقاء وعجلون والطفيلة ومعان واملفرق.
مقدمو اخلدمة :عادة ما يتم تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة يف م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص من قبل �أخ�صائيي
الن�سائية والتوليد والأطباء العامني .وت�شارك القطاعات التمري�ضية (املمر�ضات القانونيات والقابالت القانونيات
وم�شاركي التمري�ض وم�ساعدي التمري�ض) يف تقدمي اخلدمات ،وخا�صة يف حمافظات عمان و�إربد والزرقاء.
ويقدم ما ن�سبته  %61من الأطباء العامني خدمات تنظيم الأ�سرة منهم � %66أطباء ذكور� .أما �أخ�صائيو الن�سائية
والتوليد في�شكلوا  %26من الأطباء الذين يقدمون اخلدمات ،وي�شكل الذكور  %64منهم .ويظهر �أن ن�سبة الذكور
�إىل الإناث من الأطباء الأخ�صائيني تكاد تكون مت�ساوية تقريب ًا يف حمافظات عمان والزرقاء وجر�ش .ولكن ال تتوفر
طبيبات يف م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص يف حمافظات م�أدبا والكرك والعقبة لتقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة.
عيادات و�صيدليات القطاع اخلا�ص :يتم تقدمي خدمات ومعلومات تنظيم الأ�سرة من خالل  76عيادة لأطباء
الن�سائية والتوليد ،و 128عيادة طب عام ،و 15عيادة طب �أ�سرة و 39مركز ًا طبي ًا يعمل ملدة � 24ساعة يف اليوم،
بالإ�ضافة �إىل � 1731صيدلية خا�صة  37موزعة يف جميع املحافظات .وتعد ال�صيدليات من نقاط تقدمي اخلدمة
املتنامية يف �سوق تنظيم الأ�سرة وتبلغ ح�صتهم احلالية من ال�سوق حوايل .38 %15
وتعترب �شبكة �أطباء القطاع اخلا�صة من املبادرات اجلديرة بالذكر والتي مت �إن�شا�ؤها يف القطاع اخلا�ص مب�ساعدة اجلهات
املانحة .وتتكون �شبكة القطاع اخلا�ص من جمموعة من الأطباء العامني ومعظمهم من الإناث ( 180من الأطباء الذكور
والإناث) الذين يتم تدريبهم لتقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة ذات اجلودة العالية لل�سيدات .ويتم حتويل ال�سيدات لهذه
ال�شبكة من خالل برنامج ومبادرة الزيارات املنزلية التي تقوم بها جمموعة من املر�شدات ال�صحيات للتوعية وامل�شورة
وكذلك يتم التحويل للقطاع العام واملنظمات غري احلكومية على �أ�سا�س التوفر و�سهولة الو�صول .وحت�صل �شبكة القطاع
اخلا�ص على و�سائل تنظيم الأ�سرة جمان ًا من وزارة ال�صحة لتقدمي اخلدمات لل�سيدات املحتاجات.
 36درا�سة «اجلدوى االقت�صادية من �شمول و�سائل تنظيم الأ�سرة �ضمن برامج الت�أمني ال�صحي يف م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص» ،املجل�س الأعلى لل�سكان2011 ،
 37درا�سة حتليل واقع توفر خدمات تنظيم الأ�سرة ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن يف عام  ،2011املجل�س الأعلى لل�سكان
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و�سائل تنظيم الأ�سرة املتوفرة :تعتمد معظم العيادات اخلا�صة التي تقدم خدمات تنظيم الأ�سرة على و�صف
و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة (احلبوب واللوالب واحلقن) مع وجود فروق طفيفة بني املحافظات .وتعترب و�سيلة
الغر�سات �أقل الو�سائل �شيوع ًا كونها غري متوفرة يف القطاع اخلا�ص.
ج) نظام معلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة واملواد التثقيفية
�إن نظام املعلومات واملواد التثقيفية/التوعوية حول ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ت�شكل العنا�صر الرئي�سية لنجاح اي
برنامج لتنظيم الأ�سرة.
ج  1.نظام معلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاع العام
متتلك وزارة ال�صحة نظام للمعلومات حول �صحة املر�أة والطفل والذي يوفر املعلومات حول خدمات تنظيم الأ�سرة على م�ستوى
املراكز ال�صحية ،وما قبل الوالدة وبعد الوالدة ورعاية الطفل .وت�ساعد تقارير هذا النظام على تقييم اخلدمات املقدمة ،مبا
فيها خدمة امل�شورة ،وهو متاح للجميع عرب املوقع الإلكرتوين لوزارة ال�صحة ،ويجري حالي ًا حتديثه من قبل الوزارة.
ومتتلك وزارة ال�صحة كذلك نظام معلومات تزويد و�سائل تنظيم الأ�سرة التي توفر معلومات دقيقة عن توزيع و�سائل
تنظيم الأ�سرة جلميع القطاعات امل�شمولة يف نظام التزويد يف الأردن .ويعترب هذا النظام م�صدر ًا غني ًا للمعلومات حول
خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة املتوفرة وا�ستخداماتها وامل�ؤ�شرات الهامة الأخرى .وميكن �أن ي�صدر هذا النظام خمتلف
التقارير وامل�ؤ�شرات املختلفة املتعلقة بطرق التزويد ال�ستخدامها يف التخطيط واتخاذ القرارات الفن َّية والإدارية .ويجري
حالي ًا حتديث هذا النظام لتعزيز �سهولة ا�ستخدامه وتي�سري الو�صول �إليه من خالل املوقع الإلكرتوين للوزارة.
ج  2.نظام معلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص
على الرغم من �أن درا�سة حتليل واقع توفر خدمات تنظيم الأ�سرة ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن
لعام � 2011أظهرت �أعداد ًا و�أمناط ًا للتوزيع اجلغرايف لنقاط تقدمي اخلدمات التي تقدم خدمات ومعلومات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف جميع القطاعات مبا فيها القطاع اخلا�ص� ،إال �أنه ال يوجد انتظام يف عملية االبالغ وتبادل
املعلومات املتعلقة بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص ،مما ي�ؤثر على توافر املعلومات الالزمة لت�ضمني
دور القطاع اخلا�ص ب�شكل وا�ضح يف اخلطط واال�سرتاتيجيات املتعلقة بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن.
ج  3.معلومات التثقيف/التوعية حول ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
�إن قرار اختيار و�سائل تنظيم الأ�سرة يعتمد على معرفة ال�سيدات وجتاربهنّ مع و�سائل تنظيم الأ�سرة .وقد مت بذل جهود
كبرية يف ال�سنوات املا�ضية لن�شر املعلومات ورفع الوعي حول تنظيم الأ�سرة عرب قنوات ات�صال خمتلفة للو�صول �إىل الفئات
امل�ستهدفة ،وكما مت تقييم مدى اال�ستجابة للمعلومات املقدمة.
وتلعب وزارة ال�صحة دور ًا كبري ًا يف رفع م�ستوى الوعي حول تنظيم الأ�سرة .وقد �شاركت وزارة ال�صحة يف احلمالت
الإعالمية مثل حملة «حياتي �أحلى» ،ويف و�ضع وتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لالت�صال والإعالم ال�صحي بالتعاون مع
املجل�س ال�صحي العايل.
وفيما يلي بع�ض م�ساهمات خمتلف اجلهات الوطنية والدولية يف توفري معلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة �ضن
جوانبها املختلفة:
ج  1.3.الدرا�سات والأبحاث
�أطلق املجل�س الأعلى لل�سكان يف عام  2012قاعدة بيانات الأبحاث ال�سكانية االلكرتونية « »PROMISEوالتي تهدف �إىل
توفري مرجع �شامل ملعظم الدرا�سات والأبحاث املتعلقة بال�سيا�سات والربامج واخلدمات ذات ال�صلة بق�ضايا ال�سكان
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والتنمية ،مبا يف ذلك ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،منذ عام  ،2000لي�ستفيد منها اخلرباء والباحثني واملهتمني
و�صناع القرار ومدراء الربامج وامل�ؤ�س�سات البحثية .وي�أتي ذلك متا�شي ًا مع دور املجل�س املتمثل يف اقرتاح ال�سيا�سات
ال�سكانية وك�سب الت�أييد لها وتوفري املعلومات ال�صحيحة والدقيقة ل�صانعي القرار لال�ستفادة منها يف تخطيط وتطوير
الربامج املتعلقة بال�سكان والتنمية.
ج � 2 .3.أن�شطة توعوية (حمالت ،ور�ش عمل ،حما�ضرات وزيارات منزلية)
 مت تنفيذ حملتني لالت�صال والإعالم خالل الأعوام « 2010 -2008حياتي �أحلى» و»�صحتنا ...م�س�ؤوليتنا» .وقد متتوجيه احلملة الأوىل �ضمن برنامج «حياتي �أحلى» بالتعاون ما بني املجل�س الأعلى لل�سكان ووزارة ال�صحة وبرنامج �شركاء
الإعالم ل�صحة الأ�سرة ال�ستهداف فئة ال�شباب وال�شابات غري املتزوجني ،والرتكيز على التخطيط للحياة وتنظيم الأ�سرة
باعتباره جزء ًا ال يتجز�أ من التخطيط للحياة .وقد مت البدء بهذه احلملة قبل حوايل ثمانية �أ�شهر من البدء ب�إجراء
درا�سة برنامج االت�صال ل�صحة الأ�سرة يف عام  2008وبتغطية تلفزيونية حمدودة .ومع ذلك فقد تذكرته ن�سبة ()%11
من ال�سيدات املتزوجات و( )%7من الأزواج .وكانت لل�شباب وال�شابات –وهما اجلمهور امل�ستهدف من احلملة ب�صورة
�أ�سا�سية– �أعلى ن�سبة تذكر بلغت ( )%14و( )%19على التوايل .وقد مت تكثيف احلملة بعد انتهاء تلك الدرا�سة بزيادة
عدد مرات البث يف و�سائل الإعالم .وقد بينت درا�سة م�سح م�ستقلة �أجريت على �سكان عمان يف �شهر رم�ضان يف عام
� 2008أن معدالت تذكر حملة «حياتي �أحلى» كانت ( .)%61وقد تذكرت ن�سبة �أعلى من ال�سيدات املتزوجات ()%36
الر�سالة التي تفيد �أن الو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة فعالة و�آمنة �أكرث من الر�سائل الأخرى .كما تذكر �أكرث من ()%44
من الرجال املتزوجني الر�سالة املتعلقة بالأ�سرة ال�صغرية.
وا�ستمرت احلملة الوطنية لتنظيم الأ�سرة «حياتي �أحلى» خالل عام  ،2009وب َّثت �أربع ر�سائل من �أجل ت�شجيع ا�ستخدام
و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة .ويف عام  ،2010مت ت�صميم م�سح مكون من �سبعة �أ�سئلة حول املواقف وال�سلوكيات جتاه
تنظيم الأ�سرة واملباعدة بني الوالدات وو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة وتذ ّكر حمالت برنامج �شركاء الإعالم ل�صحة
الأ�سرة يف و�سائل الإعالم .ولتنفيذ هذا امل�سح ،مت اختيار عينة ع�شوائية من �ألف �شخ�ص من الفئات العمرية  59-18عام ًا
من حمافظات العا�صمة والزرقاء و�إربد ،ومت جمع املعلومات عن خ�صائ�صهم ال�سكانية واالجتماعية .و�أظهرت النتائج �أن
حوا ّ
يل  %48من عينة الدرا�سة وافقوا �أو وافقوا ب�شدة على جميع الأ�سئلة ال�سبعة حول املواقف ،وكانت درجة املوافقة بني
ال�سيدات �أعلى بكثري منها بني الرجال ،وبني املتزوجني منها بني غري املتزوجني .وكان هناك �أي�ضا عالقة وثيقة مب�ستوى
التعليم ،ومل يكن هناك �صلة مبواقع ال�سكن والعمر.
وب�شكل عام� ،أ�شارت نتائج التحليل �أن  %90من عينة الدرا�سة وافقوا �أو وافقوا ب�شدة على �أربعة �أ�سئلة �أو �أكرث من الأ�سئلة
ال�سبعة ،والتي تظهر ت�أييدهم لق�ضية تنظيم الأ�سرة واملباعدة بني الوالدات .وكانت الأ�سئلة التي كانت معظم �إجاباتها
غري مت�أكد �أو مت التحفظ على الإجابة عنها تلك التي تتعلق بو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة .بينما �أعرب �أقل من %10
من عينة الدرا�سة عن عدم موافقتهم �أو عدم موافقتهم ب�شدة �أو كانوا حمايدين� ،أو ال يعرفون كيف ي�شعرون �إزاء �أكرث
من ثالثة من اجلمل .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن  %80من عينة الدرا�سة وافقوا �أو وافقوا ب�شدة على �أن و�سائل تنظيم
الأ�سرة احلديثة مقبولة من وجهة نظر ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أنها �أف�ضل الو�سائل و�أكرثها فعالية لتنظيم الأ�سرة مقارنة
مع الو�سائل التقليدية الطبيعية.
 �أظهرت «درا�سة منت�صف املدة لربنامج �شركاء الإعالم ل�صحة الأ�سرة يف عام � »2008أن  %76من ال�سيدات املتزوجاتاللواتي يبلغن  15عام ًا ف�أكرث ،و %76من الرجال املتزوجني من نف�س الفئة العمرية ،ي�شاهدون التلفاز يومي ًا .بالإ�ضافة ف�إن
 %57من ال�شباب الذكور من الفئة العمرية  24-15عام ًا الذين مل ي�سبق لهم الزواج ،و %65من اللواتي مل ي�سبق لهن الزواج من
نف�س الفئة العمرية ،ي�شاهدون التلفاز يومي ًا .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن  ،%15و ،%41و ،%45و %46من هذه الفئات ي�ستمعون على
التوايل �إىل الإذاعات يومي ًا .وبالإ�ضافة لذلك ،ف�إن  ،%10و ،%21و ،%16و %15منهم على التوايل يقر�أون ال�صحف اليومية.
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 قامت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية وذلك بالتعاون مع املجل�س الأعلى لل�سكان وبرنامج �شركاء الإعالمل�صحة الأ�سرة ،بتنفيذ �أن�شطة توعوية حول �صحة الأ�سرة ،مبا فيها ندوات وحما�ضرات تو�ضح املفاهيم اخلاطئة حول
ق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة .وقد مت تدريب عدد كبري من القيادات الدينية والواعظني والواعظات حول
ق�ضايا �صحة الأ�سرة يف حمافظتي �إربد والزرقاء ،والذي كان له ت�أثري ًا مهم ًا على معلوماتهم ومواقفهم ودورهم الوعظي
والإر�شادي حول تنظيم الأ�سرة .وقد مت انتاج �أقرا�ص مدجمة ( )CDحول فيلم الفر�صة ال�سكانية بالإ�ضافة �إىل بطاقات
معلوماتية حول �أثر النمو ال�سكاين على التنمية يف الأردن ،ودليل تدريبي للواعظني والواعظات حول �صحة الأ�سرة ،وكتيب
حول حماور مقرتحة خلطب اجلمعة والدرو�س الدينية املتعلقة ب�صحة الأ�سرة� ،إ�ضافة �إىل مطوية حول فتاوى دائرة
الإفتاء الأردنية حول تنظيم الأ�سرة .39
 قام املجل�س الأعلى لل�سكان بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم بتدريب امل�شرفني الرتبويني واملعلمني حول الق�ضاياال�سكانية وال�صحة الإجنابية على م�ستوى جميع مديريات وزارة الرتبية والتعليم .حيث مت تدريب معلمني يف وزارة الرتبية
والتعليم من املرحلة الثانوية يف مباحث الرتبية اال�سالمية والأحياء والدرا�سات االجتماعية والتعليم ال�صحي .وقد �شارك
 800معلم ومعلمة يف ور�ش العمل من خمتلف حمافظات اململكة .وال تزال اجلهود قائمة لإجراء دورات تدريبية وحتديث
املناهج ا�ستناد ًا �إىل �آخر املتغريات على �صعيد الق�ضايا ال�سكانية وتنظيم الأ�سرة.
 مت تنفيذ �أن�شطة وور�ش عمل للمتطوعني ال�شباب ،بالتعاون مع م�شروع �شركاء الإعالم ل�صحة الأ�سرة ،لتعزيز معارفهمحول برامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وبناء قدراتهم يف جمال �إعداد وتنفيذ برامج ت�ساهم يف ك�سب الت�أييد
وا�ستقطاب الدعم .ومت ت�شكيل اثنتي ع�شرة جمموعة من املدربني الأقران لتعزيز �أمناط احلياة ال�صحية بني ال�شباب
الأردين ورفع م�ستوى الوعي بق�ضايا تنظيم الأ�سرة التي تهم ال�شباب بطرق تفاعلية غري تقليدية ،وكذلك حلث ال�شباب
على امل�شاركة يف برامج تنظيم الأ�سرة على امل�ستويني الوطني واملحلي ،وك�سب الدعم والت�أييد من �أجل زيادة فر�ص
احل�صول على املعلومات واملعرفة واخلدمات املتعلقة بال�صحة الإجنابية يف حمافظات املفرق والكرك والبلقاء .وقد مت
تدريب جمموعات من ال�شباب (تدريب الأقران) يف جمال تنظيم الأ�سرة وتعزيز �أمناط حياة و�سلوكيات �صحية .كما
نفذت جمموعات الأقران العديد من الأن�شطة مثل امل�سرحيات وجل�سات توعوية لأقرانهم ال�شباب.
 مبادرة «املر�أة العربية تتكلم» وتهدف ب�شكل رئي�سي �إىل متكني املر�أة وم�ساعدتها لتحديد احتياجاتها و�أولوياتهاال�صحية ،واتخاذ �إجراءات عملية للت�صدي لها .وقد مت تنفيذها بالتعاون مع عدد من ال�شركاء املهتمني بالق�ضايا ال�صحية
مع الرتكيز على ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة.
 برامج التوعية املجتمعية املنفذة من قبل جمموعة من املر�شدات ال�صحيات لرفع م�ستوى الوعي وتقدمي امل�شورةلل�سيدات يف �سن االجناب يف جميع املحافظات .ويتم تنفيذ ذلك الربنامج حالي ًا بالتعاون مع اجلمعية اخلريية ال�شرك�سية
واالحتاد العام للجمعيات اخلريية وبدعم من م�شروع تعزيز تنظيم الأ�سرة .وتقوم املر�شدات ال�صحيات املدربات بزيارة
ال�سيدات يف �سن الإجناب يف جميع املحافظات وتقدمي امل�شورة وحتويلهن �إىل مقدمي اخلدمات .هذا بالإ�ضافة �إىل
مبادرة الق�سائم املجانية التي تو ِّزعها املر�شدات ال�صحيات خالل الزيارات املنزلية لل�سيدات من ال�شريحة الفقرية
للح�صول على خدمات تنظيم الأ�سرة من �شبكة �أطباء القطاع اخلا�ص جمان ًا ،يف حني �أن وزارة ال�صحة تزود هذه ال�شبكة
من الأطباء بو�سائل جمانية لتنظيم الأ�سرة ،وتقوم اجلهات املانحة بت�سديد الأتعاب الطبية .ويهدف الربنامج �إىل خلق
نوع من امل�ساواة يف فر�ص الو�صول على خدمات ال�صحية بحيث ال يتم حرمان �أحد من احل�صول على رعاية �صحية
منا�سبة عالية اجلودة يف القطاع اخلا�ص.
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ج  3.3.املواد التثقيفية
 �أظهرت درا�سة حتليل واقع توفر خدم ــات تـنظيــم الأ�سرة ومــعل ــومــات ال�صحــة الإجنابية/تنظيم الأ�ســرة يف الأردنلعام  2011تنوع ًا يف توافر املواد التثقيفية ح�سب تنوع نقاط تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة .فمث ًال �ضمن قطاع امل�ست�شفيات
كان هنالك وفرة يف املواد التثقيفية املتعلقة بفوائد تنظيم الأ�سرة وكيفية التعامل مع �آثارها اجلانبية وامل�ضاعفات لو�سائل
تنظيم الأ�سرة ،وعملية تركيب و�إزالة اللوالب ،بالإ�ضافة �إىل زرع و�إزالة الغر�سات ،وعملية ربط قنوات فالوب وعملية
ربط القنوات الناقلة للرجل .و�أما يف ال�صيدليات ،ف�إن املواد التثقيفية اخلا�صة برتكيب و�إزالة اللوالب الرحمية وزرع
و�إزالة الغر�سات قد كانت �أقل توفر ًا وكذلك التدخل اجلراحي كو�سيلة من و�سائل تنظيم الأ�سرة .وتن َّوعت املواد التثقيفية
بني مل�صقات ون�شرات وكتيبات و�أدلة وبروتوكوالت ومناهج تعليمية .ومن اجلدير بالذكر �أن هناك جهات حملية ودولية
ت�صدر مواد تثقيفية حول ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة.
 قامت دائرة الأحوال املدنية واجلوازات ،وبالتعاون مع برنامج �شركاء الإعالم ل�صحة الأ�سرة واملجل�س الأعلى لل�سكانبتنفيذ مبادرتني (مربوك  1ومربوك  .)2وكان الهدف هو زيادة وعي املقبلني على الزواج واملتزوجني حديثا حول ق�ضايا
حياتهم اال�سرية منها التخاذ القرارات مبا يف ذلك الزواج واجناب املولود الأول .وقد مت تقدمي الكتيبات �إىل دائرة
الأحوال املدنية واجلوازات �سنوي ًا لتوزيعها على املتزوجني حديث ًا والآباء والأمهات ا ُ
جلدد لت�شجيعهم على زيادة فرتات
املباعدة بني الوالدات ،وا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ،ومتابعة احل�صول على الرعاية بعد الوالدة ،والرعاية
ال�صحية للمولود .وقد �أفادت التقارير �أن ما ن�سبته  %85من �أولئك الذين تلقوا رزم مبادرة مربوك قد قر�أوا الكتيبات.
وبينت الدرا�سات �أن قراءة رزم «مربوك» ارتبطت ب�شكل كبري بالذهاب �إىل املركز ال�صحي للح�صول على خدمات تنظيم
الأ�سرة للمتزوجني حديث ًا وللح�صول على الرعاية بعد الوالدة للآباء والأمهات ا ُ
جلدد.
 مبادرة «ا�ست�شريي واختاري» ،مت تنفيذها بالتعاون مع وزارة ال�صحة وبرنامج �شركاء الإعالم ل�صحة الأ�سرة ،وم�شروعتعزيز تنظيم الأ�سرة واجلمعية الأردنية لتنظيم الأ�سرة ،وم�شروع �إدماج ومتكني املر�أة يف �إقليم اجلنوب ،تهدف �إىل توحيد
ي�سر عملية تقدمي امل�شورة وتوفري املعلومات.
ر�سائل تنظيم الأ�سرة على امل�ستوى الوطني من خالل توفري مواد تثقيفية ُت ِّ
 وقد ذكر �سابق ُا �أنه قد مت �إ�صدار �أقرا�ص مدجمة حول فيلم الفر�صة ال�سكانية ،بالإ�ضافة �إىل بطاقات معلوماتحول �أثر النمو ال�سكاين على التنمية يف الأردن ،والدليل التدريبي للواعظني والواعظات حول �صحة الأ�سرة ،وكتيب حول
املو�ضوعات املقرتحة ُ
خلطب اجلمعة والدرو�س الدينية املتعلقة ب�صحة الأ�سرة ،وكتيب حول فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية
حول تنظيم الأ�سرة (مت �إ�صدار  3000ن�سخة من هذا الكتيب ومت حتميله على املوقع الإلكرتوين لدائرة الإفتاء) كما
قام املجل�س الأعلى لل�سكان باعدا كل من الدليل التدريبي حول الق�ضايا ال�سكانية وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
للمر�شدين الرتبويني وا�ساتذة كليات املجتمع ،والدليل التدريبي االعالمي حول الق�ضايا ال�سكانية.
د) توثيق املعلومات
وفق ًا لدرا�سة حتليل واقع توفر خدمات تنظيم الأ�سرة ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن للعام ،2011
ف�إن الطريقة الأكرث ا�ستخدام ًا لتوثيق املعلومات املتعلقة باخلدمات التي يتم تقدميها يف قطاع ال�صيدليات وامل�ست�شفيات
والعيادات هي ال�سجالت اليدو ّية .وقد ظهر ذلك جلي ًا �ضمن خمتلف املحافظات يف اململكة� .أما فيما يتعلق يف املراكز
ال�صحية ،ف�إن التقارير هي �أكرث �أنواع التوثيق �شيوع ًا ،تلتها قواعد البيانات� .أما ال�سجالت فتكاد تكون غري م�ستخدمة
بتات ًا ،وعادة ما تتم عملية التوثيق يدوي ًا .ومن اجلدير بالذكر �أن الن�سبة املئوية لعملية التوثيق كانت �أعلى يف حمافظتي
معان والعقبة .40
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هـ) خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة والدعم املقدم من املنظمات الدولية
يقوم ال�شركاء الوطنيون للمجل�س الأعلى لل�سكان واجلهات الدولية املانحة بدعم برنامج تنظيم الأ�سرة من خمتلف اجلوانب
من خالل توفري اخلدمات ،زيادة الطلب ،ك�سب الت�أييد ،توفري املعلومات و�إعداد الدرا�سات .ال�شركاء الوطنيني للمجل�س
الأعلى لل�سكان هم وزارة ال�صحة ،اخلدمات الطبية امللكية ،اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ،الأونروا ،وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وزارة الداخلية ،وزارة
التنمية االجتماعية ،وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،دائرة الأحوال املدنية ،دائرة الإح�صاءات العامة ،اجلامعات
الأردنية ،امل�ؤ�س�سات البحثية ،املجل�س ال�صحي العايل ،املجل�س الأعلى لل�شباب ،جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،املجل�س
الطبي الأردين ،جت ُّمع جلان املر�أة ،منظمات املجتمع املدين ،م�ؤ�س�سة نور احل�سني/معهد العناية ب�صحة الأ�سرة ،معهد
امللكة زين ال�شرف التنموي ،اجلمعية اخلريية ال�شرك�سية ،االحتاد العام للجمعيات اخلريية ،جمعية �أمان الأردنية ،نقابة
ال�صيادلة ،اجلمعية الأردنية للت�أمينات ال�صحية� ،شركات الت�أمني ال�صحي اخلا�صة ،م�ستودعات الأدوية ،امل�ؤ�س�سة العامة
وحد وغريها من املنظمات غري احلكومية� .أما اجلهات الدولية املانحة فهي:
للغذاء والدواء ،دائرة ال�شراء املُ َّ
• الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تع ُّد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية �أحد امل�صادر الرئي�سة لتمويل برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة .وال تزال
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،التي تعمل م�شاريعها على تعزيز عمل كل من القطاعني العام واخلا�ص� ،أكرب اجلهات
املانحة يف القطاع ال�صحي يف الأردن .وثمة �أربع منظمات دولية مانحة ت�ساهم يف توفري هذه اخلدمات وتقوم الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية بالتن�سيق معها ل�ضمان التكامل بني الربامج والتقليل من ازدواجية اجلهود .وفيما يلي عر�ض
موجز للم�شاريع املدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف جمال ال�صحة:
�أ) م�شروع دعم النظم ال�صحية الأول والثاين.
ب) م�شروع القطاع اخلا�ص ل�صحة املر�أة  41وم�شروع تعزيز تنظيم الأ�سرة.
ج) مبادرة ال�سيا�سات ال�صحية وم�شروع ال�سيا�سة ال�صحية.42
د) برنامج �شركاء الإعالم ل�صحة الأ�سرة.43
هـ) م�شروع اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف الأردن.44
�أ) م�شروع دعم النظم ال�صحية (امل�شروع الأول وامل�شروع الثاين)
امتد م�شروع دعم النظم ال�صحية الأول خلم�س �سنوات ( ،)2010-2005وعمل امل�شروع مع القطاع العام وحتديد ًا وزارة
ال�صحة واخلدمات الطبية امللكية على دعم النظم ،بناء القدرات ،وحت�سني اجلودة على كافة امل�ستويات �سواء على
امل�ستوى املركزي لوزارة ال�صحة �أو على م�ستوى املجتمع املحلي ومديريات ال�صحة (امل�ست�شفيات ومراكز الرعاية ال�صحية
الأولية) .وقد �ساعد امل�شروع على امل�ستوى الوطني وزارة ال�صحة يف و�ضع خطتها اال�سرتاتيجية ( .)2012-2008وقد
قام امل�شروع كذلك بدعم �أن�شطة بناء قدرات وزارة ال�صحة يف جمال ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة والأمومة الآمنة
ورعاية الأطفال حديثي الوالدة والرعاية ال�صحية الأولية واملداخالت املجتمعية .وقد نتج عن اجلهود املبذولة يف م�شروع
دعم النظم ال�صحية الأول تلقي �أعداد ًا كبرية من كوادر وزارة ال�صحة التدريب حول الو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة،
وتركيب اللوالب ،والوقاية من العدوى ،وتلقوا كذلك تدريب على امل�شورة بالإ�ضافة �إىل مهارات االت�صال .ومن خالل هذا
امل�شروع ،مت تقدمي الإ�شراف الداعم يف جميع مديريات ال�صحة البالغ عددها اثنتي ع�شرة مديرية .وقد مت �إعداد �أدلة
�إ�شرافية وا�ستخدام دليل اجليب للم�شرفني ب�شكل دوري لقيا�س الأداء.
وقد �ساعد م�شروع دعم النظم ال�صحية الأول وزارة ال�صحة يف و�ضع وتنفيذ منوذج لتعبئة املجتمع وهو عبارة عن جمموعة
من املداخالت املُتكاملة لتح�سني جودة خدمات الرعاية ال�صحية الأولية وزيادة فر�ص احل�صول عليها .وي�ساعد امل�شروع
على متكني املجتمعات املحلية لكي ي�صبحوا م�ستخدمني فاعلني خلدمات الرعاية ال�صحية.
 41انتهى هذا امل�شروع يف عام 2012
� 42سينتهي م�شروع ال�سيا�سة ال�صحية يف �أيلول 2013
 43انتهى هذا امل�شروع يف كانون الثاين 2013
 44انتهى هذا امل�شروع يف �آذار2013
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وتتمثل ر�ؤية م�شروع دعم النظم ال�صحية الثاين للأعوام ( )2014 -2009يف حت�سني امل�ستوى ال�صحي لل�سكان الأردنيني
من خالل ح�صولهم على خدمات �صحية عالية اجلودة ومتكني املجتمعات املحلية من امل�شاركة يف �أمناط احلياة ال�صحية.
وقد جاء م�شروع دعم النظم ال�صحية الثاين لي�ستمر يف رفع م�ستوى احل�صول على خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة والأمومة الآمنة ورعاية الأطفال حديثي الوالدة وجودتها .وي�ضم امل�شروع ا�ستثمارات كبرية لتح�سني البنية التحتية
للم�ست�شفيات لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الوالدة وكذلك خدمات الطوارئ يف امل�ست�شفيات احلكومية يف جميع �أنحاء
اململكة ،و�ضمان زيادة �إمكانية احل�صول على معلومات وخدمات تنظيم الأ�سرة عرب النظام ال�صحي ،وحت�سني جودة
خدمات الرعاية ال�صحية الأولية ،مبا يف ذلك تنظيم الأ�سرة ،وذلك من خالل �إعداد املراكز ال�صحية العتمادها من قبل
هيئة اعتماد وطنية .وتتمثل املجاالت الرئي�سية مبا يلي� :إدارة املعرفة ،جودة الرعاية ال�صحية الأولية ،الأمومة الآمنة،
تنظيم الأ�سرة� ،صحة املجتمع ،حت�سني قدرات املوارد الب�شرية وجتديد وجتهيز مرافق �صحة الأم وحديثي الوالدة ،وغرف
الطوارئ و�أماكن التدريب.
ب) م�شروع القطاع اخلا�ص ل�صحة املر�أة وم�شروع تعزيز تنظيم الأ�سرة
مت تنفيذ م�شروع القطاع اخلا�ص ل�صحة املر�أة من خالل مقدمي الرعاية ال�صحية يف القطاع اخلا�ص ،والقطاع التجاري
اخلا�ص ،ومنظمات غري حكومية لتو�سيع دور القطاع اخلا�ص يف حت�سني �صحة املر�أة والأ�سرة الأردنية ،وزيادة الطلب
على و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة واخلدمات ال�صحية ذات ال�صلة ،وحت�سني جودة خدمات الرعاية ال�صحية يف القطاع
اخلا�ص.
وقد �أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/الأردن يف متوز  2010م�شروع تعزيز تنظيم الأ�سرة ملدة خم�س �سنوات.
ويهدف م�شروع تعزيز �إىل�( :أ) بناء قدرات اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة لتقدمي خدمات فعالة وم�ستدامة
لتنظيم الأ�سرة( ،ب) حت�سني جودة خدمات تنظيم الأ�سرة التي يتم تقدميها يف اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة
والأونروا( ،ج) زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية واحل�صول عليها،
و(د) التو�سع يف توليفة و�سائل تنظيم الأ�سرة وخياراتها يف القطاع اخلا�ص/املنظمات غري احلكومية .ويف عام ،2012
تو�سعت �أن�شطة م�شروع «تعزيز» لت�شمل جميع القطاع اخلا�ص لزيادة الطلب على و�سائل تنظيم الأ�سرة وا�ستخدامها.
ج) مبادرة ال�سيا�سة ال�صحية وم�شروع ال�سيا�سة ال�صحية
كانت مبادرة ال�سيا�سة ال�صحية مبادرة مدتها خم�س �سنوات ( )2010-2005و�ساعدت املجل�س الأعلى لل�سكان على بناء
بيئة �سيا�سات داعمة ومواتية لتعزيز تنظيم الأ�سرة وال�صحة الإجنابية ولإدماج ال�سكان والق�ضايا ال�سكانية يف التخطيط
التنموي يف جميع �أنحاء اململكة .وقد �ساعدت مبادرة ال�سيا�سة ال�صحية املجل�س الأعلى لل�سكان يف �إعداد خطة العمل
الوطنية لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة مبرحلتيها االوىل والثانية ،واعاد عرو�ض «�أثر النمو ال�سكاين على التنمية»
وهي �أداة لك�سب الت�أييد مت ت�صميمها لإبراز الآثار االجتماعية واالقت�صادية املرتتبة على ا�ستمرار ارتفاع معدالت الإجناب
والنمو ال�سكاين ال�سريع ملختلف القطاعات التنموية بالإ�ضافة �إىل اعاد ملخ�صات �سيا�سات.
ويعمل م�شروع ال�سيا�سة ال�صحية للأعوام ( )2013-2010يف الأردن على ك�سب ت�أييد متخذي القرار بهدف زيادة االلتزام
ال�سيا�سي وتوفري املوارد الالزمة ملعاجلة الق�ضايا ال�سكانية وتوفري خدمات �صحة �إجنابية/تنظيم الأ�سرة عالية اجلودة.
وتتمثل الأهداف الرئي�سية مل�شروع ال�سيا�سات ال�صحية يف الأردن يف الآتي:
 تعزيز بيئة ال�سيا�سات ودعم حتليلها وتنفيذها فيما يتعلق بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة تعزيز القدرات لك�سب الت�أييد والعمل على زيادة التزام متخذي القرار بق�ضايا ال�سكان وتنظيم الأ�سرة واقرتاحمبادرات لرفع م�ستوى الوعي و�إ�صالح ال�سيا�سات
 دعم املجل�س الأعلى لل�سكان ووزارة ال�صحة يف تطوير وا�ستخدام البيانات والأدوات الالزمة لك�سب الت�أييد وتطويرال�سيا�سات
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وقد دعم م�شروع ال�سيا�سة ال�صحية املجل�س الأعلى لل�سكان يف و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة للأعوام ( )2017-2013وبناء قدرات املجل�س الأعلى لل�سكان وال�شركاء يف حتليل ال�سيا�سات وك�سب الت�أييد
وتطوير �أدوات لك�سب الت�أييد.
د) برنامج �شركاء الإعالم ل�صحة الأ�سرة
�أدى برنامج �شركاء الإعالم ل�صحة الأ�سرة دور ًا فاع ًال يف الأردن منذ متوز  .2004وقد و�صل الربنامج من خالل مداخالته
العديدة �إىل حوايل %70من �سكان الأردن ،و�ساعد على حت�سني املواقف وال�سلوكيات ال�صحية لدى الأُ�سر الأردنية .وكانت
ر�ؤيته تتمثل يف حتقيق �أردن م�ؤهل �صحي ًا حيث تعمل و�سائل االت�صال على متكني الأفراد والأ�سر واملجتمعات املحلية
وامل�ؤ�س�سات باملعرفة واملهارات واملوارد الالزمة للعمل مع ًا لتح�سني اخلدمات ال�صحية وا�ستدامتها .ومت �إي�ضاح بع�ض
مبادرات االت�صال والتوعية التي قام بها الربنامج يف الق�سم املتعلق باملعلومات.
هـ) م�شروع اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف الأردن
قام امل�شروع خالل الأعوام ( )2013-2007بتقدمي امل�ساعدة الفنية لتح�سني جودة و�سالمة خدمات الرعاية ال�صحية
يف امل�ست�شفيات ومرافق الرعاية ال�صحية الأولية .وقد �ساعد امل�شروع يف �إن�شاء وبناء قدرات جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات
ال�صحية لو�ضع معايري الرعاية ال�صحية ،ومنح �شهادات للمقيمني ،ور�صد تطبيق املعايري ،ومنح االعتمادية .وكان
قوي ل�ضمان اجلودة واالعتماد وذلك لتلبية االحتياجات ال�صحية املتغرية واملحافظة
الغر�ض من امل�شروع �إن�شاء نظام ّ
على التح�سينات يف جمال الرعاية ال�صحية.
• الوكالة اليابانية للتعاون الدويل
عمل م�شروع ال�صحة الذي نفذته الوكالة اليابانية للتعاون الدويل «�إدماج �صحة ومتكني املر�أة يف �إقليم اجلنوب» ،ا�ستكما ًال
للم�شاريع ال�صحية منذ عام  ،1997يف حمافظات اقليم اجلنوب الأربعة املتم َثلة بالكرك والطفيلة ومعان والعقبة ،وكان
امل�شروع ير ِّكز ب�شكل رئي�سي على تنظيم الأ�سرة وال�صحة الإجنابية .وقد عملت الوكالة اليابانية للتعاون الدويل يف �شراكة
مع وزارة ال�صحة يف  73قرية يف املناطق الريفية وذات الكثافة ال�سكانية املُنخف�ضة يف الأردن .وتعمل وزارة ال�صحة حالي ًا
بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدويل ،ا�ستناد ًا �إىل التجارب واخلربات املُكت�سبة من خالل م�شروع �إدماج �صحة
ومتكني املر�أة يف �إقليم اجلنوب ،بتطبيق اخلدمات التي مت تنفيذها من قبل م�شروع �إدماج �صحة ومتكني املر�أة يف �إقليم
اجلنوب �ضمن حمافظتي جر�ش واملفرق.
وجدير بالذكر �أن هناك تعاون وا�ضح بني الوكالة اليابانية للتعاون الدويل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
• �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
دعم �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان برناجم ًا ملدة خم�س �سنوات ( )2012-2008والذي هدف �إىل م�ساعدة الأردن لتحقيق
الأهداف الإمنائية للألفية .وذلك بالرتكيز على ثالثة جماالت رئي�سية وهي ال�سكان والتنمية وال�صحة الإجنابية واحلقوق
وامل�ساواة بني اجلن�سيني .ويقدم �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان الدعم الفني واملايل للمنظمات احلكومية وغري احلكومية.
ويف جمال ال�سكان والتنمية ،كان هدف الربنامج متمث ًال يف بناء القدرات الوطنية على �صياغة ا�سرتاتيجيات مت�صلة
بال�سكان تراعي النوع االجتماعي وتن�سيق هذه اال�سرتاتيجيات ومتابعتها وتعزيزها .وكان املجل�س الأعلى لل�سكان ال�شريك
الرئي�سي لل�صندوق .وتهدف الربامج الرئي�سية �إىل تعزيز نظام املتابعة والتقييم ،وتعزيز القدرات على احل�شد وك�سب
الت�أييد من �أجل اخلروج با�سرتاتيجيات �سكانية متكاملة و�شاملة مب�شاركة كل القطاعات ملعاجلة النمو ال�سكاين ال�سريع،
وبناء القدرات على �إجراء حمالت ك�سب ت�أييد يف جمال ال�سكان على امل�ستوى الوطني واملحلي ،ودعم البحوث املتعلقة
بال�سكان ،وامل�ساعدة يف �إعداد التقارير التي تو ِّثق �إجنازات الأردن املتعلقة بالأهداف الإمنائية للألفية .ويعمل �صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان كذلك مع دائرة الإح�صاءات العامة بالأردن لتح�سني قدرتها على ت�صنيف البيانات واملعلومات التي
تراعي النوع االجتماعي حول ال�سيدات والأطفال وال�شباب والفئات امل�ست�ضعفة الأخرى ،وبناء القدرة على �إجراء حتليل
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مل�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية وعلى م�سوحات �أخرى يف جمال ال�سكان وال�صحة الإجنابية ،وتعزيز التن�سيق بني دائرة
الأحوال املدنية واجلوازات و�إدارة الإقامة واحلدود التابعة ملديرية الأمن العام.
ويكمن الهدف الأ�سا�سي ل�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان يف جمال ال�صحة الإجنابية يف رفع م�ستوى الوعي حول خدمات
ال�صحة الإجنابية والطلب عليها واحل�صول عليها بجودة عالية مع الرتكيز على خدمات الرعاية بعد الوالدة وخدمات
تنظيم الأ�سرة .كما يدعم ال�صندوق برامج ل�ضمان احلماية والوقاية من العنف �ضد املر�أة كونه عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر
ال�صحة الإجنابية ،ويعمل ال�صندوق مع ال�شركاء املنفذين من وزارة ال�صحة/مديرية �صحة املر�أة والطفل ومعهد امللكة
زين ال�شرف التنموي.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ساهمت منظمة ال�صحة العاملية واليوني�سيف والأونروا ،وكما ذكر �سابق ًا ،واالحتاد الدويل لتنظيم
الأ�سرة يف برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة .ومت �إي�ضاح الدور الذي لعبته الأونروا بالتف�صيل يف الق�سم املتعلق
باخلدمات.
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 .3حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر/التهديدات

ا�ستناد ًا �إىل املعلومات التي مت جمعها وحتليل البيانات ،مت ر�صد وحتديد نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات/
املخاطر التي تواجه برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن والتي مت تلخي�صها اىل نقاط تتعلق ببيئة
ال�سيا�سات ،توفر وجودة اخلدمات واملعلومات ومقدمي اخلدمات ،والطلب على خدمات تنظيم الأ�سرة .ويلخ�ص اجلدول
رقم ( )1املالمح الرئي�سية لربنامج تنظيم الأ�سرة ،والتي مت حتديدها من خالل مراجعة الوثائق واحللقات النقا�شية
خالل ور�ش العمل التي نفذت .ويظهر التحليل نقاط القوة التي متيز الربنامج وتعترب �أداة رئي�سية يف حتقيق نتائج
اال�سرتاتيجية .وعالوة على ذلك ،ف�إن التحليل يظهر نقاط ال�ضعف التي مت حتديدها بهدف معاجلتها و�إدارتها يف وقت
ُمبكر ،كما مت ت�سليط ال�ضوء على الفر�ص التي تعترب قوة دافعة ت�سهم يف حتقيق اال�سرتاتيجية لأهدافها مثل توفر اجلهات
املانحة ،كما مت ر�صد املخاطر والتحديات التي تواجه الربنامج ،والتي يجب العمل على تقليل �آثارها للتمكن من حتقيق
الأهداف املرجوة.
نتائج حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات

ميكن تلخي�ص حتليل البيانات التي مت جمعها ب�إيجاز كما يلي:
• بيئة ال�سيا�سات
رغم وجود الإرادة ال�سيا�سية الداعمة ووجود �سيا�سات �سكانية واجلهود املبذولة لتطوير وتبني �سيا�سات تنظيم
الأ�سرة/ال�صحة الإجنابية �إال �أن بيئة دعم ال�سيا�سات والظروف املحيطة ب�آلية �إقرار ال�سيا�سات وو�ضعها مو�ضع
التنفيذ مل ت�صل �إىل امل�ستوى املطلوب بعد ،وما زالت بع�ض التحديات الرئي�سية بحاجة �إىل �إقرار �سيا�سات مثل
اغتنام الفر�ص ال�ضائعة وتوفري التمويل الكايف وتب�سيط �إجراءات �شراء و�سائل تنظيم الأ�سرة.
• اخلدمات واملعلومات

ال تزال هناك فجوة يف توفر وجودة وانظمة خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وهنالك نق�ص يف توفر
اخلدمات يف املواقع اجلغرافية الفقرية والأكرث احتياج ًا ،وال تتوفر جميع الو�سائل احلديثة ،وال �سيما و�سائل تنظيم
الأ�سرة الفعالة طويلة الأمد ،يف جميع املناطق اجلغرافية .وعلى الرغم من �أن القطاع اخلا�ص يوفر ما ن�سبته %56
من خدمات تنظيم الأ�سرة� ،إال �أنه ال يزال هناك حاجة ملزيد من م�شاركة القطاع اخلا�ص وتو�سيع نطاق خدماته
واخليارات املتاحة للو�سائل لتغطية املناطق التي ال يتوفر فيها خدمات من القطاع العام ب�شكل كاف .وي�شكل نق�ص
املوارد املالية عائق ًا �أمام التو�سع يف اخلدمات وتوفري الو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة .بالإ�ضافة اىل نق�ص يف
املوارد الب�شرية واحلاجة ملزيد من التعاون والتن�سيق والتخطيط اجلماعي بني مقدمي اخلدمات وربط اخلدمات
بنظام معلومات وطني.
وعلى الرغم من �أن الأردن قد اتخذ خطوات كبرية لدعم قدرات القطاع ال�صحي لتح�سني الو�صول �إىل خدمات
�صحية عالية اجلودة ،ف�إنه ال يزال يواجه العديد من التحديات التي مت�س النظام ال�صحي يف القطاعني العام
واخلا�ص ،مبا يف ذلك زيادة تكلفة الرعاية ال�صحية وارتفاع العبء املايل على �شريحة الفقراء بالن�سبة �إىل
م�ستويات دخلهم .و ُي�ش ِّكل العبء املتزايد للأمرا�ض املزمنة ،املخاطر ال�صحية ،عدم الرتكيز على الرعاية
ال�صحية الأولية نتيجة ل�ضعف متويل الرعاية ال�صحية يف القطاع العام والهجرة الق�سرية لعقبات �إ�ضافية �أمام
النظام ال�صحي يف الأردن.

• الطلب على خدمات تنظيم الأ�سرة:
�أظهرت نتائج الدرا�سات وامل�سوحات �أن هناك معيقات ثقافية واجتماعية ت�ؤثر على م�ستوى ا�ستخدام خدمات
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ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة .وقد �أظهر م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام � 2009أن ما ال يقل عن %58
من ال�سيدات ال ت�ستخدمن حالي ًا و�سائل تنظيم الأ�سرة و�إمنا ينوين ا�ستخدامها يف امل�ستقبل ،وب�أن ما جمموعه
 %38من غري امل�ستخدمات لو�سائل تنظيم الأ�سرة ال يخططن ال�ستخدام هذه الو�سائل يف امل�ستقبل .وعلى الرغم
من حقيقة ارتفاع م�ستوى املعرفة حول و�سائل تنظيم الأ�سرة وفوائدها لدى ال�سيدات يف الأردن� ،إال �أن معدل
ا�ستخدام هذه الو�سائل يبدو مت�أثر ًا باملعتقدات الثقافية لدى ال�سيدات واملجتمع ومقدمي اخلدمات .وهذا ما
ت�ؤكده حقيقة �أن العدد املثايل للأطفال للأ�سرة الأردنية مل ينخف�ض على الرغم من ارتفاع م�ستوى التعليم.
وعالوة على ذلك ،ف�إن �أكرث من  %48من ال�سيدات اللواتي ي�ستخدمن و�سائل تنظيم الأ�سرة توقفن عن ا�ستخدام
الو�سيلة خالل ال�سنة الأوىل من اال�ستخدام ب�سبب خوف الكثري منهن من الآثار اجلانبية املحتملة.
كما �أن هناك تفاوت وا�ضح بني الأقاليم واملحافظات من حيث احلاجة غري امللباة والتباين يف معدل ا�ستخدام
و�سائل تنظيم الأ�سرة ،ويرتبط جميعها مب�ؤ�شر م�ستوى الرفاه االقت�صادي.
ويبني اجلدول رقم ( )1نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات/املخاطر املتعلقة بربنامج تنظيم الأ�سرة.
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اجلدول رقم ( :)1نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر املتعلقة بربنامج ال�صحة الإجنابية  /تنظيم الأ�سرة يف الأردن
نقاط القوة

نقاط ال�ضعف

بيئة ال�سيا�سات:
• وجود �سيا�سة �سكانية وطنية منذ عام 1973
• التزام وطني بتوفري و�سائل وخدمات تنظيم الأ�سرة
• اتفاق بني امل�ؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة على الأهداف
الوطنية لتنظيم الأ�سرة
• وجود ت�شريعات�/أنظمة تدعم ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
• وجود خطط ا�سرتاتيجية وطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة
• توفر الأدلة والأدوات الالزمة لتطوير �سيا�سات وطنية
لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
• توفر نظام معلومات خدمات املر�أة والطفل ونظام املعلومات
اللوج�ستي يف وزارة ال�صحة

بيئة ال�سيا�سات:
• عدم انعكا�س االلتزام الوطني بق�ضايا تنظيم الأ�سرة على
املخ�ص�صات املالية لربامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
• عدم ا�ستدامة مبادرات تنظيم الأ�سرة التي تدعمها اجلهات املانحة
• عدم كفاية الوعي حول ت�أثري الزيادة يف معدل الإجناب الكلي
على املوارد االجتماعية واالقت�صادية والطبيعية ،و�أهمية
االلتزام ب�أهداف ونتائج الفر�صة ال�سكانية او عالقتها
بتحقيق �أهداف التنمية الوطنية
• �ضعف �آليات املتابعة والتقييم
• وجود خطط ا�سرتاتيجية منف�صلة لكل جهة والذي ُي�سبب
بع�ض التداخل
• عدم وجود �آليات لإدارة املعرفة ون�شر البيانات

اخلدمات ومقدمو اخلدمات وامل�ستفيدات
• انت�شار مراكز الرعاية ال�صحية ال�شاملة ومراكز الأمومة
والطفولة وكذلك العيادات يف امل�ست�شفيات التي تقدم
خدمات تنظيم الأ�سرة يف معظم مناطق اململكة
• ال يزال القطاع ال�صحي اخلا�ص يلعب دوراً رئي�سياً يف تقدمي
خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (دور ال�صيدليات
والأونروا يف تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة قد ازداد)
• توفر مقدمي اخلدمات املدربني
• تنوع و�سائل تنظيم الأ�سرة املتاحة للم�ستخدمني
• زيادة الوعي حول تنظيم الأ�سرة
• التغيري الإيجابي يف ال�سلوك الإجنابي وال�سلوكيات جتاه
تنظيم الأ�سرة

اخلدمات ومقدمو اخلدمات وامل�ستفيدون
• التفاوت يف التزويد واخلدمات املقدمة بني الأقاليم اجلغرافية
ونق�ص اخلدمات يف املناطق اجلغرافية الأكرث احتياجاً
• حتيز مقدمي اخلدمات جتاه بع�ض و�سائل تنظيم الأ�سرة
• النق�ص يف عدد مقدمي اخلدمات من الإناث وعدم كفاية
العاملني املدربني تدريباً جيداً
• عدم وجود جهود كافية ال�ستقطاب حاالت ال�ستخدام و�سائل
تنظيم الأ�سرة (الفر�ص ال�ضائعة) و�ضعف خدمات تقدمي امل�شورة
• �ضعف نظام الإ�شراف الداعم ونظام املتابعة والتقييم
• حمدودية خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة ،وال�سيما الو�سائل
طويلة الأمد
• زيادة معدل ا�ستخدام الو�سائل التقليدية ون�سبة احلاجة غري امللباة
• انخفا�ض معدل ا�ستخدام بع�ض الو�سائل احلديثة مثل حبوب
منع احلمل واللوالب
• عدم وجود بيانات كافية حول دور القطاع اخلا�ص
• عدم وجود م�صطلحات موحدة لل�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة وبع�ض م�ؤ�شراتها
• وجود معتقدات اجتماعية حتول دون تقدمي اخلدمات �إال
من قبل الإناث
• وجود معتقدات خاطئة حول الت�أثريات اجلانبية لو�سائل
تنظيم الأ�سرة احلديثة
• زيادة يف عدد الأطفال املرغوب بهم

الفر�ص

التهديدات/التحديات

• النمو ال�سكاين الذي ي�ضيف عبئاً كبرياً على املوارد واخلدمات
• الإرادة ال�سيا�سية الداعمة ودعم القيادات الدينية
• وجود جهة داعمة (املجل�س الأعلى لل�سكان) ت�سعى لتغيري مبا يف ذلك الهجرة الق�سرية
• عدم وجود التمويل الكايف لدعم الربامج وتوفري و�سائل
ال�سيا�سات
تنظيم الأ�سرة
• اال�ستقرار ال�سيا�سي
• الظروف املحيطة بالية اقرار ال�سيا�سات وتبنيها
• زيادة يف عدد الن�ساء يف �سن الإجناب
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ملخ�ص لتحليل الو�ضع (التحديات)
ي�شتمل هذا اجلزء على حتديد الأولويات و�أهم التحديات والق�ضايا التي يجب تناولها يف اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام ( .)2017-2013ووفق ًا لتحليل نقاط ال�ضعف يف حتليل نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص
والتهديدات ،ف�إن هنالك العديد من التحديات التي البد من مواجهتها والتعامل معها لتحقيق الأهداف املن�شودة .و�شكلت
�أهم التحديات التي مت حتديدها يف التحليل الأ�سا�سي للمكونات الرئي�سيةوالإطار العام لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام .2017-2013
التحدي الأول :بيئة ال�سيا�سات �ضعيفة وال يتوفر الدعم الالزم لها

من �أهم الق�ضايا التي مت حتديدها يف اجلدول رقم ( )1حقيقة �أن االلتزام الوطني بق�ضايا تنظيم الأ�سرة مل ينعك�س على
حجم املخ�ص�صات املالية ملبادرات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وتر�سيخ �أهمية االلتزام ب�أهداف ونتائج الفر�صة
ال�سكانية ،وعدم ا�ستدامة مبادرات تنظيم الأ�سرة التي تدعمها اجلهات املانحة .وبالتايل يعترب حت�سني بيئة ال�سيا�سات
الداعمة عن�صر ًا هام ًا لنجاح املبادرات واملداخالت.
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتطوير وتبني �سيا�سات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة� ،إال �أن دعم ال�سيا�سات و�آلية
اعتمادها و�إقرارها وو�ضعها مو�ضع التنفيذ ال يزال يواجه بع�ض التحديات .وقد �أظهرت مراجعة الوثائق �أن هناك بع�ض
الوزارات وامل�ؤ�س�سات الوطنية مل تدرج ال�سيا�سات واملداخالت احلالية لربنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة �ضمن
�أولوياتها ،كما �أنها مل تر�صد لها املخ�ص�صات املالية الكافية للتنفيذ.
وكما هو مبني يف تقارير املتابعة والتقييم خلطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة الثانية للأعوام
( ،)2012-2008وال�صادرة عن املجل�س الأعلى لل�سكان يف عام  ،2012ف�إن هناك حت�سن يف بيئة ال�سيا�سات الداعمة
لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وهناك زيادة يف م�ستوى دعم ق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة .وعلى الرغم
من ذلك ،فال تزال هناك بع�ض املخرجات متعرثة� .أما عن م�ستوى دعم القرارات لل�سيا�سات فبع�ض �أهم ال�سيا�سات
مل ت�صدر قرارات لدعمها بعد وبع�ض ال�سيا�سات املخطط لها مل يتم العمل عليها مثل اغتنام الفر�ص ال�ضائعة والتمويل
الكايف وتب�سيط �إجراءات �شراء و�سائل تنظيم الأ�سرة.
ويتلقى الأردن دعم ًا خارجي ًا من هيئات دولية لتمويل برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص .ولذلك فمن ال�ضروري الرتكيز على التخطيط على امل�ستوى الوطني لال�ستخدام الأمثل للدعم وعلى امل�أ�س�سة
الوطنية للمبادرات الناجحة .ومل يتم حتى الآن اتخاذ �أية تدابري حا�سمة ال�ستمرار مبادرات تنظيم الأ�سرة التي تدعمها
اجلهات املانحة .وهناك �أي�ض ًا حتديات مالية وا�ضحة ال�ستدامة توفري و�سائل تنظيم الأ�سرة للقطاع العام واملنظمات غري
احلكومية من قبل وزارة ال�صحة نظر ًا الرتفاع تكاليفها وازدياد الطلب عليها.
وبالتايل ،يبقى حت�سني بيئة ال�سيا�سات وك�سب الت�أييد ،وبناء �أ�س�س للدعم املايل من الق�ضايا الرئي�سية التي يجب معاجلتها
يف اال�سرتاتيجية احلالية نظر ًا لأهميتها يف �إحداث التغيري و�ضمان تنفيذ املداخالت اال�سرتاتيجية لل�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة لتحقيق الأهداف الوطنية .ويعترب الدعم املايل وا�ستدامة املبادرات الناجحة و�شراء و�سائل تنظيم الأ�سرة
ق�ضايا وتهديدات هامة .وقد �أجمع ال�شركاء �أثناء �إعداد اال�سرتاتيجية على �أن نق�ص املوارد املالية هو التحدي امل�شرتك
الذي يجب الت�صدي له حتت كل نتيجة ولي�س ب�شكل منف�صل ،و�أن رفع املخ�ص�صات املالية يرتبط بال�سيا�سات والت�شريعات.
التحدي الثاين :توفر وجودة خدمات ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

ُيظهر حتليل نقاط ال�ضعف يف اجلدول رقم (� )1أنه على الرغم من اجلهود املُتميزة لو�صول خدمات تنظيم الأ�سرة �إىل
جميع املناطق� ،إال �أنه ال تزال هناك العديد من نقاط ال�ضعف التي مت حتديدها .وت�شتمل بع�ض نقاط ال�ضعف نق�ص
اخلدمات يف املناطق اجلغرافية الأكرث احتياج ًا ،حت ُّيز مقدمي اخلدمات ،عدم كفاية �أعداد مقدمي اخلدمات من الإناث
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والكوادر ال�صحية املدربة جيد ًا ،وعدم اال�ستفادة من الفر�ص ال�ضائعة .وهناك �ضعف الكوادر يف تقدمي امل�شورة والتفاوت
يف التزويد واخلدمات بني املناطق اجلغرافية .وعلى الرغم من ارتفاع معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة� ،إال �أن
ا�ستخدام الو�سائل التقليدية ون�سبة احلاجة غري امللباة ال يزال مرتفع ًا .وال تزال اخليارات من الو�سائل احلديثة حمدودة
وخا�صة تلك الو�سائل طويلة الأمد.
كما �أن نظم الإ�شراف الداعمة ونظام املتابعة والتقييم ال تزال �ضعيفة ،وال تتوفر بيانات ب�شكل دوري حول دور القطاع
ال�صحي اخلا�ص ،وعدم توحيد املفاهيم املرتبطة بامل�صطلحات امل�ستخدمة مل�ؤ�شرات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة،
وت�شكل هذه العوامل يف جمملها عوائق حتول دون حتقيق الأهداف املرجوة ،و�سيتم معاجلتها يف اال�سرتاتيجية احلالية.
وقد �أظهرت نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام � 2009أن معدل الإجناب الكلي ومعدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم
الأ�سرة احلديثة قد بقيت ثابتة تقريب ًا .وفيما يلي التحديات التي ال تزال تواجه برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة:
 مل يطر�أ �أي تغيري على معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة والفعالة ،مع تزايد معدل ا�ستخدام الو�سائلالتقليدية الأقل فعالية ،مما يزيد من احتمالية ف�شل هذه الو�سائل
 �أظهرت امل�ؤ�شرات �أن معدل التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة ما زال مرتفع ًا كان التفاوت وا�ضح ًا بني االقاليم واملحافظات فيما يتعلق مب�ؤ�شر احلاجة غري امللباة لو�سائل تنظيم الأ�سرة �سواءبهدف املباعدة بني الوالدات �أو التوقف عن الإجناب
 التفاوت يف معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة ح�سب م�ستوى الرفاه ،فال�سيدات الأكرث ثراء �أكرث ا�ستخدام ًالو�سائل تنظيم الأ�سرة من ال�سيدات يف امل�ستويات الأفقر
و�أظهرت تقارير املتابعة والتقييم خلطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (� )2012-2008أن هناك �ضعف
يف تقدمي امل�شورة بهدف خف�ض معدالت التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة ،و�أن هناك حاجة لرفع م�ستوى الوعي
وتغيري �إيجابي يف ممار�سات واجتاهات ومواقف مقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة.
وبالتايل ،ف�إن حت�سني الو�صول �إىل خدمات ومعلومات عالية اجلودة ب�شكل عادل جلميع املواقع اجلغرافية واملناطق الفقرية
وتوفري جميع اخليارات لو�سائل تنظيم الأ�سرة ،وخا�صة الو�سائل احلديثة والفعالة وطويلة الأمد ،هي �إحدى الق�ضايا
الرئي�سية التي يجب الت�صدي لها والتعامل معها.
على الرغم من �أن القطاع اخلا�ص يلبي  %56من الطلب على خدمات تنظيم الأ�سرة من خالل مواقع تقدمي اخلدمة
املختلفة (يتم تقدمي  %35منها من قبل العيادات وامل�ست�شفيات وال�صيدليات اخلا�صة ،و %11من قبل اجلمعية الأردنية
لتنظيم وحماية الأ�سرة ،و %10من قبل الأونروا)� ،إال �أن هذه الن�سبة قد انخف�ضت من  %66يف امل�سح الذي �أجري عام 2002
�إىل  %58يف عام  2007و %56يف  .2012وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة
والأونروا� ،إال �أن اجلهتان تلبيان ن�سبة  %11و %10على التوايل من الطلب امللبى خلدمات تنظيم الأ�سرة ،وثمة حاجة لتعزيز
دورهما وتوطيد �أوا�صر التعاون من �أجل تو�سيع نطاق خدماتهما للو�صول �إىل املناطق التي ال تتوفر فيها خدمات القطاع
العام ب�شكل كاف .وقد ميتد التو�سع لي�شمل الت�أمني ال�صحي اخلا�ص لت�ضمني و�سائل تنظيم الأ�سرة �ضمن خططهم.
ويف هذا ال�صدد ،قام املجل�س الأعلى لل�سكان ب�إجراء درا�سة جتريبية يف منطقتي املفرق وعني البا�شا لتقدمي خدمة تركيب
اللوالب من قبل طبيبات القطاع اخلا�ص  2010/2009حيث هدفت الدرا�سة �إىل اختبار �إمكانية وجدوى وفعالية �آليات
تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة وخا�صة خدمة تركيب اللوالب وبع�ض خدمات ال�صحة الإجنابية من قبل طبيبات القطاع
اخلا�ص لل�سيدات الالتي ال يرغنب بتلقي هذه اخلدمة من قبل طبيب ذكر يف وزارة ال�صحة وم�أ�س�سة هذا النظام يف وزارة
ال�صحة .وقد كانت الدرا�سة ناجحة ومت التو�صية ب�أهمية تبني �سيا�سة التعاقد مع القطاع اخلا�ص من قبل وزارة ال�صحة
وم�أ�س�سة هذه التجربة.
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كما تعترب م�ساهمة اخلدمات الطبية امللكية وامل�ست�شفيات التابعة للجامعات منخف�ضة باملقارنة مع قدراتها .ومن الق�ضايا
الرئي�سية الأخرى التي يجب الت�صدي لها هي التعاون والتن�سيق بني جميع القطاعات لتو�سيع اخليارات املتاحة من و�سائل
تنظيم الأ�سرة احلديثة وتوفريها يف املناطق الأكرث احتياج ًا.
التحدي الثالث� :ضعف الثقافة والوعي وال�سلوكيات املجتمعية حول ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

�أ�شارت نتائج حتليل نقاط ال�ضعف املبينة يف اجلدول (� )1إىل �أنه على الرغم من ارتفاع معدالت التعليم بني الأردنيني
من جميع الفئات العمرية ،وال �سيما الأطفال وال�شباب ،واالنت�شار الوا�سع لو�سائل االت�صال والإعالم وتوفر معلومات دقيقة
حول ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة على امل�ستوى الوطني  -ويف املناطق احل�ضرية والريفية وعلى م�ستوى املحافظات-
�إال �أن املفاهيم االجتماعية املنت�شرة على نطاق وا�سع ال تزال تعيق ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة .وترتبط بع�ض هذه
املفاهيم ب�ضرورة تقدمي اخلدمات من قبل مقدمات خدمة اناث فقط ،واالعتقاد اخلاطئ حول الآثار اجلانبية للو�سائل
احلديثة لتنظيم الأ�سرة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن عدد الأطفال املرغوب به ال يزال مرتفع ًا.
وعلى الرغم من ارتفاع م�ستوى املعرفة حول و�سائل تنظيم الأ�سرة وفوائدها لل�سيدات يف الأردن والذي ي�صل �إىل ،%99.9
كما هو مبني يف نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام � ،2009إال �أن معدل ا�ستخدام هذه الو�سائل ي�ستمر بالت�أثر
باملعتقدات الثقافية املتعلقة باملر�أة واملجتمع ومقدمي اخلدمات.
يعك�س تف�ضيل ال�سيدات تلقي خدمات تنظيم الأ�سرة ،وال�سيما عملية تركيب اللوالب من خالل طبيبات �أحد املعتقدات
االجتماعية التي ت�ؤثر على ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة .ونظر ًا لوجود نق�ص يف عدد الطبيبات لتلبية احتياجات
امل�ستفيدات ،فقد مت تبني �سيا�سة لتدريب القابالت ،وال�سماح لهنّ برتكيب اللوالب حتت �إ�شراف الأطباء املدربني يف وزارة
ال�صحة من �أجل تلبية الطلب املتزايد على ا�ستخدام اللوالب.
وعلى الرغم من �أن تقارير املتابعة والتقييم خلطط عمل ال�صحة الإجنابية لعام  2012قد �أظهرت جناحات يف رفع
م�ستوى الوعي حول ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة� ،إال �أنه مل تتم م�أ�س�سة جميع املبادرات الناجحة.
الق�ضايا الأكرث �أهمية التي مت الرتكيز عليها:

عند و�ضع اال�سرتاتيجية قام فريق العمل بتحديد �أولويات الق�ضايا والتحديات يف برنامج تنظيم الأ�سرة ،مع الأخذ بعني االعتبار
( )1ق�ضايا بيئة/مناخ ال�سيا�سات الداعمة ،و( )2توفر وجودة اخلدمات واملعلومات ،و( )3معتقدات و�سلوكيات جمتمعية
�سلبية جتاه تنظيم الأ�سرة ،و( )4التغيريات الدميوغرافية ال�سكانية الذي مير به الأردن يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
الق�ضايا املتداخلة

تعترب الق�ضايا التالية ذات �أهمية ا�سرتاتيجية و ُت�ش ِّكل جزء ًا ال يتجز�أ من النتائج املرجوة:
 .1ال�شبابُ :ي�شكل ال�شباب ن�سبة كبرية من ال�سكان يف الأردن وهم حمور العملية التنموية وغايتها .و�إن �إ�شراك
ال�شباب يف الق�ضايا ال�سكانية و�أثرها على التنمية من خالل تعزيز املعتقدات واملفاهيم االيجابية فيما يتعلق
بال�سلوك الإجنابي �سي�ؤثر �إيجاب ًا على حتقيق الأهداف املرجوة .ووفق ًا لذلك ،ف�إن اال�سرتاتيجية تعترب ال�شباب
حمور �أ�سا�سي وتت�ضمن ق�ضاياه يف التوعية وتوفري اخلدمات وال�سيا�سات.
 .2النوع االجتماعي :ت�ستجيب اال�سرتاتيجية الحتياجات امل�ستفيدين من الرجال والن�ساء بعدالة وتعترب الرجال
�شركاء فاعلني يف اتخاذ القرار حول احل�صول على خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وحتديد احلجم
املثايل للأ�سرة.
 .3املتابعة والتقييم :ال ميكن �أن يكتب النجاح لال�سرتاتيجية يف حتقيق �أهدافها �إال من خالل نظام فعال للمتابعة
والتقييم والذي ينطبق على جميع مكونات اال�سرتاتيجية وي�شمل كافة امل�ستويات وال�شركاء.
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 )6الإطار العام لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ونتائجها وخمرجاتها ومداخالتها
تت�ضح اال�سرتاتيجية من خالل �إطار عام يت�ضمن الأوليات امل�شمولة يف برنامج تنظيم الأ�سرة .وي�أخذ الإطار العام
باالعتبار الق�ضايا والتحديات التي يتم حتديدها مبا فيها ق�ضايا بيئة ال�سيا�سات الداعمة التي ت�شكل املناخ املحيط
بتنفيذ املداخالت بالإ�ضافة �إىل توفر وجودة خدمات ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،ومعتقدات و�سلوكيات
املجتمع جتاه تنظيم الأ�سرة .وقد مت �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية �ضمن �سياق التغريات الدميوغرافية ال�سكانية التي
يواجها الأردن.
وتوفر اال�سرتاتيجية الوطنية �إطار ًا عام ًا لتح�سني بيئة ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (�سيا�سات/خدمات/معلومات)
يف الأردن التي تدعم الو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية وت�ساهم يف حتقيق رفاه املواطنني.
كما ي�شمل الإطار العام املداخالت الرئي�سية التي �سيتم حتقيقها على امل�ستوى الوطني ،واملخرجات املتوقع �إجنازها من
قبل ال�شركاء الوطنيني لكل نتيجة .وي�شري الإطار العام لال�سرتاتيجية (ال�شكل � )1إىل �أن الأثر املتمثل يف «بيئة �صحة
�إجنابية /تنظيم �أ�سرة (�سيا�سات/خدمات/معلومات) داعمة للو�صول اىل الفر�صة ال�سكانية وامل�ساهمة يف حتقيق رفاه
املواطنني يف الأردن « ميكن حتقيقه من خالل النتائج متو�سطة املدى الثالث التالية:
1
2
3

34

�سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة متوفرة �سهلة الو�صول عادلة وذات جودة عالية
تغيري �إيجابي يف معتقدات و�سلوكيات املجتمع جتاه ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
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ال�شكل ( :)1الإطار العام لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام 2017-2013

.١
/

/

وي�شمل الإطار العام خمرجات لكل نتيجة متو�سطة املدى وت�صاحب كل نتيجة م�ؤ�شرات لقيا�س حتقيق النتائج واملخرجات
والتي ميكن تتبعها من خالل نظام املتابعة والتقييم.
وبناء على الدرو�س امل�ستفادة واخلربة املت�أتية من خطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية للأعوام  ،2012-2008ف�إن هذه
اال�سرتاتيجية ت�شمل النتائج واملخرجات واملداخالت وامل�ؤ�شرات التي ي�سعى ال�شركاء �إىل حتقيقها خالل ال�سنوات اخلم�سة
املقبلة (.)2017-2013
النتائج واملخرجات واملداخالت
النتيجة متو�سطة املدى � :1سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
تهدف هذه النتيجة �إىل حت�سني بيئة ال�سيا�سات الداعمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ودعم القيادات من �أجل
توفري املوارد و�إقرار وتبني ال�سيا�سات التي �ست�ساهم يف حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجية .وتتناول هذه النتيجة ال�سيا�سات
واملداخالت الداعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة والتي 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.
املخرجات (النتيجة متو�سطة املدى )1
� .1سيا�سات �صحة �إجنابية/تنظيم الأ�سرة داعمة للفر�صة ال�سكانية مطورة ومنفذة يف كافة القطاعات
 .2نظام�/آلية مطور(ة) لتحديد ومعاجلة املعيقات االجرائية
 .3نظام معلومات �شامل وحمدث عن تنظيم الأ�سرة لدعم القرارات وال�سيا�سات اخلا�صة بتنظيم اال�سرة ولت�سهيل
�آلية املتابعة والتقييم
امل�ؤ�شرات (النتيجة متو�سطة املدى )1
يتم قيا�س حتقيق النتيجة الأوىل واملخرجات ذات العالقة من خالل امل�ؤ�شرات التالية:
م�ؤ�شرات النتيجة متو�سطة املدى : 1
 .1عدد ال�سيا�سات الداعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي مت تبنيها
م�ؤ�شرات املخرجات :
� .1سيا�سات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املتبناة و�/أو املنفذة على امل�ستوى الوطني
 .2عدد املعيقات االجرائية املحددة واملعاجلة
 .3عدد الأدوات املعدة بهدف ك�سب الت�أييد
 .4عدد القرارات املتخذة بناء على التقارير ال�صادرة من نظام املعلومات املطور
 .5عدد الدرا�سات وامل�سوحات الوطنية املنفذة يف جمال ال�سكان وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي �ستدعم
بيئة ال�سيا�سات
املداخالت (النتيجة متو�سطة املدى )1
اتفق ال�شركاء على عدد من املداخالت الالزمة لتحقيق املخرجات املطلوبة املتعلقة بالنتيجة الأوىل:
 ت�صميم وتنفيذ مبادرات ك�سب ت�أييد على امل�ستوى الوطني لدعم ال�سيا�سات املقرتحة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرةوالفر�صة ال�سكانية مع خطه للمتابعة والتقييم.
 ت�ضمني مداخالت ا�سرتاتيجية ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف خطط وبرامج وموازنات امل�ؤ�س�سات املختلفة ذات العالقة. -تعزيز قدرات املجل�س الأعلى لل�سكان واجلهات الوطنية ذات العالقة يف جمال:

36

• ك�سب ت�أييد �أ�صحاب القرار وقادة املجتمع املدين والإعالميني ورجال الدين لتغيري �سيا�سات ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة مبا يت�سق مع الفر�صة ال�سكانية وتطوير وحتديث �أدوات ك�سب الت�أييد بناء على نتائج الدرا�سات
والبحوث احلديثة
• تطوير وحتليل �سيا�سات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
• حتديد املعيقات/العقبات وترتيبها ح�سب الأولويات بناء على الأدلة واملعلومات املتوفرة من نتائج امل�سوحات
والدرا�سات
• املتابعة والتقييم
• تكنولوجيا املعلومات وا�ستخدام �أنظمة املعلومات لإعداد التقارير الدورية الإدارية وتقارير املتابعة والتقييم
 ت�صميم وتنفيذ �سيا�سات داعمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة. ت�صميم وتنفيذ �آليات لتحديد ومعاجلة املعيقات لتنفيذ �سيا�سات جديدة �أو قائمة وحتديد احلاجة ل�سيا�سات جديدة. دعم التعاون بني القطاعات. حتديث وتفعيل نظام �شامل ملعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ي�شمل معلومات عن خدمات تنظيم الأ�سرةواخلرائط اجلغرافية مبا فيها قواعد بيانات خا�صة مبعلومات حول تزويد و�سائل تنظيم الأ�سرة والتدريب.
 ت�صميم وتنفيذ درا�سات يف جمال ال�سكان وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة من �ش�أنها حت�سني بيئة ال�سيا�ساتالداعمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة.
 توحيد وحتديث معايري وطرق قيا�س م�ؤ�شرات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ومفاهيمها على امل�ستوى الوطنيللخدمات واملعلومات والإح�صاءات.
 ا�ستخدام البيانات وخمرجات الأنظمة لإعداد اخلطط ال�سنوية للم�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة واجراء الدرا�ساتلقيا�س �أثر مداخالت ومبادرات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (على �سبيل املثال درا�سة الفر�ص ال�ضائعة).
النتيجة متو�سطة املدى  :2خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة متوفرة �سهلة الو�صول عادلة وذات
جودة عالية
تهدف النتيجة �إىل توفري وتوزيع عادل خلدمات ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ت�ضمن العدالة االقت�صادية
واالجتماعية واجلغرافية ،بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س نظام �شامل لإدارة برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ُينفذ على
جميع امل�ستويات.
املخرجات (النتيجة متو�سطة املدى )2
 .1نظام �شامل ومتكامل لإدارة خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة منفذ على جميع امل�ستويات
 .2توزيع عادل خلدمات ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة عالية اجلودة
 .3خيارات �أو�سع لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
امل�ؤ�شرات (النتيجة متو�سطة املدى )2
يتم قيا�س حتقيق النتيجة الثانية واملخرجات ذات العالقة من خالل امل�ؤ�شرات التالية:
م�ؤ�شرات النتيجة متو�سطة املدى :2
 .1املعدل الوطني ال�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
 .2معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة يف املحافظات
 .3معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ح�سب �شرائح الرفاه الأدنى
 .4ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف �سنوات احلماية للأزواج ( )CYPح�سب اجلهات املقدمة للخدمة
 .5معدل التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة خالل ال�سنة الأوىل من اال�ستخدام
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 .6ن�سبة احلاجة غري امللباة ح�سب املناطق اجلغرافية و�شرائح الرفاه االقت�صادي

 .7ن�سبة مراكز تقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي تقدم �أربع و�سائل تنظيم �أ�سرة حديثة �إحداها اللولب �أو الغر�سة

م�ؤ�شرات املخرجات:
 .1ن�سبة مراكز تقدمي اخلدمة التي نفذ ر�صيدها من و�سائل تنظيم الأ�سرة
 .2عدد املراكز ال�صحية الفرعية التي �أدخلت خدمات تنظيم الأ�سرة
 .3عدد املراكز ال�صحية/العيادات اجلديدة التي تقدم خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة من خالل
املنظمات غري احلكومية �أو القطاع اخلا�ص
 .4ن�سبة مراكز تقدمي اخلدمة التي يوجد فيها فريق مكون على الأقل من طبيب وقابلة/ممر�ضة لتقدمي اخلدمات
 .5ن�سبة مديريات ال�صحة التي تطبق نظام فعال للإ�شراف الداعم على خدمات رعاية الأمومة والطفولة
 .6عدد املراكز ال�صحية التي حققت معايري االعتمادية للرعاية ال�صحية الأولية/تنظيم الأ�سرة
 .7عدد امل�ست�شفيات التي تقدم خدمات تنظيم الأ�سرة لل�سيدات يف مرحلتي ما بعد الوالدة مبا�شرة وما بعد الإجها�ض
 .8عدد امل�ستخدمني اجلدد لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
 .9ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت على م�شورة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .10ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت على و�سيلة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .11ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات احلا�صالت على م�شورة تنظيم الأ�سرة قبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .12ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات احلا�صالت على و�سيلة تنظيم ا�سرة حديثة قبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .13العدد الرتاكمي ملقدمي اخلدمة املدربني يف املوا�ضيع املتعلقة بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ح�سب املو�ضوع
التدريبي واملجموعات املدربة
 .14م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدات عن اخلدمات املقدمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص
 .15عدد خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة اجلديدة املتوفرة يف الأردن

املداخالت (النتيجة متو�سطة املدى )2
اتفق ال�شركاء على عدد من املداخالت الالزمة لتحقيق املخرجات املتعلقة بالنتيجة الثانية:
 تطوير وتنفيذ:• نظام�/أ�س�س تنمية و�إعداد كوادر ب�شرية يف جمال خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يركز على
اال�ستقطاب والتوزيع املالئم للعاملني وتقييم الأداء واحلوافز لالحتفاظ بالكفاءات املتميزة خا�صة يف املناطق
النائية
• نظام �ضمان جودة و�إ�شراف داعم لتقييم ومتابعة خدمات و�إجراءات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف
القطاعني العام واخلا�ص
• نظام مايل داعم خلدمات ومعلومات تنظيم الأ�سرة يت�ضمن حتديث نظام ال�شراء والتزويد (اللوج�ستي)
لو�سائل تنظيم الأ�سرة
 حتديث حمتوى الربامج التدريبية ملقدمي خدمات ومعلومات تنظيم الأ�سرة بناء على الأدلة العلمية ،وتوحيد م�صطلحاتومفاهيم ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة امل�ستخدمة يف نقاط تقدمي اخلدمة.
 التو�سع يف اخلدمات اىل الأماكن التي ال تتوفر فيها خدمات تنظيم الأ�سرة. توفري االحتياجات الالزمة لتقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة من �أجهزة وو�سائل وبنية حتتية وكوادرطبية مدربة وم�ؤهلة وكافية يف املناطق الأكرث احتياجا على م�ستويي الرعاية الأولية وامل�ست�شفيات.
 تعزيز قدرات مقدمي اخلدمة يف جمال امل�شورة وتقدمي اخلدمات للتقليل من احلاجة غري امللباة والفر�ص ال�ضائعةوت�ضمني تنظيم الأ�سرة �ضمن حزم الرعاية ال�صحية الأولية/الأمومة والطفولة وت�ضمني م�شورة وخدمات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف امل�ست�شفيات ما بعد الوالدة وبعد الإجها�ض وقبل اخلروج من امل�ست�شفى.
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 �ضمان توفري اخلدمات بجودة عالية وتطبيق بروتوكوالت ومعايري خدمات تنظيم الأ�سرة املبنية على الأدلة العلمية. زيادة خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة املتاحة ب�إ�ضافة �أنواع جديدة من و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ملجموعةالو�سائل املتاحة.
النتيجة متو�سطة املدى  :3تغيري �إيجابي يف معتقدات و�سلوكيات املجتمع جتاه 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 وتبني مبادرات من �ش�أنها تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية يف هذا املجال.

املخرجات (النتيجة متو�سطة املدى )3
 .1توعية املجتمعات بق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .2مبادرات ات�صال و�إعالم �صحي لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة منفذة مع ال�شركاء
 .3املبادرات الإعالمية والربامج التوعوية مم�أ�س�سة

امل�ؤ�شرات (النتيجة متو�سطة املدى )3
يتم قيا�س حتقيق النتيجة الثالثة واملخرجات ذات العالقة من خالل امل�ؤ�شرات التالية:
م�ؤ�شرات النتيجة متو�سطة املدى :3
 .1معدل الإجناب الكلي املرغوب
 .2عدد امل�ستخدمني اجلدد لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
 .3ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف �سنوات احلماية للأزواج ()CYP
 .4و�سيط فرتة املباعدة بني الوالدات
م�ؤ�شرات املخرجات :
 .1ن�سبة التح�سن يف م�ستوى اجتاهات /مواقف اجلمهور امل�ستهدف نحو برنامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .2عدد اللجان املجتمعية الفاعلة التي تعنى بق�ضايا التوعية بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .3عدد امل�ؤ�س�سات التي تنفذ برامج التوعية يف جمال تنظيم الأ�سرة
 .4عدد برامج/حمالت التوعية املنفذة على امل�ستوى الوطني
املداخالت (النتيجة متو�سطة املدى )3
اتفق ال�شركاء على عدد من املداخالت الالزمة لتحقيق املخرجات املطلوبة املتعلقة بالنتيجة الثالثة:
 دعم عقد �شراكات مع امل�ؤ�س�سات الوطنية للعمل على زيادة الطلب على خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة. تعزيز قدرات القائمني على برامج االت�صال والإعالم ال�صحي. تطوير وتنفيذ برامج وحمالت توعية بالتعاون مع ال�شركاء وامل�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة لتغيري مفاهيم املجتمعحول تنظيم الأ�سرة والتي تدعم م�شاركة الرجل وت�صل �إىل املدار�س واجلامعات واجلوامع والكنائ�س واملجتمعات
ال�شبابية وقيادات املجتمع املحلي.
 تداخالت مع �صناع القرار بهدف ك�سب الت�أييد لتنفيذ مبادرات االت�صال والإعالم. ت�ضمني ن�شاطات االت�صال والإعالم لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف اخلطط ال�سنوية لل�شركاء. تنفيذ مبادرات توعوية وات�صالية والعمل على توفري املوارد الب�شرية واملالية لها. -م�أ�س�سة مبادرات التوعية واالت�صال الناجحة.
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مداخالت م�شرتكة تدعم تنفيذ ا�سرتاتيجية ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

•
•
•
•

التمويل الكايف
نظام املتابعة والتقييم على كافة امل�ستويات ويف جميع القطاعات
الدعم الفني
بناء القدرات لتحليل ل�سيا�سات وتقدمي اخلدمة واالت�صال لتغيري ال�سلوكيات

مداخالت م�شرتكة تدعم تنفيذ ا�سرتاتيجية ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
• التمويل الكايف
• نظام املتابعة والتقييم على كافة امل�ستويات ويف جميع القطاعات
• الدعم الفني
• بناء القدرات لتحليل ل�سيا�سات وتقدمي اخلدمة واالت�صال لتغيري ال�سلوكيات
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 )7التنفيذ امل�ؤ�س�سي
يتطلب تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام  2017-2013التعاون وال�شراكة
واالن�سجام والتن�سيق بني كافة ال�شركاء الذين ينفذون خمرجات اال�سرتاتيجية من القطاعات املختلفة .و�إىل جانب ذلك،
ف�إن تخ�صي�ص املوارد املالية لتنفيذ الأن�شطة الواردة يف اال�سرتاتيجية يعد من �أهم �أركان تنفيذ اال�سرتاتيجية.
وينبغي على كافة ال�شركاء من القطاعني العام واخلا�ص واجلهات املانحة ومنظمات املجتمع املدين ذات العالقة �أن ي�ؤدوا
الدور املناط بهم يف هذه اال�سرتاتيجية من �أجل تعظيم اال�ستفادة من املوارد والو�صول �إىل الأهداف املرجوة .ومن �أجل
حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجية فمن املهم �أن يلتزم كافة ال�شركاء يف القطاعات املختلفة ب�أدوارهم على كافة امل�ستويات
�سواء كانوا ينفذون الأن�شطة ب�شكل مبا�شر �أو ي�ضطلعون مب�س�ؤولية تن�سيقها �أو دعمها.
 .1اجلهات املعنية بالتنفيذ
اجلهة املن�سقة� :سيتم تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية من قبل جمموعة من اجلهات املنفذة والداعمة بتن�سيق من املجل�س الأعلى
لل�سكان.
اجلهات املعنية بالتنفيذ :وزارة ال�صحة ،اخلدمات الطبية امللكية ،اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ،الأونروا،
املجل�س الأعلى لل�سكان ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،وزارة الداخلية ،وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،دائرة الأحوال
املدنية ،دائرة االح�صاءات العامة ،اجلامعات الأردنية ،امل�ؤ�س�سات البحثية ،املجل�س ال�صحي العايل ،املجل�س الأعلى
لل�شباب ،جمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،املجل�س الطبي الأردين ،جتمع جلان املر�أة ،منظمات املجتمع املدين ،م�ؤ�س�سة
نور احل�سني/معهد العناية ب�صحة الأ�سرة ،معهد امللكة زين ال�شرف التنموي ،اجلمعية اخلريية ال�شرك�سية ،االحتاد العام
للجمعيات اخلريية ،جمعية �أمان الأردنية ،نقابة ال�صيادلة ،اجلمعية الأردنية للت�أمينات ال�صحية� ،شركات الت�أمني
ال�صحي اخلا�صة ،م�ستودعات الأدوية ،امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء ،دائرة ال�شراء املوحد امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي وغريها من املنظمات غري احلكومية.
اجلهات الداعمة :وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثله بامل�شاريع ذات العالقة
بربنامج تنظيم الأ�سرة .و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) ومنظمة ال�صحة
العاملية.
 .2الأدوار وامل�س�ؤوليات
تبنى املجل�س الأعلى لل�سكان مبد�أ ال�شراكة يف �إعداد اال�سرتاتيجية من �أجل تعزيز التزام اجلهات املختلفة املعنية بالتنفيذ
واملتابعة حيث بنيت هذه اال�سرتاتيجية على االحتياجات الوطنية ،مما يجعل حتقيق خمرجاتها م�س�ؤولية م�شرتكة لكافة
اجلهات.
ويف �ضوء قرار جمل�س الوزراء رقم  3071لعام  ،2002ف�إن املجل�س الأعلى لل�سكان مناط به تعزيز م�شاركة الهيئات
احلكومية واالهلية والتطوعية يف تخطيط وادارة وتنفيذ الربامج ال�سكانية ،وتعزيز التعاون والتن�سيق مع اجلهات الوطنية
واالقليمية والدولية املهتمة بالق�ضايا ال�سكانية .وكذلك توجيه اجلهود املبذولة لتنفيذ ال�سيا�سات ال�سكانية بكفاءة
وفعالية ،بالإ�ضافة �إىل تن�سيق الأن�شطة واملعلومات اخلا�صة بال�سكان .وبهذاُ ،يعترب املجل�س الأعلى لل�سكان اجلهة الوطنية
املعنية بق�ضايا ال�سكان وامل�س�ؤولة عن مواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان ،بالإ�ضافة �إىل
توفري البيئة املنا�سبة لل�سيا�سات وك�سب الت�أييد لها ،ومتابعة وتقييم تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان بال�شراكة مع
اجلهات املعنية .كما ان قرار جمل�س الوزراء رقم  21068لعام  2009وافق على «وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية» ،واوعز
للوزارات وامل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية املعنية للعمل على تنفيذ �سيا�سات الوثيقة من خالل خططها وبراجمها و�أي�ض ًا
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و�ضع م�ؤ�شرات ت�ضمن تنفيذ هذه ال�سيا�سات.
وفيما يلي ملخ�ص لدور املجل�س الأعلى لل�سكان وال�شركاء املعنيني يف اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة للأعوام :2017-2013
املجل�س الأعلى لل�سكان

ميكن تلخي�ص دور املجل�س الأعلى لل�سكان ب�صفته من�سق اال�سرتاتيجية كما يلي:
 و�ضع خطة العمل ال�سنوية للأن�شطة وم�ساعدة اجلهات املعنية يف و�ضع املالمح الرئي�سية والأطر العامة للخططال�سنوية للأن�شطة املطلوب تنفيذها لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية
 ك�سب ت�أييد �أ�صحاب القرار من �أجل تبني/تغيري ال�سيا�سات املقرتحة تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلهات امل�شاركة ل�ضمان حتقيق الأهداف املتابعة والتقييم ل�ضمان التزام كافة ال�شركاء ب�أدوارهم وم�س�ؤولياتهم املناطة بهم جتاه اال�سرتاتيجية بالإ�ضافة �إىلمراجعة وتقييم اال�سرتاتيجية
 دعم االلتزام الوطني يف تنفيذ اال�سرتاتيجية واخلطط التنفيذية املنبثقة عنها م�ساعدة اجلهات الأخرى يف حتديد االحتياجات وتوفري املوارد الالزمة لتنفيذ مداخالت اال�سرتاتيجية العمل مع ال�شركاء على توفري البيانات واملعلومات و�إجراء البحوث والدرا�سات حول ال�صحة الإجنابية ب�شكل عاموتنظيم الأ�سرة على وجه اخل�صو�ص ،لتحديد الأولويات الوطنية واملتغريات امل�ستجدة املتعلقة بال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة
 تزويد ال�شركاء واجلهات املعنية ب�أحدث البيانات واملعلومات املتعلقة بال�سكان والتي ميكن �أن ت�ؤثر على تقديراالحتياجات يف جماالت ال�صحة وت�ضمن توفر و�سائل تنظيم الأ�سرة والتوزيع العادل لهذه الو�سائل بني املحافظات
 اال�ستمرار يف ر�صد ومتابعة التغريات ال�سكانية وامل�ؤ�شرات الوطنية لتنظم الأ�سرة من خالل نظام املتابعة والتقييم -العمل مع ال�شركاء مل�أ�س�سة مبادرات التوعية واالت�صال املتعلقة بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة

وزارة ال�صحة
 �إعداد وحتديث وتنفيذ ال�سيا�سات والربوتوكوالت واملعايري اخلا�صة بتوفري خدمات تنظيم الأ�سرة و�ضمان التزاممقدمي اخلدمات بتطبيقها
 �ضمان توفري الكوادر الب�شرية املدربة وامل�ؤهلة لتقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة على كافة امل�ستويات،وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية ملقدمي اخلدمات وتوفري املوارد املالية الالزمة
 تو�سيع نطاق اخلدمات وتوفري خدمات ذات جودة عالية وفق ًا للمعايري املعتمدة التن�سيق مع اجلهات املانحة للقطاع ال�صحي لزيادة املخ�ص�صات املالية لربامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرةواال�ستفادة من املوارد املتاحة
 التعاون مع املجل�س الأعلى لل�سكان يف اعداد تقارير املتابعة والتقييم اخلا�صة مبتابعة وتقييم اال�سرتاتيجية مراجعة نظام ال�شراء والتزويد (اللوج�ستي) ب�شكل دوري وتوفري الو�سائل وامل�ستلزمات ال�ضرورية لتوفري خدماتال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 توفري البيانات الالزمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وتعميمها على اجلهات املعنية توفري و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثةاخلدمات الطبية امللكية
 توفري الكوادر الب�شرية املدربة وامل�ؤهلة لتقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة تو�سيع نطاق اخلدمات وتوفري خدمات ذات جودة عالية وفق ًا للمعايري املعتمدة 45قطاع ال�صحة اخلا�ص :القطاع الذي ي�شمل منظمات غري حكومية (اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة) ،والأونروا ،وجمعيات تطوعية وخريية �أخرى ،وعيادات و�صيدليات وم�ست�شفيات القطاع اخلا�ص.
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 التعاون مع املجل�س الأعلى لل�سكان يف اعداد تقارير املتابعة والتقييم اخلا�صة مبتابعة وتقييم اال�سرتاتيجية توفري البيانات الالزمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وم�شاركتها مع اجلهات ذات العالقةالوزارات والهيئات احلكومية الأخرى
يجب على كافة الوزارات والهيئات احلكومية املعنية ،مبا فيها وزارات التخطيط والتعاون الدويل والتنمية االجتماعية،
والعمل ،والتعليم العايل والبحث العلمي ،والأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية بالإ�ضافة �إىل املجل�س ال�صحي
العايل ،واملجل�س الأعلى لل�شباب ،ودائرة الأحوال املدنية ،وجتمع جلان املر�أة الوطني ،ومعهد امللكة زين ال�شرف
التنموي� ،أن ت�سعى �إىل م�أ�س�سة املبادرات الناجحة وت�ضمني مداخالت اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة يف خططها ال�سنوية وتخ�صي�ص املوارد املالية لتنفيذها ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار التقارير الدورية
الالزمة ملتابعة التنفيذ بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى لل�سكان الذي يقدم الدعم يف التنفيذ مبا يف ذلك املعلومات.
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات البحثية
اجلامعات هي اجلهة املعنية ب�إعداد وتخريج الكفاءات ال�صحية يف جمال تقدمي الرعاية واخلدمات ال�صحية
والذين بدورهم يقدمون خدمات تنظيم الأ�سرة على كافة امل�ستويات .لذا ،ينبغي �أن تتعاون امل�ست�شفيات مع املجل�س
الطبي الأردين ،واملجل�س ال�صحي العايل ،واملجل�س التمري�ضي الأردين وامل�ست�شفيات التعليمية يف �إعداد �أطر تعليمية
م�ستقبلية لإحداث التغيري يف ال�سلوكيات واملفاهيم ال�سائدة حول تنظيم الأ�سرة بني مقدمي اخلدمات ال�صحية يف
جمال ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة.
ومن اجلدير بالذكر �أن امل�ؤ�س�سات البحثية تلعب دور ًا هام ًا يف توفري املعلومات ونتائج البحوث العلمية ،بالإ�ضافة �إىل
تزويد مقدمي اخلدمات باملمار�سات الف�ضلى امل�ستندة �إىل �أدلة وبراهني .وت�شمل هذه امل�ؤ�س�سات دائرة الإح�صاءات
العامة واجلامعات وامل�ؤ�س�سات البحثية الأخرى .وت�شكل الأبحاث ال�سكانية ( )PROMISEيف املجل�س الأعلى
لل�سكان مرجع ًا هام ًا للباحثني وامل�ؤ�س�سات البحثية على حد �سواء.
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القطاع اخلا�ص
 �صياغة ومتويل وتنفيذ املداخالت والإجراءات املتعلقة بهذا القطاع لتحقيق الغاية من اال�سرتاتيجية العمل مع القطاع العام وامل�ؤ�س�سات الوطنية لتحديد احتياجات املجتمع خلدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرةمن خالل امل�شاركة يف الدرا�سات البحثية وجمع البيانات الالزمة
 ت�صميم وتنفيذ مبادرات للتعامل مع ق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي تغطي احتياجات املجتمع ل�ضمانمتكني �أفراد املجتمع وتوعيتهم باخلدمات املتاحة
 �إ�شراك مقدمي اخلدمات من القطاع اخلا�ص يف اللقاءات والدورات التثقيفية والتدريبية اخلا�صة بتقدمي خدماتتنظيم �أ�سرة عالية اجلودة
 تو�سيع نطاق اخلدمات وتوفري خدمات ذات جودة عالية وفق ًا للمعايري املعتمدة امل�ساهمة يف �إعداد و�إنتاج مواد الإعالم والتثقيف واالت�صال حول ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة وا�ستخدام هذهاملواد يف حمالت التوعية
 تقدمي تقارير دورية وامل�ساهمة يف املتبعة والتقييم مل�ؤ�شرات تنظيم الأ�سرة وامل�شار �إليها يف اال�سرتاتيجية -توفري املخ�ص�صات الالزمة لتنفيذ املداخالت اخلا�صة بهذا القطاع
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و�سائل الإعالم
يتوقع من و�سائل الإعالم ،ب�شتى قنواتها املرئية وال�سمعية واملقروءة وااللكرتونية� ،أن تلعب دور ًا رئي�سي ًا وريادي ًا يف
امل�ساهمة يف ك�سب الت�أييد والتوعية املجتمعية بق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ،وامل�ساهمة �أي�ض ًا يف تنفيذ
�أن�شطة االت�صال والإعالم ال�صحي الرامية �إىل:
 .1توعية املجتمع بق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .2ن�شر املعلومات والبيانات الدقيقة لفئات املجتمع املختلفة
 .3ت�ضمني الر�سائل الإعالمية حول ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف كافة الو�سائل االعالمية
� .3آليات التنفيذ ودعم ال�شراكات
 يرت�أ�س املجل�س الأعلى لل�سكان جلنة توجيهيه لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة تتكون من �صناع قرار ميثلون كافةال�شركاء املعنيني بتنفيذ اال�سرتاتيجية
 ين�سق املجل�س الأعلى لل�سكان مع �ضباط ارتباط املتابعة والتقييم من امل�ؤ�س�سات املختلفة ،والذين يعتربون حلقة و�صلبني امل�ؤ�س�سة التي يعملون فيها واملجل�س الأعلى لل�سكان
 ينظم املجل�س الأعلى لل�سكان اجتماعات مكثفة مع ال�شركاء لالتفاق على الأدوار واخلطوات الالزمة لتنفيذاال�سرتاتيجية و�ضمان االلتزام
 يتم تنظيم اجتماعات متعددة على م�ستوى املحافظات للقطاعات العامة واخلا�صة املختلفة بالإ�ضافة �إىل قطاعاتالتنمية الأخرى لتقدمي اال�سرتاتيجية كوثيقة وطنية
 يتم جمع املعلومات من امل�صادر املختلفة ب�شكل دوري ،وبعدها يتم ت�صنيفها وحتليلها لال�ستخدام يف �صياغةالتو�صيات من �أجل حت�سني الأداء امل�ستقبلي
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 )8املتابعة والتقييم
يعتمد جناح هذه اال�سرتاتيجية على املتابعة والتقييم املنتظم للم�ؤ�شرات لقيا�س التقدم يف تنفيذ املداخالت وحتقيق
املخرجات والنتائج املتوقعة .ويتوىل املجل�س الأعلى لل�سكان م�س�ؤولية متابعة وتقييم تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية .ويف �إطار
تبني املجل�س للمبادئ احلديثة يف الإدارة ،مثل الإدارة املوجهة بالنتائج و�إدارة امل�شاريع والربامج وتقييم الأداء ،فقد طور
املجل�س يف عام  2009نظام ًا ودلي ًال �إر�شادي ًا للمتابع والتقييم بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية واالهلية واخلا�صة ال�شريكة
يف تنفيذ اخلطط الوطنية.
ويقت�ضي جناح املتابعة والتقييم:
 .1و�ضع �آلية منا�سبة للمتابعة والتقييم
 .2متابعة وتقييم تنفيذ نتائج اخلطط وخمرجاتها
� .3إعداد تقارير دورية ومتابعة التعديالت
ت�شكل هذه اخلطوات �أ�سا�س عملية متابعة وتقييم اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام
 .2017-2013ويعتمد جناح اال�سرتاتيجية يف حتقيق الغاية الذي �أٌعدت من �أجله على املتابعة املنتظمة مل�ؤ�شرات قيا�س
الأثر والنتائج واملخرجات لقيا�س مدى التقدم يف تنفيذ املداخالت وحتقيق النتائج املرجوة.
 .1نظام املتابعة من خالل اخلطط ال�سنوية
 )1حتديد املداخالت الرئي�سية التي �سينفذها ال�شركاء خالل كل عام وتوزيع املداخالت ح�سب الإجنازات �ضمن
�إطار زمني ربع �سنوي
 )2حتديد املعيقات التي تواجه تنفيذ املداخالت من خالل جتميع منوذج م�صمم لتحديد املعيقات التي تواجه
تنفيذ الأن�شطة واحلل املقرتح ملعاجلتها .وينبغي �أن يتم جتميع هذا النموذج على �أ�سا�س ربع �سنوي (امللحق )7
 )3يعقد املجل�س الأعلى لل�سكان بدوره ،ب�صفته من�سق ًا ،اجتماعات ثنائية الأطراف/متعددة الأطراف مع الهيئات
املعنية من �أجل و�ضع خطة للتعامل مع املعيقات التي مت حتديدها والعمل على جتاوزها
 )4يقوم ال�شركاء مبراجعة امل�ؤ�شرات املتوفرة بانتظام ،وتوفري تقارير املتابعة والتقييم ب�شكل ن�صف �سنوي ليتم
مناق�شتها يف االجتماعات التي تعقد مع املجل�س الأعلى لل�سكان بح�ضور �أع�ضاء اللجنة التوجيهية و�ضباط
االرتباط با�ستخدام النموذج الوارد يف امللحق ()8
� )5سيقوم املجل�س الأعلى لل�سكان بجمع املعلومات من امل�صادر املختلفة ب�شكل منتظم ،وجتميع البيانات وحتليلها
ليتم ا�ستخدامها يف حت�سني الأداء امل�ستقبلي
متابعة النتائج وم�ؤ�شرات املخرجات
 )1يتم متابعة الأداء ب�شكل م�ستمر من خالل اخلطط ال�سنوية لكافة ال�شركاء على كافة امل�ستويات جلمع املعلومات
عن املداخالت وامل�ؤ�شرات من �أجل التحقق من التنفيذ الناجح لها .وت�شمل اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (للأعوام  36 )2017-2013م�ؤ�شر ًا لقيا�س املخرجات والنتائج متو�سطة وطويلة
الأجل
ً
 )2يتم جمع املعلومات حول هذه امل�ؤ�شرات وفقا للإطار الزمني املف�صل يف امللحق ( .)4وت�صف بطاقة املرجعية
لكل م�ؤ�شر ا�سم امل�ؤ�شر وتعريفه ووحدة قيا�سه ونوعه �سواء كان كمي ًا �أو نوعي ًا� ،إ�ضافة �إىل م�صدر املعلومات
وزمن القيا�س والقيمة احلالية والقيمة امل�ستهدفة للم�ؤ�شر
 )3يتم مقارنة القيم احلالية للم�ؤ�شرات بالقيم امل�ستهدفة لتقييم درجة التغري يف امل�ؤ�شر
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 .2تقييم تنفيذ النتائج واملخرجات اال�سرتاتيجية
(�أ) مراجعة �سنوية للتقرير الدوري
(ب) يتم تقييم اال�سرتاتيجية وتعديلها �إن لزم الأمر من خالل:
 .1مراجعة �سنوية مل�ؤ�شرات/خمرجات الأداء :وت�شمل هذه كافة ال�شركاء يف جميع القطاعات.
 .2مراجعة يف منت�صف الفرتة الزمنية لال�سرتاتيجية :ويتم تقييم اال�سرتاتيجية يف منت�صف الفرتة الزمنية
من عمر اال�سرتاتيجية ( )2017-2013يف عام  .2015و�سيتم ا�ستخدام النتائج والتو�صيات لتعديل املداخالت
وتنقيح اال�سرتاتيجية �إن ا�ستدعت احلاجة.
 .3تقييم نهائي لال�سرتاتيجية :ويقي�س مدى حتقيق الأثر امل�ستهدف .وينبغي �أن يجري هذا التقييم يف منت�صف
عام  2017قبل بدء التح�ضري لال�سرتاتيجية الالحقة بهدف ت�ضمني الدرو�س امل�ستفادة.
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املراجع
 م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية ،2009 ،2007 ،2002 ،و ،2012دائرة الإح�صاءات العامة الفر�صة ال�سكانية يف الأردن -وثيقة �سيا�سات للعام  -2009املجل�س الأعلى لل�سكان اخلطة الوطنية لر�صد ومتابعة �سيا�سات حتقق وا�ستثمار الفر�صة ال�سكانية للعام  -2011املجل�س الأعلى لل�سكان ر�ؤية الأردن 2020 خطة عمل ال�صحة الإجنابية الثانية ( ،)2012-2008تقارير املتابعة والتقييم للعامني  -2012 ،2011املجل�س الأعلىلل�سكان
 دليل املتابعة والتقييم لعام  -2009املجل�س الأعلى لل�سكان ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة للأعوام 2012-2008 ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة لتنظيم الأ�سرة للأعوام 2017-2013 ا�سرتاتيجية ال�صحة الوطنية لالت�صال والإعالم للأعوام 2020-2000 الأجندة الوطنية للأعوام 2020-2006 اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان للأعوام 2020-2000 ا�سرتاتيجية اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة للأعوام 2013-2011 م�سح العمالة والبطالة لعام 2010 التقرير الوطني الثاين للأهداف الإمنائية للألفية ()2010 وثيقة مراجعة �أهداف ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة  -2010املجل�س الأعلى لل�سكان الدرا�سة الوطنية لوفيات الأمهات يف الأردن للأعوام  -2008-2007املجل�س الأعلى لل�سكان درا�سة اجلدوى االقت�صادية من �إدخال خدمات تنظيم الأ�سرة �ضمن برامج الت�أمني ال�صحي يف القطاعني العامواخلا�ص -املجل�س الأعلى لل�سكان 2011
 التقرير الإح�صائي ال�سنوي للخدمات الطبية امللكية لعام 2011 درا�سة حتليل �شرائح ال�سوق لربنامج تنظيم الأ�سرة بالأردن لتوفري الدليل العلمي لبناء ا�سرتاتيجية ا�ستدامة لو�سائلتنظيم الأ�سرة ،م�شروع ال�سيا�سات ال�سكانية 2004
 درا�سة تلبية احتياجات الن�ساء من بع�ض خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف املناطق التي تعاين من نق�صيف مقدمي اخلدمة من الأطباء الإناث يف القطاع العام يف الأردن (درا�سة جتريبية يف منطقتي املفرق وعني البا�شا)
املجل�س الأعلى لل�سكان2011،
 درا�سة حتليل واقع توفر خدمات تنظيم الأ�سرة ومعلومات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف الأردن للعام ،2011املجل�س الأعلى لل�سكان
 ملخ�ص �سيا�سة حول �أثر تو�سيع خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة يف بلوغ االهداف الوطنية ملعدل الإجناب الكلي يف الأردن ملخ�ص �سيا�سة حول تخفي�ض معدل التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة واحلاجة غري امللباة لتنظيمها – 2011 �إح�صائيات البنك الدويل/الأردن http://www.worldbank.org/en/country/jordan الكتاب الإح�صائي ال�سنوي  -2011دائرة الإح�صاءات العامة الإح�صاءات احليوية -دائرة الإح�صاءات العامة الأردن بالأرقام2011 ، تقرير حول حالة الفقر يف الأردن على �أ�سا�س م�سح نفقات ودخل الأ�سرة  -2010دائرة الإح�صاءات العامة املجل�س الأعلى لل�سكان ،تو�صيات اال�سرتاتيجية يف �سياق الفر�صة ال�سكانية .تقرير� 14 ،أيار.2008 ، املجل�س الأعلى لل�سكان .خطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املرحلة الثانية ( . )2012-2008مراجعة منت�صفالفرتة ()2011
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( امللحق )1
جدول الإطار العام لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
للأعوام 2017 -2013
الأثر :بيئة �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة (�سيا�سات/خدمات/معلومات) داعمة للو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية وامل�ساهمة يف
حتقيق رفاه املواطنني يف الأردن
م�ؤ�شر الأثر :معدل الإجناب الكلي الوطني
النتيجة متو�سطة املدى � : 1سيا�سات داعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
امل�ؤ�شر :عدد ال�سيا�سات الداعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي مت تبنيها

املخرجات وامل�ؤ�شرات

املداخالت

الفر�ضيات واملخاطر

املخرج 1
� 1.1سيا�سات �صحة �إجنابية /تنظيم
�أ�سرة داعمة للفر�صة ال�سكانية مطورة
ومنفذة يف كافة القطاعات

• ت�صميم وتنفيذ مبادرات ك�سب ت�أييد على
امل�ستوى الوطني لدعم ال�سيا�سات املقرتحة
لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة والفر�صة
ال�سكانية مع خطة للمتابعة والتقييم.
• ت�ضمني مداخالت ا�سرتاتيجية ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف خطط وبرامج
وموازنات امل�ؤ�س�سات املختلفة ذات العالقة.
• تعزيز قدرات املجل�س الأعلى لل�سكان
واجلهات الوطنية ذات العالقة يف
جمال:
• ك�سب ت�أييد �أ�صحاب القرار وقادة
املجتمع املدين والإعالميني ورجال
الدين لتغيري �سيا�سات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة مبا يت�سق مع
الفر�صة ال�سكانية وتطوير وحتديث
�أدوات ك�سب الت�أييد بنا ًء على نتائج
الدرا�سات والبحوث احلديثة.
• تطوير وحتليل ال�سيا�سات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
•املتابعة والتقييم
• ت�صميم وتنفيذ �سيا�سات داعمة لل�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة والتي تت�ضمن:
 �سيا�سة ت�ضمني مفاهيم ال�سكانوالتنمية -مبا فيها تنظيم الأ�سرة� -ضمن
م�ساقات اجلامعات الأردنية
 �سيا�سة ت�ضمني خدمات تنظيم الأ�سرةيف برامج الت�أمني ال�صحي اخلا�ص
 �سيا�سة ت�سهيل �إجراءات �شراء و�سائلتنظيم الأ�سرة
 �سيا�سة املحافظة على كوادر م�ؤهلةلتقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة
 �سيا�سة لتغيري توليفة الو�سائل باجتاهالو�سائل الأكرث فاعلية
 �سيا�سة لتزويد القطاع اخلا�ص بو�سائلتنظيم الأ�سرة جماناً من خالل وزارة ال�صحة
• �سيا�سة لت�ضمني خدمات تنظيم الأ�سرة
�ضمن برنامج الت�أمني ال�صحي ال�شامل
من خالل م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي

الفر�ضيات:
• اال�ستقرار ال�سيا�سي
• التزام �أ�صحاب القرار يف �إحداث
تغيري �إيجابي وتبني ال�سيا�سات
اجلديدة

م�ؤ�شرات املخرج 1
�1.1.1سيا�سات ال�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة املتبناة و�/أو املنفذة على امل�ستوى
الوطني
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املخاطر:
• نق�ص املوارد املالية
• فقدان الدافعية وااللتزام
• التغيري يف منا�صب �صناع القرار
• �آليات �إقرار ال�سيا�سات

املخرجات وامل�ؤ�شرات

املداخالت

الفر�ضيات واملخاطر

املخرج 2
 1.2نظام�/آلية مطور لتحديد ومعاجلة
املعيقات االجرائية

• تعزيز قدرات املجل�س الأعلى لل�سكان الفر�ضيات:
واجلهات الوطنية ذات العالقة يف حتديد • التزام �صناع القرار للتغري الإيجابي
املعيقات/العقبات وترتيبها ح�سب و�إقرار �سيا�سات جديدة
الأولويات بنا ًء على الأدلة واملعلومات املخاطر:
املتوفرة من نتائج امل�سوحات والدرا�سات • نق�ص املوارد املالية
• ت�صميم وتنفيذ �آليات لتحديد • فقدان الدافعية وااللتزام
ومعاجلة املعيقات لتنفيذ �سيا�سات • التغيري يف منا�صب �أ�صحاب القرار
جديدة �أو قائمة وحتديد احلاجة • �آليات �إقرار ال�سيا�سات
ل�سيا�سات جديدة
• دعم التعاون بني القطاعات

املخرج 3
 1.3نظام معلومات �شامل وحمدث
عن تنظيم الأ�سرة لدعم القرارات
وال�سيا�سات اخلا�صة بتنظيم الأ�سرة
ولت�سهيل �آلية للمتابعة والتقييم

• حتديث وتفعيل نظام �شامل ملعلومات
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ي�شمل
معلومات عن خدمات تنظيم الأ�سرة
واخلرائط اجلغرافية مبا فيها قواعد
بيانات خا�صة مبعلومات حول تزويد املخاطر:
و�سائل تنظيم الأ�سرة والتدريب
• نق�ص املوارد املالية
•ت�صميم وتنفيذ درا�سات يف جمال ال�سكان • مقاومة التغيري
وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة من
�ش�أنها حت�سني بيئة ال�سيا�سات الداعمة
لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
• توحيد وحتديث معايري وطرق قيا�س
م�ؤ�شرات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
ومفاهيمها على امل�ستوى الوطني للخدمات
واملعلومات والإح�صاءات
• ا�ستخدام البيانات وخمرجات الأنظمة
لإعداد اخلطط ال�سنوية للم�ؤ�س�سات
الوطنية ذات العالقة واجراء الدرا�سات
لقيا�س �أثر مداخالت ومبادرات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (على �سبيل
املثال درا�سة الفر�ص ال�ضائعة)
• تعزيز قدرات ال�شركاء يف جمال
تكنولوجيا املعلومات وا�ستخدام �أنظمة
املعلومات لإعداد التقارير الدورية
الإدارية وتقارير املتابعة والتقييم

م�ؤ�شرات املخرج 2
1.2.1عدد املعيقات االجرائية املحددة
واملعاجلة

م�ؤ�شرات املخرج 3
 1.3.1عدد الأدوات املعدة بهدف ك�سب
الت�أييد
 1.3.2عدد القرارات املتخذة بناء على
التقارير ال�صادرة من نظام املعلومات
املطور
 1.3.3عدد الدرا�سات واملم�سوحات
الوطنية املنفذة يف جمال ال�سكان
وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي
�ستدعم بيئة ال�سيا�سات

الفر�ضيات:
• توعية العاملني يف هذا املجال
ب�أهمية البحث العلمي والبيانات يف
اتخاذ القرار ولدعم ال�سيا�سات
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النتيجة متو�سطة املدى  :2خدمات ومعلومات �صحة �إجنابية/تنظيم �أ�سرة متوفرة �سهلة الو�صول عادلة وذات
جودة عالية
امل�ؤ�شرات:
 املعدل الوطني ال�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة يف املحافظات معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ح�سب �شرائح الرفاه الأدنى ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف �سنوات احلماية للأزواج ( )CYPح�سب اجلهات املقدمة للخدمة معدل التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة خالل ال�سنة الأوىل من اال�ستخدام ن�سبة احلاجة غري امللباة ح�سب املناطق اجلغرافية و�شرائح الرفاه االقت�صادي -ن�سبة مراكز تقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي تقدم �أربع و�سائل تنظيم �أ�سرة حديثة �إحداها اللولب �أو الغر�سة

املخرجات وامل�ؤ�شرات
املخرج 1
 2.1نظام �شامل ومتكامل لإدارة خدمات
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة منفذ
على جميع امل�ستويات
م�ؤ�شرات املخرج 1
 2.1.1ن�سبة املراكز التي تقدم خدمات
تنظيم الأ�سرة والتي نفذ ر�صيدها من
و�سائل تنظيم الأ�سرة
 2.1.2عدد املراكز ال�صحية الفرعية التي
�أدخلت خدمات تنظيم الأ�سرة
 2.1.3عدد املراكز ال�صحية /العيادات
اجلديدة التي تقدم خدمات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة من خالل
املنظمات غري احلكومية �أو القطاع
اخلا�ص
 2.1.4ن�سبة مراكز تقدمي اخلدمة التي
يوجد فيها فريق مكون على الأقل
من طبيب وقابلة/ممر�ضة لتقدمي
اخلدمات
 2.1.5ن�سبة مديريات ال�صحة التي
تطبق نظاماً فعا ًال للإ�شراف الداعم
على خدمات رعاية الأمومة والطفولة
 2.1.6عدد املراكز ال�صحية التي حققت
معايري االعتمادية للرعاية ال�صحية
الأولية /تنظيم الأ�سرة
 2.1.7عدد امل�ست�شفيات التي تقدم
خدمات تنظيم الأ�سرة لل�سيدات يف
مرحلتي ما بعد الوالدة مبا�شرة وما بعد
الإجها�ض
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املداخالت

الفر�ضيات واملخاطر

تطوير وتنفيذ:
الفر�ضيات:
• نظام�/أ�س�س تنمية و�إعداد كوادر • ا�ستمرارية توفر الكفاءات من
ب�شرية يف جمال خدمات ال�صحة الكوادر ال�صحية
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يركز على • ت�أ�صل ثقافة اجلودة والتقييم
اال�ستقطاب والتوزيع املالئم وتقييم
الأداء واحلوافز لالحتفاظ بالكفاءات املخاطر:
املتميزة خا�صة يف املناطق النائية
• نق�ص املوارد املالية
• نظام �ضمان جودة و�إ�شراف داعم • االلتزام احلكومي
لتقييم ومتابعة خدمات ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة و�إجراءاتها
يف القطاع العام واخلا�ص ،مبا فيها
خدمات املجتمع املدين
• نظام مايل داعم خلدمات ومعلومات
تنظيم الأ�سرة يت�ضمن حتديث نظام
ال�شراء والتزويد (اللوج�ستي) لو�سائل
تنظيم الأ�سرة

املخرجات وامل�ؤ�شرات
املخرج 2
 2.2توزيع عادل خلدمات ومعلومات
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة عالية
اجلودة
م�ؤ�شرات املخرج 2
 2.2.1عدد امل�ستخدمني اجلدد لو�سائل
تنظيم الأ�سرة احلديثة
 2.2.2ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت على
م�شورة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة
مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 2.2.3ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت
على و�سيلة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة
مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 2.2.4ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات
احلا�صالت على م�شورة تنظيم الأ�سرة
قبل خروجهن من امل�ست�شفى
 2.2.5ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات
احلا�صالت على و�سيلة تنظيم ا�سرة
حديثة قبل خروجهن من امل�ست�شفى
 2.2.6العدد الرتاكمي ملقدمي اخلدمة
املدربني يف املوا�ضيع املتعلقة بال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ح�سب املو�ضوع
التدريبي واملجموعات املدربة
 2.2.7م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدات عن
اخلدمات املقدمة لل�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص
املخرج 3
 2.3خيارات �أو�سع لو�سائل تنظيم الأ�سرة
احلديثة
م�ؤ�شرات املخرج 3
 2.3.1عدد خيارات و�سائل تنظيم
الأ�سرة اجلديدة املتوفرة يف الأردن

املداخالت

الفر�ضيات واملخاطر

• حتديث حمتوى الربامج التدريبية الفر�ضيات:
ملقدمي خدمات ومعلومات تنظيم • توفر املوارد الب�شرية واملالية
الأ�سرة بناء على الأدلة العلمية • ،توفر كوادر مدربة
وتوحيد م�صطلحات ومفاهيم ال�صحة
الإجنابية  /تنظيم الأ�سرة امل�ستخدمة املخاطر:
يف نقاط تقدمي اخلدمة
• التزام �صناع القرار
التي
أماكن
ل
ا
اىل
• التو�سع يف اخلدمات
• ا�ستدامة امل�صادر املالية
ال تتوفر فيها خدمات تنظيم الأ�سرة
• توفري االحتياجات الالزمة لتقدمي
خدمات ال�صحة الإجنابية  /تنظيم
الأ�سرة من �أجهزة وو�سائل وبنية حتتية
وكوادر طبية مدربة وكافية يف املناطق
الأكرث احتياجاً على م�ستويي الرعاية
الأولية وامل�ست�شفيات
• تعزيز قدرات مقدمي اخلدمة
يف جمال امل�شورة وتقدمي اخلدمات
للتقليل من احلاجة غري امللباة
والفر�ص ال�ضائعة ،وت�ضمني تنظيم
الأ�سرة �ضمن حزم الرعاية ال�صحية
الأولية /الأمومة والطفولة ،وت�ضمني
م�شورة وخدمات ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة يف امل�ست�شفيات ما بعد
الوالدة وبعد الإجها�ض وقبل اخلروج
من امل�ست�شفى
• �ضمان توفري اخلدمات بجودة عالية
وتطبيق بروتوكوالت ومعايري خدمات
تنظيم الأ�سرة املبنية على الأدلة العلمية
• زيادة خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة
احلديثة املتاحة ب�إ�ضافة �أنواع جديدة
من و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
ملجموعة الو�سائل املتاحة
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النتيجة متو�سطة املدى  :3تغيري �إيجابي يف معتقدات و�سلوكيات املجتمع جتاه ال�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة
امل�ؤ�شرات:
 معدل الإجناب املرغوب عدد امل�ستخدمني اجلدد لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف �سنوات احلماية للأزواج ()CYP -و�سيط فرتة املباعدة بني الوالدات

املخرجات وامل�ؤ�شرات
املخرج 1
 3.1توعية املجتمعات بق�ضايا ال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
م�ؤ�شرات املخرج 1
 3.1.1ن�سبة التح�سن يف م�ستوى
توجهات/مواقف اجلمهور امل�ستهدف
نحو برامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة
 3.1.2عدد اللجان املجتمعية الفاعلة
التي تعنى بق�ضايا التوعية بال�صحة
الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
املخرج 2
 3.2مبادرات ات�صال و�إعالم �صحي لق�ضايا
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة منفذة
مع ال�شركاء
م�ؤ�شرات املخرج 1
 3.2.1عدد امل�ؤ�س�سات التي تنفذ برامج
التوعية يف جمال تنظيم الأ�سرة
 3.2.2عدد برامج/حمالت التوعية
املنفذة على امل�ستوى الوطني

املخرج 2
 3.3املبادرات الإعالمية والربامج التوعوية
مم�أ�س�سة
م�ؤ�شرات املخرج 1
 3.32.1ن�سبة التح�سن يف م�ستوى توجهات/
مواقف اجلمهور امل�ستهدف نحو برامج
ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
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املداخالت

الفر�ضيات واملخاطر

• دعم عقد �شراكات مع امل�ؤ�س�سات الفر�ضيات:
الوطنية للعمل على زيادة الطلب على • ارغبة جميع فئات املجتمع بتغيري
خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املفاهيم وال�سلوكيات الإجنابية
• تعزيز قدرات القائمني على برامج
االت�صال والإعالم ال�صحي
املخاطر:
 تطوير وتنفيذ برامج توعوية• بطء التغيري يف �سلوكيات وتوجهات
املجتمع
 ارتفاع تكلفة الربامج التوعوية وخا�صةتلك التي ت�ستخدم مواد �إعالمية
• حمدودية توفر كوادر �إعالمية
متخ�ص�صة يف ال�صحة الإجنابية/
تنظيم الأ�سرة �سواء يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية �أو يف اجلهات ذات العالقة
• تطوير وتنفيذ برامج وحمالت توعية الفر�ضيات:
بالتعاون مع ال�شركاء وامل�ؤ�س�سات الوطنية • رغبة �شديدة للمنظمات املجتمع يف
ذات العالقة لتغيري مفاهيم املجتمع امل�ساهمة بالتغيري
حول تنظيم الأ�سرة والتي تدعم م�شاركة • التغيري االجتماعي واالقت�صادي ثابت
الرجل وت�صل �إىل املدار�س واجلامعات ن�سبياً
واجلوامع والكنائ�س واملجتمعات ال�شبابية • توفر املوارد املالية وم�ؤ�س�سات �إعالمية
داعمة
وقيادات املجتمع املحلي
• تداخالت مع �صناع القرار بهدف ك�سب املخاطر:
الت�أييد لتنفيذ مبادرات االت�صال والإعالم • نق�ص املوارد املالية ودميومتها
• ت�ضمني ن�شاطات االت�صال والإعالم • مقاومة التغيري
لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة • ارتفاع تكلفة الربامج التوعوية وخا�صة
يف اخلطط ال�سنوية لل�شركاء
تلك التي ت�ستخدم مواد �إعالمية
وات�صالية
توعوية
• تنفيذ مبادرات
• حمدودية توفر كوادر �إعالمية
والعمل على توفري املوارد الب�شرية متخ�ص�صة يف ال�صحة الإجنابية  /تنظيم
واملالية لها
الأ�سرة �سواء يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أو يف
اجلهات ذات العالقة
م�أ�س�سة مبادرات التوعية واالت�صال الناجحة الفر�ضيات:
مثل:
• �إدراك �أهمية دميومة وتبني
أحلى
�
حياتي
مبادرة
•
املبادرات الناجحة يف كافة القطاعات
• مبادرة مربوك  1و2
• مبادرة احلقيبة التدريبية لعلماء الدين املخاطر:
حول �صحة الأ�سرة يف وزارة الأوقاف • املتطلبات القانونية للم�أ�س�سة
• ارتفاع تكلفة الربامج واحلمالت الإعالمية
وال�ش�ؤون واملقد�سات اال�سالمية
• نق�ص املوارد املالية والب�شرية املخ�ص�صة
• مبادرة �سفراء حياتي �أحلى
يف اجلهات الوطنية واالعتماد على
• مبادرة املر�أة العربية تتكلم
اجلهات املانحة
• مبادرة ا�ست�شريي واختاري

(امللحق )2
�أدوار وم�س�ؤوليات ال�شركاء والإطار الزمني لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم
الأ�سرة للأعوام 2017-2013
لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية ،يتطلب �ضمان التزام جميع اجلهات يف القطاعات املختلفة ب�أدوارها على جميع امل�ستويات
�سواء كانت معنية بالتنفيذ ب�شكل مبا�شر �أو تقوم بدور تن�سيقي �أو داعم لها.
لقد مت و�ضع اال�سرتاتيجية بالتعاون مع معظم اجلهات امل�شاركة يف برنامج تنظيم الأ�سرة يف الأردن ،ومت توزيع الأدوار
وامل�سئوليات لكل �شريك ح�سب اخلطط املو�ضوعة للجهة التي متثلها .ميكن ت�صنيف اجلهات امل�شاركة ح�سب الدور املناط
بها يف �إعداد وتنفيذ اال�سرتاتيجية كالتايل:
اجلهات املعنية بالتن�سيق� :سيتم تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية من جمموعة من اجلهات املنفذة والداعمة وبتن�سيق من املجل�س
الأعلى لل�سكان.
اجلهات املعنية بالتنفيذ :وزارة ال�صحة واخلدمات الطبية امللكية واجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة والأونروا
واملجل�س الأعلى لل�سكان ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ووزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ودائرة الأحوال
املدنية واجلوازات ودائرة االح�صاءات العامة واجلامعات الأردنية وامل�ؤ�س�سات البحثية واملجل�س ال�صحي العايل واملجل�س
الأعلى لل�شباب وجمل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية واملجل�س الطبي الأردين وجتمع جلان املر�أة ومنظمات املجتمع املدين
وم�ؤ�س�سة نور احل�سني/معهد العناية ب�صحة الأ�سرة ومعهد امللكة زين ال�شرف التنموي واجلمعية اخلريية ال�شرك�سية
واالحتاد العام للجمعيات اخلريية وجمعية �أمان الأردنية ونقابة ال�صيادلة واجلمعية الأردنية للت�أمينات ال�صحية و�شركات
الت�أمني ال�صحي اخلا�صة وم�ستودعات الأدوية وامل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء ودائرة ال�شراء املوحد وامل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي واملنظمات غري احلكومية.
اجلهات الداعمة :وزارة التخطيط والتعاون الدويل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) ومنظمة ال�صحة العاملية .الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثله بامل�شاريع
ذات العالقة بربنامج تنظيم الأ�سرة.
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(امللحق )3
م�ؤ�شرات اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة 2017-2013
يقا�س حتقق الأثر بامل�ؤ�شر التايل:
 .1معدل الإجناب الكلي الوطني
ويقا�س حتقق النتائج متو�سطة املدى بامل�ؤ�شرات التالية:
 .1عدد ال�سيا�سات الداعمة لق�ضايا ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي مت تبنيها
 .2املعدل الوطني ال�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
 .3معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة يف املحافظات
 .4معدل ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة ح�سب �شرائح الرفاه الأدنى
 .5ن�سبة الزيادة ال�سنوية يف �سنوات احلماية للأزواج ( )CYPح�سب اجلهات املقدمة للخدمة
 .6معدل التوقف عن ا�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة خالل ال�سنة الأوىل من اال�ستخدام
 .7ن�سبة احلاجة غري امللباة ح�سب املناطق اجلغرافية و�شرائح الرفاه االقت�صادي
 .8ن�سبة مراكز تقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي تقدم �أربع و�سائل تنظيم �أ�سرة حديثة �إحداها
اللولب �أو الغر�سة
 .9معدل الإجناب املرغوب
 .10عدد امل�ستخدمني اجلدد لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
 .11و�سيط فرتة املباعدة بني الوالدات
ويقا�س حتقق املخرجات بامل�ؤ�شرات التالية:
� .1سيا�سات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة املتبناة و�/أو املنفذة على امل�ستوى الوطني
 .2عدد املعيقات االجرائية املحددة واملعاجلة
 .3عدد الأدوات املعدة بهدف ك�سب الت�أييد
 .4عدد القرارات املتخذة بناء على التقارير ال�صادرة من نظام املعلومات املطور
 .5عدد الدرا�سات وامل�سوحات الوطنية املنفذة يف جمال ال�سكان وال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة التي �ستدعم
بيئة ال�سيا�سات
 .6ن�سبة مراكز تقدمي اخلدمة التي نفذ ر�صيدها من و�سائل تنظيم الأ�سرة
 .7عدد املراكز ال�صحية الفرعية التي �أدخلت خدمات تنظيم الأ�سرة
 .8عدد املراكز ال�صحية/العيادات اجلديدة والتي قدمت خدمات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة من خالل
املنظمات غري احلكومية �أو القطاع اخلا�ص
 .9ن�سبة مراكز تقدمي اخلدمة التي يوجد فيها فريق مكون على الأقل من طبيب وقابلة/ممر�ضة لتقدمي اخلدمات
 .10ن�سبة مديريات ال�صحة التي تطبق نظام فعال للإ�شراف الداعم على خدمات رعاية الأمومة والطفولة
 .11عدد املراكز ال�صحية التي حققت معايري االعتمادية للرعاية ال�صحية الأولية /تنظيم الأ�سرة
 .12عدد امل�ست�شفيات التي تقدم خدمات تنظيم الأ�سرة لل�سيدات يف مرحلتي ما بعد الوالدة مبا�شرة وما بعد الإجها�ض
 .13عدد امل�ستخدمني اجلدد لو�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة
 .14ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت على م�شورة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .15ن�سبة ال�سيدات احلا�صالت على و�سيلة تنظيم الأ�سرة بعد الوالدة مبا�شرة وقبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .16ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات احلا�صالت على م�شورة تنظيم الأ�سرة قبل خروجهن من امل�ست�شفى
 .17ن�سبة ال�سيدات املجه�ضات احلا�صالت على و�سيلة تنظيم ا�سرة حديثة قبل خروجهن من امل�ست�شفى
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 .18العدد الرتاكمي ملقدمي اخلدمة املدربني يف املوا�ضيع املتعلقة بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ح�سب املو�ضوع
التدريبي واملجموعات املدربة
 .19م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدات من اخلدمات املقدمة لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص
 .20عدد خيارات و�سائل تنظيم الأ�سرة اجلديدة املتوفرة يف الأردن
 .21ن�سبة التح�سن يف م�ستوى توجهات/مواقف اجلمهور امل�ستهدف نحو برامج ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .22عدد اللجان املجتمعية الفاعلة التي تعنى بق�ضايا التوعية بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة
 .23عدد امل�ؤ�س�سات التي تنفذ برامج التوعية يف جمال تنظيم الأ�سرة
 .24عدد برامج/حمالت التوعية املنفذة على امل�ستوى الوطني
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(امللحق )4
البطاقات املرجعية مل�ؤ�شرات اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام
2017-2013

 46هذه القيمة بناء على نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية  ٢٠١٢والأهداف التي مت مراجعتها من قبل املجل�س وال�شركاء يف ٢٠١٠
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 47تقرير املتابعة والتقييم 2012
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 48ميكن �أن تتغري القيمة بناء على نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية عام  2012من حيث عدد الن�ساء املتزوجات يف عمر الإجناب واملتزوجات حاليا ،العمر عند اجناب الطفل الأول ،وفرتة ما بعد الوالدة ،توليفة الو�سائل والعقم
والإجها�ض
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 49عوامل التحويل امل�ستخدمة يف عام  2012هي 4.6 :للولب 15 ،للحبوب و  120للواقي الذكري ،و  4للحقن 2.6 ،للإمبالنون.
 50بني عامي  2009و  2012زادت  CYPمبعدل �سنوي قدره  ٪3بناء على حتليل البيانات واخلدمات اللوج�ستية
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 51بع�ض �أ�سباب التوقف مربرة مثل التحول �إىل و�سيلة فعالة �أو الرغبة يف احلامل متثل حوايل ٪20
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 52وزارة ال�صحة ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة الأوقاف ،وزارة الداخلية ،دائرة اجلوازات العامة ،املجل�س الأعلى لل�شباب ،معهد امللكة زين ال�شرف التنموي ،اجلمعية ال�شرك�سية ،جمعية االحتاد اخلريية،
م�ؤ�س�سة نور احل�سني واجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة
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� 53سيتم مراجعتها بعد �صدور النتائج النهائية مل�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية 2012
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(امللحق )5
م�صفوفة م�ؤ�شرات االثر والنتائج متو�سطة املدى واملخرجات وم�صادر بياناتها وتكرار عملية قيا�سها
لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة للأعوام 2017-2013
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(امللحق )6
�أع�ضاء اللجنة التخطيطية لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة
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(امللحق )7
منوذج ر�صد املعيقات
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(امللحق )8
تقرير املتابعة ن�صف ال�سنوي
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:
:
:
/
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٢٠١٧ - ٢٠١٣
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