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تـقـديــم
يــر املجلــس االعــى للســكان ان يضــع بــن يديكــم دراســة خدمــات الصحــة االنجابيــة للســوريني املقيمــن خــارج املخيــات يف االردن،
والتــي أعدهــا ضمــن الجهــود التــي يبذلهــا املجلــس يف متابعــة التحــوالت الدميوغرافيــة التــي ميــر بهــا بلدنــا األردن ،وقــد هدفــت
الدراســة اىل تشــخيص واقــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني املقيمــن خــارج املخيــات يف األردن ،وتحديــد املعيقــات
للخــروج بتوصيــات لسياســات تســتهدف تحســن الخدمــات املقدمــة لهــم.
واجــه األردن خــال الســنوات الخمــس األخــرة العديــد مــن التحديــات نتيجــة للتدفــق املتزايــد واملســتمر للســوريني ،حيــث بلــغ عــدد
الســوريني يف األردن حــوايل ( )1.3مليــون الجــئ ســوري وفقــا لنتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن  ،2015يقطــن اغلبهــم خــارج
املخيــات ،ويتوزعــون عــى كافــة محافظــات اململكــة )% 93( ،يقطنــون يف محافظــات العاصمــة والزرقــاء واملفــرق واربــد وجــرش
وعجلــون و( )% 7فقــط يف محافظــات البلقــاء ومأدبــا والكــرك والطفيلــة ومعــان والعقبــة ،وقــد أدى هــذا التدفــق املســتمر مــن
الســوريني إىل احــداث تأثـرات مختلفــة عــى كافــة القطاعــات وأصبــح األردن أمــام تحــدي حقيقي يهــدد كافــة الخطط واالسـراتيجيات
الوطنيــة ويــرك أثــاره عــى الخارطــة الســكانية واملجتمعيــة يف األردن.
يعــد البعــد الســكاين والصحــي مــن أهــم أبعــاد األزمــة الســورية عــى األردن ،وهــو يشــكل أحــد اآلثــار االجتامعيــة والســكانية
والصحيــة واالقتصاديــة عــى املجتمعــات املحليــة األردنيــة ،األمــر الــذي أدى إىل زيــادة الضغــط عــى الخدمــات الوطنيــة والبنيــة
التحتيــة واالكتظــاظ يف املرافــق الصحيــة وترتــب عليــه كلفــاً اضافيــة عــى القطــاع الصحــي.
إن تحســن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني خــارج املخيــات يف األردن ،يــأيت ضمــن جهــود االردن يف رعايــة االشــقاء
الســوريني ،كــا سيســاهم يف زيــادة فــرص االســتفادة مــن التحــول الدميوغـرايف الــذي ميــر بــه ،والــذي يرتبــط بتحقيــق مســتويات جيــدة
مــن الصحــة االنجابيــة وتخفيــض معــدالت االنجــاب.
ويف الختــام فإننــا عــى ثقــة بــأن هــذه الدراســة ستشــكل اضافــة نوعيــة للدراســات الوطنيــة ،وستشــكل أحــد املراجــع املهمــة لعمليــة
التخطيــط للخدمــات الصحيــة املقدمــة لألشــقاء الســوريني ،كــا ســتكون إحــدى األدوات املهمــة لرســم السياســات واعــداد الخطــط
والربامــج لالســتجابة للحاجــات الصحيــة املتجــددة للســوريني.
وفقنــا اللــه جميع ـاً لخدمــة أردننــا الغــايل ومجتمعنــا االردين بقيــادة صاحــب الجاللــة الهاشــمية امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن
املعظــم حفظــه اللــه ورعــاه وســدد عــى طريــق الخــر والفــاح خطــاه.

األمني العام

د .سوسن املجايل
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شكر وعرفان
يتقــدم املجلــس االعــى للســكان بالشــكر والتقديــر لكافــة الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات
الدوليــة ،التــي ســاهمت بإخـراج هــذه الدراســة اىل حيــز الوجــود ،مــن خــال اعضــاء اللجنــة الفنيــة املشــكلة لهــذه الدراســة ،والذيــن
تابعــوا مــع املجلــس الدراســة بكافــة مراحلهــا ،حيــث كان ملالحظاتهــم الفنيــة االثــر االكــر يف تحســن مخرجاتهــا ،كــا نتقــدم بالشــكر
الجزيــل لكافــة املؤسســات التــي حــرت لقــاء مناقشــة النتائــج االوليــة للدراســة وتوصياتهــا.
ويتقــدم املجلــس بالشــكر اىل الدكتــور محمــد الجربيــع الباحــث الرئيــي للدراســة الــذي أرشف عــى تنفيــذ الدراســة ولفريقــه املســاند،
والشــكر ايضــا للعاملــن يف املجلــس االعــى للســكان الذيــن عملــوا عــى الدعــم الفنــي واملراجعــة والتنقيــح واالخـراج لهــذه الدراســة
بصورتهــا النهائيــة ،كــا نثمــن عاليــا جهــود صنــدوق االمــم املتحــدة للســكان لدعمــه تنفيــذ الدراســة.
والله ويل التوفيق
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املؤسســة وآليــات التوثيــق املتبعــة
توزيــع املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات يف األردن
حســب نــوع املؤسســة والتحديــات التــي تواجههــا
توزيــع املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب التوصيــات املقدمــة مــن قبلهــم
توزيــع املراكــز غــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني
خــارج املخيــات يف األردن حســب نوعيــة املــروع الصحــي املنفــذ وجهــة التمويــل واملحافظــة
توزيــع املراكــز الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقديــم خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة حســب اعــداد املراجعــن مــن األردنيــن والســوريني خــارج املخيــات لخدمــات الصحــة
اإلنجابيــة خــال عــام  2015واملحافظــة
توزيــع املراكــز التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات حســب املحافظــة
ونــوع املركــز وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة االكــر مراجعــة
توزيــع املراكــز التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات حســب آليــات
االســتقبال والتحويــل املتبعــة واملحافظــة
توزيــع املراكــز التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات حســب نــوع
املركــز والتحديــات التــي تواجههــا واملحافظــة
توزيــع املراكــز الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني خــارج املخيــات حســب التوصيــات املقدمــة منهــم واملحافظة
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الــبــيــــان
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة حســب
الجهــات املقدمــة للخدمــات الصحــة االنجابيــة
توزيع املراجعني/ات من السوريني حسب عدد مرات الرتدد عىل املركز خالل عام 2015
قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني عــن مــكان تقديــم الخدمــة وفق ـاً للمتوســط الحســايب واالنح ـراف
املعيــاري
قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني عــن القامئــن عــى تقديــم الخدمــة وفقــاً للمتوســط الحســايب
واالنحــراف املعيــاري
قياس رضا املراجعني السوريني عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات حسب املحافظة
نتائــج تحليــل التبايــن األحــادي الختبــار الفــروق يف الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي
الخدمــات حســب املحافظــة
قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي الخدمــات حســب مركــز
تقديــم الخدمــة وفقــاً للمتوســط الحســايب واالنحــراف املعيــاري
نتائــج تحليــل التبايــن االحــادي الختبــار الفــروق يف الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي
الخدمــات حســب مركــز تقديــم الخدمــة
قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي الخدمــات حســب الفئــة
املســتهدفة وفقــاً للمتوســط الحســايب واالنحــراف املعيــاري
نتائــج تحليــل التبايــن األحــادي الختبــار الفــروق يف الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي
الخدمــات حســب الفئــة املســتهدفة
قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي الخدمــات حســب عــدد
م ـرات الــردد عــى املركــز
نتائــج تحليــل التبايــن األحــادي الختبــار الفــروق يف الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي
الخدمــات حســب عــدد م ـرات الــردد عــى املركــز
توزيــع املراجعــات الســوريات مــن النســاء املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12ســنة
حســب عــدد اإلســقاطات /االجهاظــات
توزيــع املراجعــات الســوريات مــن النســاء املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12ســنة حســب
عــدد الــوالدات الحيــة
توزيــع املراجعــات الســوريات مــن النســاء املتزوجــات وضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12ســنة
املســتخدمات لوســائل تنظيــم االرسة حســب نــوع الوســيلة املســتخدمة
توزيــع املراجعــات الســوريات مــن النســاء املتزوجــات وضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12ســنة
حســب مراكــز تقديــم الخدمــة
توزيــع املراجعــات الســوريات مــن النســاء املتزوجــات وضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12حســب
عــدد م ـرات الــردد عــى املركــز خــال عــام 2015
قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني مــن الســيدات املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن ()49 - 12
عــن الخدمــات التــي يقدمهــا املركــز وفق ـاً للمتوســط الحســايب واالنح ـراف املعيــاري
توزيــع املراجعــن مــن الســوريني الشــباب يف الفئــة العمريــة ( )24 - 12مــن كال الجنســن حســب
مركــز تقديــم الخدمــة
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الــبــيــــان
توزيــع املراجعــن مــن الســوريني الشــباب يف الفئــة العمريــة ( )24 - 12مــن كال الجنســن حســب
عــدد م ـرات الــردد عــى مركــز تقديــم الخدمــة خــال عــام 2015
قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني مــن الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة مــن ()24 - 12
عــن الخدمــات التــي يقدمهــا املركــز وفقـاً للمتوســط الحســايب واالنحـراف املعياري
توزيــع املراجعــن الســوريني مــن الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) حســب مراكــز
تقديــم الخدمــة
توزيــع املراجعــن الســوريني مــن الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) حســب عــدد مـرات
الــردد خــال عــام 2015
قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني مــن الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( 25ســنة فأكــر) عــن
الخدمــات التــي يقدمهــا املركــز وفقــاً للمتوســط الحســايب واالنحــراف املعيــاري
توزيع املراجعني السوريني من السيدات يف سن األمل حسب مراكز تقديم الخدمة
توزيــع املراجعــن الســوريني مــن الســيدات يف ســن األمــل ( 50ســنة فأكــر) حســب عــدد م ـرات
الــردد عــى املركــز خــال عــام2015
قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني مــن الســيدات يف ســن االمــل ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( 50فأكــر)
عــن الخدمــات التــي يقدمهــا املركــز وفقـاً للمتوســط الحســايب واالنحـراف املعياري
توزيــع التحديــات واملعوقــات التــي تواجــه الســوريني خــارج املخيــات وغــر املراجعــن لخدمــات
الصحــة االنجابيــة حســب الفئــة العمريــة واالجتامعيــة
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الــبــيــــان
توزيــع مراكــز تقديــم الخدمــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمات
الصحــة اإلنجابيــة للســوريني يف األردن خــارج املخيــات حســب املحافظات
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة
حســب املحافظــات التــي غطتهــا الدراســة
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن لخدمــات الصحــة االنجابيــة حســب
الفئــات العمريــة
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة
حســب الجنــس
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة
حســب الحالــة اإلجتامعيــة
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة
حســب عــدد أفــراد األرسة
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة
حســب عالقــة رب األرسة املبحــوث
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة
حســب املؤهــل العلمــي
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة
حســب متوســط الدخــل الشــهري لــارسة
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة
حســب مصــادر الدخــل الشــهرية لــارسة
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة
حســب الحالــة العمليــة
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة
حســب نــوع املســكن
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة
حســب علمهــم بوجــود ملــف طبــي
توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة
حســب التســجيل يف املفوضيــة
توزيــع املراجعــات الســوريات مــن النســاء املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12ســنة
حســب العمــر عنــد الــزواج األول
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الـمــلــخـــص الــتـنــفــيــذي
هدفــت الدراســة إىل تشــخيص واقــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني املقيمــن يف األردن خــارج املخيــات ،وتحديــد
املعيقــات واقـراح السياســات الالزمــة ملعالجــة ذلــك ،مــن خــال تحديــد املؤسســات الحكومية وغــر الحكوميــة واملحليــة والدولية
التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات ويف كافــة املحافظــات ،والتعــرف عــى واقــع هــذه املؤسســات
مــن حيــث نــوع املؤسســة وأهدافهــا وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة التــي تقدمهــا والتحديــات التــي تواجههــا ،باإلضافــة إىل قيــاس
مــدى رضــا متلقــي الخدمــة مــن الســوريني خــارج املخيــات يف األردن حــول خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة لهــم ،مــن حيــث
مــكان تقديــم الخدمــة ،والقامئــن عليهــا والخدمــات املقدمــة ،والتعــرف إىل الصعوبــات والتحديــات والتــي تحــد مــن مراجعــة
الســوريني خــارج املخيــات يف األردن ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة مــن وجهــة نظرهــم.
وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي كمنهــج أســايس للدراســة ،وقــد اعتــر الســوريني يف األردن خــارج املخيــات والذيــن
يشــكلون طلبــا عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ســوا ًء كانــوا مراجعــن أو غــر مراجعــن للمؤسســات التــي تقــدم هــذه الخدمــات
يف محافظــات (العاصمــة ،الزرقــاء ،إربــد ،املفــرق ،عجلــون ،جــرش) مجتمع ـاً أوالً للدراســة ،يف حــن اعتــرت الجهــات الحكوميــة
وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة والتــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني يف كافــة املحافظــات مجتمع ـاً ثاني ـاً
للدراســة.
وقــد اعتمــدت الدراســة عــى العينــة الصدفيــة لقيــاس مــدى رضــا الســوريني يف األردن خــارج املخيــات عــن خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة املقدمــة لهــم ،وذلــك لغيــاب إطــار ملجتمــع الدراســة وعــدم توفــر البيانــات واإلحصائيــات الالزمــة ،باإلضافــة إىل عينــة
كــرة الثلــج للوصــول للســوريني غــر املراجعــن لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة لغيــاب املعلومــات عنهــم ،كــا تــم اســتخدام املســح
الشــامل للجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني يف كافــة
محافظــات اململكــة.
كــا تــم اســتخدام أدوات بحثيــة متعــددة بنــا ًء عــى طبيعــة مجتمــع وعينــة الدراســة ،فقــد تــم اســتخدام اســتامرة خاصــة
باملراجعــن لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،واســتامرة خاصــة بالجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،باالضافــة اىل الدليــل
اإلج ـرايئ الخــاص مبجموعــات النقــاش املركــزة لالجئــن الســوريني غــر املراجعــن لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة.

وقد توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج أهمها:
1.1بلــغ عــدد املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات ( )20مؤسســة (مؤسســة واحــدة
حكوميــة ممثلــة بــوزارة الصحــة ،أربــع مؤسســات محليــة ،ســبع مؤسســات غــر حكوميــة ،ومثــان مؤسســات دوليــة) ،تقــدم
خدماتهــا مــن خــال ( )67مركــز لتقديــم لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،عل ـاً بــأن وزارة الصحــة لديهــا ( )491مركــز لتقديــم
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة منهــا ( )462مركــز و ( )29مستشــفى لديــه عيــادات نســائية وتوليــد ،إال أنــه تــم التعامــل معهــا
باعتبارهــا جهــة واحــدة الغ ـراض هــذه الدراســة ،يف حــن تــم احتســاب الفــروع التــي تــم زيارتهــا يف املحافظــات الســتة املســتهدفة.
2.2شــكلت محافظــة العاصمــة واربــد واملفــرق أكــر املحافظــات تواجــدا ً للجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني،
فيــا شــكلت محافظــات الجنــوب (الكــرك ،الطفيلــة ،معــان ،العقبــة) ومحافظتــي عجلــون وجــرش أقــل املحافظــات تواجــدا ً
للجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني.
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3.3وزارة الصحــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي تقــدم خدمــات متكاملــة (عــاج ،توعيــة ،مشــورة ،إحالــة) يف كافــة مواضيــع خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة ،فيــا كانــت الخدمــات املقدمــة مــن قبــل املؤسســات غــر الحكوميــة والدوليــة واملحليــة تقتــر عــى خدمــات
محــددة.
4.4شــكلت رشيحــة الســيدات املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12أكــر الفئــات مراجعــ ًة للجهــات الحكوميــة وغــر
الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات.
5.5شــكلت رشيحــة الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) أقــل الفئــات االجتامعيــة والعمريــة مراجع ـ ًة للجهــات التــي
تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،وقــد يعــزى ذلــك ألســباب اجتامعيــة وثقافيــة وطبيعــة العــادات والتقاليــد ،وأحيانــا الخجــل
مــن مراجعــة مراكــز الصحــة اإلنجابيــة نظ ـرا لتواجــد أعــداد كبــرة مــن النســاء.
6.6أجمعــت غالبيــة الجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات عــى أن التحديــات االقتصاديــة
املتمثلــة بالكلــف التشــغيلية العاليــة لتقديــم الخدمــة ،واملبالــغ املاليــة املرتتبــة عــى الســوريني ج ـراء الذهــاب مــن وإىل مراكــز
تقديــم الخدمــة ،والتحديــات االجتامعيــة املتمثلــة بقلــة الوعــي ،والتدخــات األرسيــة ،وبعــض العــادات والتقاليــد والــزواج املبكــر
مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه جهــات تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
7.7أجمعــت كافــة املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة عــى أهميــة العمــل عــى تعزيــز وعــي الســوريني خــارج
املخيــات بأهميــة خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة ،وقضايــا الــزواج املبكــر ورضورة املباعــدة بــن األحــال ،باإلضافــة
إىل رضورة العمــل عــى توفــر الدعــم املــايل والفنــي ملؤسســات تقديــم الخدمــة ملواجهــة الكلــف التشــغيلية واملاليــة املرتتبــة عــى
تقديــم الخدمــة ،والعمــل عــى توفــر األدويــة واألطبــاء املختصــن يف مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
8.8أجمعــت كافــة الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة عــى أن لديهــا آليــات توثيــق يدويــة والكرتونيــة ولديهــا
ســجالت وتقاريــر دوريــة وذلــك لتوثيــق املعلومــات الخاصــة باملراجعــن مــن حيــث العمــر والحالــة والجنســية ..الــخ.
9.9جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة باملرتبــة األوىل مــن حيــث أعــداد املراجعــن لهــا مــن الســوريني ،إذ بلغــت نســبة املراجعــن
لخدماتهــا ( )% 50.3مــن مجمــوع ( )572مراجــع لكافــة الجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج
املخيــات ويف املحافظــات املســتهدفة.
1010بلغــت نســبة الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12مــا نســبته ( )% 68.2ونســبة الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( 50ســنة
فأكــر) ( ،)% 11.9فيــا بلغــت نســبة الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12مــا نســبته ( )% 10.3والذكــور
ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) مــا نســبته ( )% 9.6مــن مجمــوع أفـراد العينــة والتــي بلغــت ( )572مراجــع/ة.
 1111بلغــت نســبة املراجعــن الذيــن لديهــم عــدد أفـراد أرسة ( )6 - 4افـراد النســبة األكــر ،حيــث بلغــت ( )% 47.9بينــا بلغــت نســبة
املراجعــن الذيــن لديهــم ثالثــة أفـراد أو أقــل (.)% 32
1212بلغــت نســبة املراجعــن ممــن أكملــوا املرحلــة االبتدائيــة أو أقــل النســبة األكــر إذ بلغــت ( ،)% 45.1وجــاءت املرحلــة الثانويــة يف
املرتبــة الثانيــة بنســبة ( ،)% 31.1بينــا مل يشــكل املراجعــن مــن حملــة مؤهــل البكالوريــوس ســوى ( )% 2.8مــن مجمــوع أفـراد
العينة.
1313أشــارت ( )% 49.7مــن النســاء املتزوجــات حاليــا وضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12أنهــن يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم
األرسة ،وبلغــت نســبة الســيدات اللــوايت يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة الحديثــة ( ،)% 41.4فيــا بلغــت نســبة مــن
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يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة التقليديــة ( ،)% 3.9وكان اللولــب أكــر وســائل تنظيــم األرسة الحديثــة اســتخداما
( ،)% 26.2تــاه الحبــوب بنســبة ( )% 10.5ثــم الحقــن باإلبــر والواقــي الذكــري بنســبة ( ،)% 1.9فيــا نــال القــذف الخارجــي أكــر
الوســائل التقليديــة اســتعامال بنســبة ( )% 2.5تــاه االمتنــاع الــدوري بنســبة (.)% 1.4
1414مســتوى رضــا الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12عــن الخدمــات التــي تقدمهــا املراكــز كانــت بشــكل عــام بدرجــة
متوســطة ،مبتوســط حســايب بلــغ ( )2.89فيــا كانــت درجــة الرضــا عاليــة مبــا يخــص توفــر خدمــات املشــورة لالستفســار عــن
وســائل تنظيــم األرسة مبتوســط حســايب بلــغ (  ،)3.42تالهــا توفــر وســائل تنظيــم األرسة مبتوســط حســايب ( ،)3.38ثــم توفــر الــرح
الــوايف عــن وســائل تنظيــم األرسة مبتوســط حســايب ( ،)3.33ثــم تقييــم وضــع الســيدة الحامــل وحســاب فــرة الحمــل واج ـراء
الفحوصــات الالزمــة مبتوســط حســايب ( ،)3.28فيــا نالــت توفــر محــارضات توعويــة حــول موضــوع الــزواج املبكــر ،وتوفــر خدمــات
اإلحالــة لحــاالت اإلجهــاض ومــا بعــده ،وتوفــر خدمــات اإلحالــة يف حالــة تشــخيص رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم أقــل درجــات
الرضــا لــدى الســيدات مبتوســط حســايب بلــغ عــى التــوايل (.)2.12 ،2.29 ،2.32
1515مســتوى رضــا الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12ســنة عــن الخدمــات التــي تقدمهــا املراكــز كانــت
بشــكل عــام بدرجــة متوســطة ،مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)2.61حيــث كانــت أعــى درجــات الرضــا حــول تقديــم خدمــات التثقيــف
عــن أهميــة فحوصــات مــا قبــل الــزواج مبتوســط حســايب ( ،)2.93ثــم تقــدم خدمــات املشــورة يف موضــوع الــزواج املبكــر مبتوســط
حســايب ( ،)2.9ثــم تقديــم خدمــات املشــورة للتغـرات الجســدية والنفســية التــي تصاحــب ســن املراهقــة مبتوســط حســايب (،)2.75
بينــا نالــت توفــر محــارضات تثقيفيــة وتوعويــة حــول الــزواج املبكــر ،وتوفــر محــارضات توعويــة حــول مضــار التدخــن وتنــاول
املرشوبــات الروحيــة ،وتوفــر محــارضات توعويــة حــول موضــوع النظافــة العامــة أدىن درجــات الرضــا لــدى الشــباب مبتوســط
حســايب عــى التــوايل (.)2.37 ،2.39 ،2.44

1616مســتوى رضــا الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) عــن الخدمــات التــي تقدمهــا املراكــز كانــت بشــكل عــام منخفضــة
مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)1.86حيــث كانــت أعــى درجــات الرضــا حــول تقديــم محــارضات توعويــة حــول حــاالت العقــم وضعــف
الخصوبــة والتهابــات الجهــاز اإلنجــايب مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)2.05فيــا جــاءت خدمــات الكشــف عــن حــاالت العقــم وضعــف
الخصوبــة يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســايب ( ،)1.98وتقديــم خدمــات املتابعــة الســتخدام وســائل تنظيــم األرسة يف املرتبــة
الثالثــة مبتوســط حســايب ( ،)1.96يف حــن كان مســتوى الرضــا منخفــض حــول تقديــم العــاج لألمـراض املنقولــة جنســيا والتهابــات
الجهــاز اإلنجــايب مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)1.76وتوفــر خدمــات اإلحالــة للجهــات املختصــة يف حــاالت األمـراض املنقولــة جنســيا
مبتوســط حســايب ( .)1.73
1717مســتوى رضــا الســيدات يف ســن األمــل ضمــن الفئــة العمريــة ( 50ســنة فأكــر) عــن مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا املراكــز
كانــت بشــكل عــام منخفضــة مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)1.71حيــث كانــت أعــى درجــات الرضــا حــول توفــر املحــارضات التوعويــة
حــول كيفيــة التعامــل األمثــل مــع املتغ ـرات الجســدية والنفســية املرافقــة لســن األمــل مبتوســط حســايب ( ،)1.99ثــم توفــر
خدمــات املشــورة للتغـرات الجســدية التــي تصاحــب ســن األمــل مبتوســط حســايب ( ،)1.78يف حــن كان مســتوى الرضــا منخفــض
حــول توفــر املحــارضات التوعويــة والتثقيفيــة حــول التغـرات الجســدية والنفســية التــي تصاحــب ســن األمــل مبتوســط حســايب
عــى التــوايل (. )1.59 ،1.5
1818احتلــت محافظــة اربــد املرتبــة األوىل مــن حيــث رضــا املراجعــن/ات عــن مــكان تقديــم الخدمــة مبتوســط حســايب بلــغ (،)4.19
ثــم محافظــة جــرش مبتوســط حســايب ( )4.17يف حــن جــاءت محافظتــي الزرقــاء واملفــرق بأقــل درجــة رضــا مــن قبــل املراجعــن/
ات عــن مــكان تقديــم الخدمــة مبتوســط حســايب عــى التــوايل ( ،)3.6 ،3.61أمــا مــن حيــث الرضــا عــن مقدمــي الخدمــات فقــد
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جــاءت محافظــة إربــد يف املرتبــة األوىل مبتوســط حســايب بلــغ ( )4.3ثــم محافظــة جــرش مبتوســط حســايب ( ،)4.13وجــاءت عــان
بأقــل درجــات الرضــا عــن مقدمــي الخدمــات مــن قبــل املراجعــن/ات مبتوســط حســايب بلــغ (.)3.94
1919جــاءت املؤسســات الدوليــة يف املرتبــة األوىل مــن حيــث رضــا املراجعــن/ات عــن مــكان تقديــم الخدمــة مبتوســط حســايب بلــغ
( ،)4.03ثــم املؤسســات الحكوميــة مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.87ثــم املؤسســات غــر الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املحــي
مبتوســط حســايب ( ،)3.84أمــا بالنســبة ملســتوى الرضــا عــن مقدمــي الخدمــات فقــد جــاءت املؤسســات الدوليــة يف املرتبــة األوىل
مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)4.18ثــم املؤسســات غــر الحكوميــة مبتوســط حســايب ( )3.93ثــم املؤسســات الحكوميــة مبتوســط حســايب
(.)3.91
2020أشــارت غالبيــة الســيدات املتزوجــات ( )49 - 12والســيدات يف ســن األمــل ( 50ســنة فأكــر) غــر املــرددات عــى مراكــز تقديــم
خدمــات الصحــة االنجابيــة إىل أن بعــد مــكان ســكنهم عــن مــكان تقديــم الخدمــة ،واالزدحــام يف املراكــز وقلــة التخصصــات
الطبيــة مــن التحديــات الخاصــة مبــكان تقديــم الخدمــة ،فيــا أشــار غالبيــة الشــباب مــن كال الجنســن ( ،)24 - 12والذكــور (25
ســنة فأكــر) الغــر املرتدديــن عــى مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة إىل أن ســوء املعاملــة مــن قبــل العاملــن يف مراكــز
تقديــم الخدمــة مــن أبــرز التحديــات التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم الخدمــة.
2121أشــار الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12إىل أن كل مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة تــأيت يف
املرتبــة األوىل مــن حيــث أهــم التحديــات التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم الخدمــة ،فيــا أشــارت الســيدات يف ســن
األمــل ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( 50فأكــر) إىل أن التحديــات االجتامعيــة والتحديــات التــي تتعلــق مبــكان تقديــم الخدمــة هــي
مــن أبــرز التحديــات التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
2222أجمــع املشــاركون يف مجموعــات النقــاش املركــزة ومــن كافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة إىل أن البطاقــة األمنيــة هــي مــن
أبــرز التحديــات السياســية التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،فيــا أجمــع أغلــب املشــاركون
الشــباب ومــن كال الجنســن والذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) عــى أن البطاقــة األمنيــة باإلضافــة إىل عــدم الســاح
لهــم بالعمــل هــي مــن أبــرز التحديــات السياســية التــي تواجههــم.

توصلت الدراسة ملجموعة من التوصيات ،منها:
1.1إعــداد اسـراتيجية خاصــة للتوعيــة والتثقيــف لالجئــن الســوريني حــول قضايــا الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة والجهــات العاملة
والخدمــات املقدمــة لرفــع مســتوى الوعــي وايجــاد توجهــات ايجابيــة نحــو قضايــا الصحــة اإلنجابيــة.
2.2رضورة إعــادة النظــر مبوضــوع البطاقــة األمنيــة وذلــك مــن خــال الســاح ملــن يحمــل بطاقــة أمنيــة بالعــاج يف أي مركــز صحــي
خــارج منطقــة إقامتــه.
3.3تطويــر قــدرات العاملــن يف مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وارشاكهــم بشــكل مســتمر بــورش عمــل متخصصــة حــول
الصحــة اإلنجابيــة ،وتزويدهــم مبهــارات االتصــال والتواصــل والعمــل تحــت الضغــط وكيفيــة التعامــل مــع الفئــات املهمشــة.
4.4تفعيــل الترشيعــات املتعلقــة بالــزواج املبكــر ،والــذي مينــع ابـرام عقــود الــزواج للفتيــات اللــوايت تقــل أعامرهــن عــن  18ســنة إال
يف حــاالت اســتثنائية.

XVIII

5.5توفــر الدعــم الفنــي واللوجســتي للمؤسســات العاملــة عــى تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لالجئــن الســوريني خــارج
املخيــات ،مــن خــال توســعة مبــاين تقديــم الخدمــة وتزويدهــم باألطبــاء ذوي االختصــاص وتوفــر األدويــة واملعــدات الصحيــة
الالزمــة.
6.6تقديــم الدعــم املــايل لــوزارة الصحــة لتغطيــة التكاليــف املرتتبــة عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املجانيــة املقدمــة لالجئــن
الســوريني والتــي تــم املوافقــة عليهــا مؤخـرا مبوجــب كتــاب رقــم (ح ص /الســوريني )1075 /بتاريــخ  2016/2/15والــذي مبوجبــه
ســيتم تقديــم خدمــات األمومــة والطفولــة لالجئــن الســوريني مجانـاً ،ويقصــد بخدمــات األمومــة والطفولــة الخدمــات الصحيــة
التــي تقــدم منــذ تاريــخ ثبــوت الحمــل ولحــن الــوالدة وأثنــاء فــرة النفــاس أيضــا والخدمــات الصحيــة التــي تقــدم للطفــل مــن
تاريــخ والدتــه ولحــن بلوغــه خمــس ســنوات.
7.7تشــكيل فــرق ارشــادية ميدانيــة للقيــام بزيــارات ميدانيــة ارشــادية بهــدف توعيــة الالجئــن الســوريني بخدمــات الصحــة اإلنجابيــة
التــي تقدمهــا الجهــات القامئــة عليهــا ونقــاط تقديــم هــذه الخدمــات ،ومجانيــة الخدمــة املقدمــة مــن وزارة الصحــة يف هــذا
املجــال ،باإلضافــة اىل توعيــة الالجئــن الســوريني بســلبيات الــزواج املبكــر.
8.8توجيــه عــدد مــن املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لالجئــن الســوريني للعمــل يف محافظــات الجنــوب بهــدف
توفــر الخدمــة لالجئــن الســوريني املقيمــن يف الجنــوب.
9.9رضورة مراعــاة التوزيــع الجنــدري للعاملــن يف مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وذلــك لتســهيل عمليــة مراجعــة الذكــور
وكــر حاجــز الخجــل والــردد لديهــم.
1010العمــل عــى ايجــاد اسـراتيجية وطنيــة تضمــن اســتدامة الخدمــات الصحيــة املجانيــة للســوريني يف حــال انتهــاء املشــاريع املمولــة
حاليا.
1111رضورة التنســيق والتشــبيك بــن كافــة الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة والتــي تعمــل عــى تقديــم خدمات
الصحــة اإلنجابيــة لالجئــن الســوريني خــارج املخيــات ،وذلــك بهــدف تبــادل الخـرات وتســهيل عمليــة التعــاون فيــا بينهم.
1212االســتفادة مــن الكــوادر الصحيــة مــن االنــاث الســوريات واملرخصــات للعمــل يف مجــال خدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف ســد النقــص
يف الكــوادر األردنيــة العاملــة مــع الالجئــن الســوريني.
1313تنفيــذ برامــج املتابعــة والتقييــم واإلرشاف بشــكل دائــم للمؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لالجئــن الســوريني
خــارج املخيــات وذلــك لضــان جــودة الخدمــات املقدمــة وكفــاءة القامئــن عليهــا.

XIX

الفصل األول
املقدمة واملنهجية
 1.1املقدمة:
لقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي أجريــت حــول اللجــوء الســوري لــأردن وتأثرياتــه املختلفــة عــى كافــة القطاعــات
خــال الســنوات الخمســة األخــرة ،اىل أن األردن أصبــح اليــوم أمــام أزمــة حقيقيــة تؤثــر عــى كافــة الخطــط واالس ـراتيجيات الوطنيــة
(التعليميــة والصحيــة والســكانية والعامليــة) وتــرك أثرهــا عــى الخارطــة الســكانية واملجتمعيــة يف األردن ،وأصبحــت ذات تأثــر مبــارش
عــى معــدالت النمــو والرتكيــب العمــري للســكان ،حيــث أشــارت نتائــج مســح التعــداد العــام للســكان واملســاكن  2015أن عــدد ســكان
األردن بلــغ ( )9,531,712نســمة ويشــكل الســوريينام نســبته ( )% 13.6مــن العــدد اإلجــايل لســكان األردن ،حيــث بلغــت نســبتهم يف كل
مــن محافظــات؛ العاصمــة ( ،)% 34.42البلقــاء ( ،)% 2.21الزرقــاء ( ،)% 13.85مأدبــا ( ،)% 1.16إربــد ( ،)% 27.14املفــرق (،)% 16.43
جــرش ( ،)% 0.86عجلــون ( ،)% 1.15الكــرك ( ،)% 1.35الطفيلــة ( ،)% 0.15معــان ( ،)% 0.67العقبــة ( .1 )% 0.62هــذه النســبة ســتفرض
واقعـاً دميوغرافيـاً جديــدا ً عــى األردن ســيكون لــه تبعاتــه العديــدة ،وسيشــكل ضغطـاً عــى الخدمــات بكافــة أشــكالها ،وهــذا يشــر إىل
أن اللجــوء الســوري أصبــح يشــكل أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه األردن عــى املــدى القصــر واملتوســط والبعيــد ،مــا يســتدعي أخــذ
مجموعــة مــن التدابــر التــي تحــد مــن التأثـرات الســلبية ألزمــة اللجــوء الســوري واســتثامر بعــض املزايــا اإليجابيــة لــه.
يعتــر البعــد الســكاين والصحــي مــن أهــم أبعــاد األزمــة الســورية عــى األردن ،وهــو يشــكل أحــد اآلثــار االجتامعيــة والســكانية
والصحيــة عــى املجتمعــات املحليــة األردنيــة ،ومنــذ أن بــدأ األردن مبواجهــة آثــار األزمــة الســورية منــذ عــام  ،2011زاد عــدد الســكان
بشــكل مطــرد ،مــا يســبب ضغطــا عــى الخدمــات الصحيــة.
وقــد أصــدر املجلــس األعــى للســكان عــام  2009وثيقــة “سياســات الفرصــة الســكانية” اإلصــدار األول ،والتــي أقرهــا مجلــس الــوزراء
مبوجــب الكتــاب رقــم (25أ )21068/4/11/تاريــخ ( ،)2009/10/15يف ضــوء التغ ـرات الدميوغرافيــة التــي شــهدها األردن بــن عامــي
( )2012 - 2007واملســتندة إىل نتائــج تقاريــر مســح الســكان والصحــة األرسيــة يف الفــرة ( ،)2012 - 2007والتــي متثلــت بانخفــاض
معــدل اإلنجــاب الــكيل يف املحافظــات كافــة وانخفــاض معــدالت وفيــات األطفــال بأنواعهــا وانعــكاس ذلــك عــى ارتفــاع نســبة الســكان
يف ســن العمــل وانخفــاض نســبة اإلعالــة ،ونتيجــة للعديــد مــن التأثـرات وأهمهــا تأثــر موجــات الهجــرة القرسيــة للســوريني كان مــن
الــروري تحديــث وثيقــة سياســات الفرصــة الســكانية الســابقة وإعــداد وثيقــة مكملــة لهــا تعكــس التغـرات املشــار إليهــا وخاصــة مــا
يتصــل بحجــم الســكان مســتقبال والرتكيــب العمــري للســكان ،إذ أن هــذه التغـرات ســيكون لهــا انعكاســات عــى الجوانــب الحياتيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة كافــة يف األردن .2
وقــد تعامــل االردن مــع هــذه األزمــة ،إال أنــه وبالرغــم مــن تلقــي األردن الدعــم مــن املجتمــع الــدويل حيــث بلغــت قيمــة املســاعدات
لغايــة نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين  )1.07( 2015بليــون دوالر وهــو مــا يعــادل  % 36مــن االحتياجــات التمويليــة ،إال أن هــذا الدعــم
مل يكفــي لتلبيــة االحتياجــات املتزايــدة ،فنقــص التمويــل أدى إىل زيــادة الضغــط عــى الخدمــات الوطنيــة والبنيــة التحتيــة ،لذلــك تــم
إعــداد خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية لألعــوام  2018 - 2016وهــي دعــوة للعمــل الجامعــي لتقديــم دعــم أفضــل لالجــئ
الســوري والشــعب األردين واملجتمعــات واملؤسســات .3
إن اســتمرار تدفــق الالجئــن قــد يســاهم يف حرمــان األردن مــن االســتفادة مــن ذروة الفرصــة الســكانية خاصــة وأن اللجــوء الســوري

 1دائرة اإلحصاءات العامة ،2016 ،تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان واملساكن .2015
 2املجلس األعىل للسكان ،2014 ،الفرصة السكانية يف األردن ،وثيقة سياسات ،اإلصدار الثاين
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يرتافــق مــع اســتقرار مســتويات اإلنجــاب يف األردن ،كــا أنــه ســيرتك آثــارا ً ســلبية عــى الرتكيــب العمــري للســكان ،إذ يشــكل النســاء
واألطفــال غالبيــة الالجئــن الســوريني مــا ينعكــس ســلباً عــى السياســات الســكانية الوطنيــة ،مــا يزيــد مــن عــبء اإلعالــة امللقــى
عــى الســكان يف أعــار القــوى البرشيــة خاصــة يف ظــل نــدرة فــرص العمــل نتيجــة للتحــوالت الدميوغرافيــة والتــي أدت إىل زيــادة عــدد
الداخلــن إىل ســوق العمــل وضعــف املواءمــة بــن مخرجــات التعليــم ومنافســة العاملــة الوافــدة .4
إن اللجــوء الســوري بــدأ يهــدد اإلنجــازات والنجاحــات التــي حققها األردن خــال الســنوات املاضية يف مجال السياســات واالسـراتيجيات
والخطــط الوطنيــة كوثيقــة سياســات الفرصــة الســكانية واالس ـراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة ( ،)2017 - 2013وهــذا يســتدعي
التعامــل مــع مخرجــات اللجــوء الســوري بواقعيــة ،أخذيــن بعــن االعتبــار التهديــدات التــي يفرضهــا اللجــوء عــى كافــة القطاعــات
وأهمهــا القطــاع الصحــي ،وهنــا البــد مــن العمــل عــى تحســن األحــوال الصحيــة لالجئــن الســوريني واملجتمعــات األردنيــة املســتضيفة
مــن خــال تعزيــز أنظمــة خدمــات الصحــة الوطنيــة وهــذا مــا هدفــت إليــه خطــة االســتجابة الوطنيــة .2015
إن دراســة “خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني املقيمــن خــارج املخيــات يف األردن” متثــل إحــدى الدراســات املهمــة
التــي تســاعد عــى معرفــة واقــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات ،وأماكــن تواجدهــا ،وطبيعــة الخدمــات التــي
تقدمهــا ،والتحديــات التــي تواجههــا ،واالقرتاحــات الالزمــة لتحســن هــذه الخدمــات ،كــا أنهــا تظهــر مــدى رضــا الســوريني خــارج
املخيــات عــن الخدمــات املقدمــة لهــم ،باإلضافــة إىل معرفــة األســباب واملعوقــات التــي تحــول دون اســتفادة الســوريني غــر املراجعــن
لتلــك الخدمــات .وقــد بلغــت نســبة الســوريني خــارج املخيــات ( ، 5 )% 91.5وأن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني
داخــل املخيــات معروفــة ومحصــورة ومــن الســهل الوصــول إليهــا بعكــس خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني خــارج
املخيــات والتــي متتــاز بأنهــا متشــعبة ومتنوعــة ومتعــددة وهنــاك صعوبــة يف حرصهــا ومعرفــة طبيعــة الخدمــات املقدمــة ،لذلــك
فــإن هــذه الدراســة توفــر معلومــات مهمــة تســاعد املجلــس األعــى للســكان ورشكاؤه مــن مؤسســات وطنيــة ودوليــة عــى إعــداد
الخطــط الالزمــة لتعزيــز مــا هــو موجــود وســد الفجــوات والثغـرات التــي تحــول دون تقديــم خدمــات صحيــة بكفــاءة ومهنيــة ،كــا
أنهــا تســاعد عــى توجيــه الربامــج الوطنيــة نحــو الفئــات واملناطــق األكــر حاجــة.

 2.1أهــداف الــدراســة:
الـهــدف الـعـــام:
تشــخيص واقــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني املقيمــن خــارج املخيــات يف األردن ،وتحديــد املعيقــات والخــروج
بتوصيــات لسياســات تســتهدف تحســن الخدمــات املقدمــة لهــم.

األهداف الخاصة:
1.1تحديــد املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج
املخيــات يف املحافظــات كافــة.
2.2التعــرف عــى واقــع مؤسســات تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني مــن حيــث نــوع املؤسســة وأهدافهــا وخدمــات
الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة والتحديــات التــي تواجههــا وتحديــد الثغ ـرات إن وجــدت.
3.3قيــاس مــدى رضــا متلقــي الخدمــة مــن الســوريني املقيمــن خــارج املخيــات عــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة لهــم مــن
حيــث مــكان تقديــم الخدمــة والقامئــن عليهــا والخدمــات املقدمــة.
 4املجلس األعىل للسكان ،2014 ،الفرصة السكانية يف األردن « وثيقة سياسات» ،اإلصدار الثاين
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4.4التعــرف إىل الصعوبــات والتحديــات التــي تحــد مــن مراجعــة الســوريني خــارج املخيــات ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة مــن وجهــة نظــر الفئــات غــر املراجعــة لهــذه املراكــز.

 3.1منهجية الدراسة:
 1.3.1تصميم الدراسة:
تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي كمنهــج أســايس للدراســة وذلــك العتبــاره مــن أكــر املناهــج العلميــة مالمئ ـ ًة ملثــل هــذا النــوع مــن
الدراســات ،ويتيــح الفرصــة لجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن البيانــات املطلوبــة ،باإلضافــة إىل قدرتــه عــى املســاعدة للوصــول إىل الفئــات
املســتهدفة بيــر وســهولة ،ويتيــح املجــال الســتخدام أكــر مــن أداة يف نفــس الوقــت مثــل املقابلــة واالســتبيان واملجموعــات البؤريــة
واملســح الشــامل لكافــة الجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.

 2.3.1مـجـتـمـع الــدراســة:
يتكون مجتمع الدراسة من:
§الســوريني املقيمــن خــارج املخيــات الذيــن يشــكلون طلبــا عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف محافظــات الدراســة (العاصمــة،
الزرقــاء ،جــرش ،اربــد ،املفــرق ،عجلــون) ،وقــد تــم اختيــار هــذه املحافظــات كونهــا تضــم أكــر عــدد مــن الالجئــن الســوريني
مقارنــة مــع باقــي املحافظــات األخــرى ،حيــث أشــارت نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام  2015إىل إن تلــك
املحافظــات تشــهد تواجــدا ً كبـرا ً للســوريني ،ففــي العاصمــة بلــغ عــدد الســوريني ( ،)435578ويف الزرقــاء ( ،)175280فيــا تضــم
جــرش ( ،)10865واربــد ( ،)343479واملفــرق ( )207903وعجلــون ( )14496وهــي أعــداد تفــوق األعــداد املوجــودة باملحافظــات
األخــرى .6
§كافــة املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة والتــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج
املخيــات ويف كافــة املحافظــات.
§الســوريني خــارج املخيــات وغــر املراجعــن لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف محافظــات الدراســة (العاصمــة ،الزرقــاء ،جــرش ،اربــد،
املفــرق ،عجلون).

 3.3.1عينة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام األساليب التالية يف اختيار عينات الدراسة:
§عينــة الصدفــة :تــم اســتخدام عينــة الصدفــة لقيــاس رضــا متلقــي الخدمــة ،وذلــك لغيــاب إطــار مجتمــع الدراســة ولعــدم وجــود
بيانــات واحصــاءات خاصــة بالســوريني وعناوينهــم مــن أجــل الوصــول إىل الســوريني خــارج املخيــات املراجعــن لخدمــات
الصحــة االنجابيــة يف محافظــات الدراســة (العاصمــة ،الزرقــاء ،جــرش ،اربــد ،عجلــون ،املفــرق) ،بهــدف قيــاس مــدى رضاهــم عــن
خدمــات الصحــة االنجابيــة املقدمــة لهــم .حيــث تــم مقابلــة ( )572مــن مفــردات مجتمــع الدراســة موزعــن عــى محافظــات
الدراســة ،وقــد تــم الوصــول إىل الفئــات املســتهدفة مــن خــال:

 6دائرة االحصاءات العامة  ،2016تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان واملساكن .2015
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تحديــد مناطــق تجمــع الســوريني يف املحافظــات الســتة املســتهدفة ،وذلــك مــن خــال االستفســار مــن املؤسســات والجمعيــات
التــي تقــدم مســاعدات للســوريني واملؤسســات العاملــة معهــم ،باإلضافــة إىل خــرة الباحثــن امليدانيــن وهــم مــن أبنــاء محافظــات
الدراســة كــا هــو موضــح يف الجــدول أدنــاه:
جدول رقم ( :)1توزيع مناطق تجمع السوريني التي حرصتها الدراسة حسب املحافظات املستهدفة
املحافظة

العاصمة
الزرقاء
املفرق
جرش
عجلون
اربد

مناطق التجمع
رشق عامن ،غرب عامن ،قصبة عامن
قصبة الزرقاء ،حي رمزي ،وادي الحجر
قصبة اربد ،الرمثا
قصبة جرش ،سوف
قصبة عجلون ،صخرة ،عبني وعبلني ،عني جنا
قصبة اربد ،الرمثا

مقابلــة ( )572مــن مفــردات مجتمــع الدراســة يف املحافظــات الســتة (العاصمــة ،عجلــون ،جــرش ،اربــد ،املفــرق ،الزرقــاء) ،وكــا
يبينــه الجــدول التــايل:
جدول رقم ( :)2توزيع مفردات العينة من املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب
املحافظات التي استهدفتها الدراسة
املحافظة
العاصمة
الزرقاء
املفرق
جرش
عجلون
اربد

املجموع

العدد

النسبة املئوية

101
91
95
90
105
90
572

17.7
15.9
16.6
15.7
18.4
15.7
100

§عينــة كــرة الثلــج :تــم اســتخدام عينــة كــرة الثلــج وذلــك لغيــاب املعلومــات واالحصــاءات عــن غــر املراجعــن مــن الســوريني
وعــدم توفــر أيــة بيانــات ميكــن االســتدالل بهــا للوصــول إىل الســوريني خــارج املخيــات غــر املراجعــن ملراكــز تقديــم خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة يف محافظــات الدراســة ،وقــد تــم تنفيــذ ســت مجموعــات نقــاش مركــزة مبشــاركة ( )55مشــارك /ة بواقــع
مجموعــة نقاشــية واحــدة يف كل محافظــة مــن محافظــات الدراســة ،موزعــن كــا يــي:
-
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ثالثة مجموعات نقاش مركزة مع السيدات املتزوجات ضمن الفئة العمرية من (.)49 - 12
مجموعة نقاش مركزة واحدة مع السيدات ضمن الفئة العمرية من ( 50فأكرث).
مجموعة نقاش مركزة واحدة مع الشباب من كال الجنسني وضمن الفئة العمرية من (.)24 - 12
مجموعة نقاش مركزة واحدة مع الذكور وضمن الفئة العمرية من ( 25فأكرث).

وقد تم تنفيذ املجموعات النقاشية املركزة عىل النحو التايل:
1.1اختيار املشاركني من غري املراجعني لخدمات الصحة اإلنجابية من الفئات املستهدفة من خالل:
-

االستعانة باملؤسسات التي تقدم مساعدات عينية ومادية للسوريني.
الزيارات املنزلية وعقد االجتامعات يف املنازل.
االستعانة ببعض األشخاص من السوريني املؤثرين والذين يعتربوا وجهاء لهم.
استثامر عالقات الباحثني امليدانيني باعتبارهم من أبناء محافظات الدراسة.

2.2التنســيق لتنفيــذ املجموعــات النقاشــية مــع املؤسســات العاملــة يف محافظــات الدراســة الســتة ســواء الجمعيــات الخرييــة أو
مراكــز األمــرة بســمة أو مراكــز الشــباب والتــي ســيتم تنفيــذ املجموعــات يف قاعاتهــا.
3.3تنفيذ مجموعات النقاش املركزة ،وفقا للجدول أدناه:
جدول رقم ( :)3توزيع اعدد املشاركني يف املجموعات النقاشية حسب الفئة املستهدفة واملحافظة
املحافظة
العاصمة
الزرقاء
املفرق
جرش
عجلون
اربد
املجموع

الفئة املستهدفة
ذكور ضمن الفئة العمرية من ( 25فأكرث)
سيدات متزوجات ضمن الفئة العمرية من ()49 - 12
شباب من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية من ()24 - 12
سيدات متزوجات ضمن الفئة العمرية من ()49 - 12
سيدات متزوجات ضمن الفئة العمرية من ()49 - 12
سيدات يف سن األمل من ( 50فأكرث)

عدد املشاركني

8
8
8
11
10
10
55

§املســح الشــامل :تــم اســتخدام املســح الشــامل للمؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة والتــي تقــدم خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات ويف كافــة املحافظــات ،وذلــك ألهميــة الوصــول لكافــة الجهــات التــي تقــدم الخدمة
وجمــع املعلومــات عنهــا مــن جهــة ،وقلــة عددهــا مــن جهــة أخــرى ،وقــد تــم تنفيــذ املســح الشــامل عــى النحــو التــايل:
1.1تحديــد الجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات ويف كافــة مناطــق اململكــة مــن خــال
الرجــوع إىل الدراســات واملســوح امليدانيــة التــي تناولــت مواضيــع الصحــة اإلنجابيــة ،باإلضافــة إىل إعــداد قوائــم خاصــة
تتضمــن كافــة املؤسســات العاملــة يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة ومحاولــة االتصــال بهــم لالستفســار عــن مــدى وجــود
خدمــات صحــة إنجابيــة مقدمــة للســوريني مــن خــال املؤسســة.
2.2االســتفادة مــن املســح الشــامل للتوزيــع الجغـرايف لنقــاط خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والــذي نفــذه صنــدوق األمــم املتحــدة
للســكان عــام .2015
§عينــة غرضيــة (قصديــة) :تــم اســتخدام عينــة غرضيــة (قصديــة) ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة الحكوميــة وغــر
الحكوميــة واملحليــة والدوليــة يف املحافظــات الســتة املســتهدفة (العاصمــة ،الزرقــاء ،املفــرق ،اربــد ،جــرش ،عجلــون) وهــي املراكــز

5

التــي تــم اســتهداف املراجعــن فيهــا لقيــاس مــدى الرضــا عــن الخدمــات ،وقــد تــم اختيــار هــذه املراكــز بشــكل قصــدي نظ ـرا ً
لكونهــا األكــر تــرددا ً عليهــا مــن قبــل الســوريني واألكــر تواجــدا ً يف املحافظــات املســتهدفة ،حيــث تــم اســتهداف ( )28مركــز
تقديــم خدمــة وفقــا للتوزيــع التــايل:
جدول رقم ( :)4توزيع مفردات عينة الدراسة من الجهات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت
حسب املحافظة
املحافظة
العاصمة

الزرقاء

املفرق

اربد

نوع املؤسسة
املؤسسات الحكومية

مركز صحي خريبة السوق

املؤسسات غري الحكومية

جمعية العون الصحي األردنية
معهد العناية بصحة األرسة
الهالل األحمر األردين

املؤسسات الحكومية

مركز صحي وادي الحجر الشامل
مركز األمومة والطفولة التدريبي
مستشفى الزرقاء الحكومية – عيادة النسائية والتوليد

املؤسسات غري الحكومية

جمعية املركز اإلسالمي – مركز عائشة أم املؤمنني
معهد العناية بصحة األرسة – مؤسسة نور الحسني

املؤسسات الحكومية

مركز صحي الخالدية الشامل
مستشفى املفرق الحكومي

املؤسسات غري الحكومية

جمعية العون الصحي األردنية
الجمعية األردنية لتنظيم وحامية األرسة

املؤسسات الدولية

اللجنة الدولية لإلغاثة

مؤسسات املجتمع املحيل

جمعية الفاروق الخريية
جمعية التكافل الخريية

املؤسسات غري الحكومية

الجمعية األردنية لتنظيم وحامية األرسة
جمعية العون الصحي األردنية
منظمة أطباء العامل – فرنسا
منظمة أطباء بال حدود – فرنسا
مركز صحي جرش الشامل
مركز صحي القادسية

املؤسسات غري الحكومية

الجمعية االردنية لتنظيم وحامية األرسة
معهد العناية بصحة األرسة – مؤسسة نور الحسني

املؤسسات الحكومية

مركز صحي عبني وعبلني
مركز صحي صخرة الشامل
مركز صحي عجلون الشامل

املؤسسات غري الحكومية

معهد العناية بصحة األرسة -مؤسسة نور الحسني

املؤسسات الدولية
جرش

عجلون

مركز تقديم الخدمة

املؤسسات الحكومية

املجموع
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عدد مراكز تقديم
الخدمة
4

5

5
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 4.3.1أدوات الدراسة:
لقــد تــم تصميــم عــدد مــن األدوات البحثيــة والتــي ميكــن أن تســاهم يف تحقيــق أهــداف الدراســة ،وذلــك مــن خــال الرجــوع إىل
الدراســات الســابقة واالســتفادة مــن خـرات اللجنــة الفنيــة وفريــق البحــث واالســتامرات التــي تــم اســتخدامها مــن قبــل هيئــة اعتــاد
املؤسســات الصحيــة وكانــت عــى النحــو التــايل:
 (1اســتامرة قيــاس الرضــا :اســتهدفت هــذه االســتامرة الســوريني خــارج املخيــات واملراجعــن ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة
االنجابيــة يف محافظــات الدراســة الســتة (العاصمــة ،الزرقــاء ،جــرش ،اربــد ،عجلــون ،املفــرق) ،بهــدف معرفــة مــدى رضاهــم عــن
الخدمــات التــي تقــدم لهــم مــن حيــث مــكان تقديــم الخدمــة والقامئــن عــى تقديــم الخدمــة وطبيعــة الخدمــات املقدمــة ،وقــد
تضمنــت االســتامرة كــا هــو مبــن يف (ملحــق رقــم )1عــى مجموعــة مــن املحــاور عــى النحــو التــايل:
البيانات األولية :شمل الخصائص الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية للمبحوثني/ات.
مــكان تقديــم الخدمــة :شــمل عــى مجموعــة مــن العبــارات التــي تهــدف إىل التعــرف عــى مــدى الرضــا عــن مــكان تقديــم
الخدمــة ،وقــد تضمــن عــى ( )20عبــارة تقيــس مــدى الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة.
القامئــن عــى تقديــم الخدمــة :شــمل عــى مجموعــة مــن العبــارات تهــدف إىل التعــرف عــى مــدى الرضــا عــن القامئــن عــى
تقديــم الخدمــة مــن حيــث امتــاك املعرفــة ،واملهــارات ،كمهــارات االتصــال والتواصــل ،وقــد تضمــن عــى ( )17عبــارة.
الخدمــات املقدمــة :شــمل عــى مجموعــة مــن العبــارات التــي تقيــس مــدى الرضــا عــن الخدمــات املقدمــة ،وقــد تــم تقســيم
هــذا املحــور إىل أربــع فئــات:
الفئــة األوىل :العبــارات الخاصــة بالســيدات املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة ( ،)49 - 12وقــد احتــوى عــى جزئــن ،الجــزء األول
يحتــوي أســئلة عــن بعــض الخصائــص والجــزء الثــاين احتــوى عــى ( )26عبــارة تقيــس مــدى الرضــا عــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
املقدمــة للســيدات ضمــن هــذه الفئــة العمريــة.
الفئــة الثانيــة :العبــارات الخاصــة بالشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة ( ،)24 - 12وقــد احتــوى عــى ( )12عبــارة
تقيــس مــدى رضــا الشــباب عــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة إليهــم والخاصــة بهــم.
الفئــة الثالثــة :العبــارات الخاصــة بالذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25فأكــر) ،وقــد احتــوى عــى ( )14عبــارة تقيــس مــدى الرضــا
عــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة لهــم؛
الفئــة الرابعــة :العبــارات الخاصــة بالســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( 50فأكــر) ،وتضمــن  10عبــارات تقيــس مــدى الرضــا عــن
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســيدات يف ســن األمــل.
 (2االســتامرة التســجيلية :اســتهدفت هــذه االســتامرة كافــة املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج
املخيــات يف كافــة محافظــات اململكــة ،حيــث احتــوت االســتامرة كــا هــو مبــن يف (ملحــق رقــم  )2عــى عــدة محــاور وعــى
النحــو التــايل:
املحــور األول :شــمل عــى معلومــات عــن املؤسســة مــن حيــث ســنة التأســيس ،نــوع املؤسســة ،عنوانهــا ،وســائل االتصــال
والتواصــل ،أهدافهــا ،مجــاالت العمــل ،الفــروع ،الفئــة املســتهدفة.
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املحور الثاين :شمل هذا املحور طبيعة خدمات الصحة اإلنجابية التي يتم تقدميها (عالجية ،توعية ،مشورة ،إحالة).
املحــور الثالــث :شــمل عــى مجموعــة مــن األســئلة التــي تهــدف للتعــرف إىل آليــات التحويــل مــن وإىل مؤسســات صحيــة أخــرى
والتــي يتــم اتباعهــا داخــل املؤسســة وأكــر الفئــات العمريــة واالجتامعيــة تــرددا ً وأكــر خدمــات الصحــة اإلنجابيــة التــي يتــم
الــردد عليهــا ،وآليــات التوثيــق املتبعــة ،التحديــات واالقرتاحــات والتوصيــات.
 (3االســتامرة التفصيليــة :اســتهدفت هــذه االســتامرة املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف محافظــات الدراســة
الســتة ،والتــي تــم تعبئــة اســتامرة قيــاس الرضــا مــع املراجعــن فيهــا ،وقــد تــم اختيارهــا وفق ـاً ملجموعــة مــن املعايــر أهمهــا
(تقســيم الجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني يف املحافظــات إىل مؤسســات حكوميــة وغــر حكوميــة
ومحليــة ودوليــة ،تحديــد أكــر الجهــات تــرددا ً عليهــا مــن قبــل الســوريني ،أكــر الجهــات تعاونـاً واســتعدادا ً لتســهيل مهمــة فريــق
البحــث ،يف حــال عــدم توفــر متثيــل للجهــات األربعــة يتــم اختيــار جهــة حكوميــة كونهــا األكــر تواجــدا ً وانتشــارا ً وهــي املراكــز
واملستشــفيات الحكوميــة) ،وقــد تضمنــت االســتامرة كــا هــو مبــن يف ملحــق رقــم ( )3عــدة محــاور:
املحــور األول :شــمل عــى معلومــات عــن املؤسســة مــن حيث ســنة التأســيس ،نــوع املؤسســة ،عنوانهــا ،وســائل االتصــال والتواصل،
أهدافهــا ،مجــاالت العمــل ،الفــروع ،الفئة املســتهدفة.
املحــور الثــاين :شــمل عــى مجموعــة مــن األســئلة والتــي تهــدف للتعــرف عــى املشــاريع املمولــة الخاصــة بالصحــة اإلنجابيــة
للســوريني ،مــن حيــث أهــداف املــروع ،خدماتــه ،الفئــات املســتهدفة ،املناطــق الجغرافيــة املســتهدفة ،تاريــخ البــدء واإلنتهــاء،
مخرجــات املــروع ،التحديــات ،ومجانيــة الخدمــات املقدمــة.
املحــور الثالــث :شــمل عــى مجموعــة مــن األســئلة حــول عــدد املراجعــن لخدمــات الصحــة بشــكل عــام وخدمــات الصحــة
اإلنجابيــة بشــكل خــاص خــال عــام .2015
املحور الرابع :شمل الخدمات التي يتم تقدميها للسوريني من خالل املؤسسة.
املحــور الخامــس :شــمل عــى مجموعــة مــن األســئلة حــول آليــات التحويــل املتبعــة ،وماهــي أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة
تــرددا ً ،وطبيعــة التوثيــق املتبــع ،وماهيــة الخدمــات املتعلقــة بالصحــة اإلنجابيــة ،باالضافــة اىل التحديــات واالقرتاحــات.
 (4دليــل اجــرايئ ملجموعــات النقــاش املركــزة :حيــث تــم تطويــر دليــل اجــرايئ للمجموعــات النقاشــية يحتــوي عــى مجموعــة
مــن االســئلة ،وذلــك بهــدف التعــرف عــى املعيقــات والصعوبــات التــي تحــول دون مراجعــة بعــض الســوريني خــارج املخيــات
لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،كــا هــو مبــن يف امللحــق رقــم ( )4وقــد احتــوى عــى:
§ارشــادات أساســية للميــر ،تتضمــن أخالقيــات إجـراء مجموعــات النقــاش (االســتئذان عنــد التصويــر ،االســتئذان عنــد التســجيل،
ورضورة احـرام الــرأي والــرأي اآلخــر).
§مجموعــة مــن األســئلة تتكــون مــن ( )14ســؤال حــول التســجيل يف املفوضيــة ،واملســاعدات ،وماهيــة الخدمــات التــي يحصــل
عليهــا ،وماهيــة الخدمــات التــي يــردد عليهــا ،ومــدى املعرفــة باملؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،وأســباب عــدم
الــردد والصعوبــات والتحديــات ،والتوصيــات واالقرتاحــات.
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 5.3.1جودة البيانات:
لضامن جودة البيانات تم مراعاة ما ييل:
1.1وضع معايري محددة الختيار الباحثني امليدانيني.
2.2تدريب الباحثني عىل كيفية استخدام أدوات الدراسة وعىل مهارات جمع البيانات من قبل رئيس فريق البحث.
3.3تزويد الباحثني بالكتب الرسمية والنامذج التي يحتاجونها.
4.4التواصــل املســتمر للمرشفــن امليدانيــن مــع الباحثــن يف امليــدان بشــكل يومــي للتعــرف عــى املراكــز التــي تــم زيارتهــا
وعــدد االســتامرات التــي تــم تعبأتهــا ،باإلضافــة إىل مراجعــة االســتامرات قبــل البــدء بعمليــة ادخالهــا إىل الربنامــج اإلحصــايئ
.SPSS
5.5اختيــار مجموعــة مــن االســتامرات التــي تــم تعبأتهــا مــن قبــل الباحثــن يف امليــدان والتأكــد مــن صحــة االســتامرات وادخــال
هــذه االســتامرات عــى الربنامــج االحصــايئ للتأكــد مــن ســامة االســتامرة وســامة الربنامــج.
6.6ترميز االستامرات وتنظيف البيانات قبل ادخالها إىل الربنامج االحصايئ.

 6.3.1معالجة البيانات والتحليل االحصايئ:
بهــدف تحقيــق أهــداف الدراســة وضــان الوصــول للنتائــج مبوضوعيــة فقــد تــم اســتخدام الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة
) Statistical Package For Social Sciences (SPSSيف عمليــات ادخــال وترميــز البيانــات وتحليلهــا ،وقــد تــم اســتعامل األســاليب
اإلحصائيــة التاليــة :
1.1مقاييــس اإلحصــاء الوصفــي ( )Descriptive Statistic Measuresواملتمثلــة بالتكـرارات والنســب املئويــة وذلــك لعــرض خصائــص
عينــة الدراســة ،واالســئلة (املتغـرات) النوعيــة.
2.2اســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ،كأحــد مقاييــس اإلحصــاء الوصفــي بغــرض تحليــل مــدى رضــا أف ـراد
العينــة عــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
3.3تحليــل التبايــن األحــادي ( )One Way ANOVAبغــرض تحليــل الفــروق يف درجــة الرضــا عــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمة
تبعـاً للمتغـرات الشــخصية وفئــات الدراســة ،ويف حالــة وجــود فــروق يتــم اســتخدام اختبــار شــيفيه لالختبــارات البعديــة الثنائية.
4.4لتقدير درجة الرىض عن الخدمات تم اجراء الخطوات التالية:
أعطيت االجابات عىل الفقرات أوزان كام ييل:
االجابة
الوزن
-

موافق بشدة
5

موافق
4

محايد
3

معارض
2

معارض بشدة
1

تحديد ثالث مستويات للرىض (مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة).
تم تحديد املستويات بناء عىل مدى املقياس:
مدى املقياس = ( 5موافق بشدة  1 -معارض بشدة) = 4
قسمة املدى عىل ثالث مستويات= 1.33 =3 ÷ 4
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 حددت املستويات عىل النحو التايل:  2.33 - 1درجة رىض منخفضة.  3.37 - 2.34درجة رىض متوسطة. 5.00 - 3.38 -درجة رىض مرتفعة.

 7.3.1محددات الدراسة:
1.1تــم جمــع البيانــات الخاصــة بقيــاس مــدى رضــا الســوريني خــارج املخيــات املراجعــن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة ،باإلضافة
اىل غــر املراجعــن ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،وذلــك يف محافظــات الدراســة الســتة (العاصمــة ،الزرقــاء ،جــرش،
اربــد ،عجلــون ،املفــرق).
2.2تــم جمــع البيانــات خــال الفــرة مــن  2015-11-28ولغايــة  ،2015-12-10فيــا امتــد جمــع البيانــات املتعلقــة بكافــة املؤسســات
املقدمــة لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة عــى مســتوى اململكــة مــن  2015-11-28ولغايــة .2016-1-28
3.3اقتــرت الدراســة عــى املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
لالجئــن الســوريني خــارج املخيــات ومل تســتهدف الخدمــات التــي تقــدم مــن قبــل القطــاع الخــاص.
4.4اعتمــدت دراســة قيــاس رضــا املراجعــن الســوريني عــى عينــة الصدفــة نظـرا ً لغيــاب إطــار مجتمــع الدراســة وعــدم وجــود بيانــات
واحصائيــات عــن الالجئني الســوريني.
5.5ضعــف التوثيــق لــدى املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للمراجعــن الســوريني وبالتــايل عــدم توفــر أرقــام دقيقــة للمراجعــن.

 8.3.1صعوبات الدراسة
واجهت الدراسة مجموعة من التحديات ،أهمها:
§تزامــن فــرة جمــع البيانــات مــع فــرة تنفيــذ التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام  ، 2015مــا تســبب يف حــدوث ســوء الفهــم
لــدى بعــض املبحوثني.
§الخــوف عنــد تعبئــة االســتامرة مــن قبــل املراجعــن لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة والــردد يف اإلجابــة عــى محــاور االســتامرة خوفـاً
مــن ارتباطهــا بقضايــا أمنيــة أو أيــة اجـراءات أمنيــة.
§صعوبــة الوصــول إىل كل مــن فئــة الذكــور ( 25فأكــر) والشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12وذلــك بســبب
قلــة مراجعتهــم ملراكــز تقديــم الخدمة.
§ضعف املستوى الثقايف والتعليمي للفئات املستهدفة ،وقلة الوعي مبواضيع الصحة اإلنجابية والخدمات املقدمة.
§صعوبــة الحصــول عــى البيانــات املتعلقــة بأعــداد وجنســيات املراجعــن ملراكــز تقديــم الخدمــة وذلــك بســبب رضورة رجــوع
املركــز إىل اإلدارة الرئيســية للحصــول عــى املوافقــة ،األمــر الــذي يتطلــب الكثــر مــن الوقــت والجهــد.
§رفــض الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( 25ســنة فأكــر) يف البدايــة لتعبئــة االســتامرة ،وقلــة ارتيادهــم ملراكــز تقديــم خدمــات
الصحــة االنجابيــة ،وضعــف ثقافتهــم بهــذا املجــال.
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الفصل الثاين
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2مفهوم الصحة اإلنجابية:
عرفــت منظمــة الصحــة العامليــة الصحــة اإلنجابيــة بأنهــا «الوصــول إىل حالــة مــن اكتــال السالمـــة البدنيـــة والنفسيـــة والعقليـــة
واالجتامعيــة يف األمــور ذات العالقــة بوظائــف الجهــاز التناســي وعملياتــه وليــس فقــط الخلــو مــن األمـراض واإلعاقــة وهــي تعــد جــزء
أســايس مــن الصحــة العامــة تعكــس املســتوى الصحــي للرجــل واملــرأة يف ســن اإلنجــاب»7.
وتكمــن أهميــة الصحــة اإلنجابيــة يف ســعيها إىل تحســن نوعيــة الحيــاة والعالقــات الشــخصية ،فهــي ليســت مجــرد أداة لتقديــم
املشــورة والرعايــة الطبيــة فيــا يتعلــق باإلنجــاب واألمـراض التــي تنتقــل عــن طريــق االتصــال الجنــي ،بــل تهــدف إىل الوصــول إىل
متــام الصحــة الجســدية والعقليــة والحفــاظ عــى ظــروف اجتامعيــة مالمئــة ،باإلضافــة إىل خفــض معــدل وفيــات األمهــات واألطفــال
والســعي إىل مكافحــة األمـراض املنقولــة جنســيا والوصــول إىل حالــة مــن الرفــاه الكامــل يف الجوانــب البدنيــة والعقليــة واالجتامعيــة،
إال أن االهتــام بالصحــة اإلنجابيــة يتأثــر بحالــة املجتمــع االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،فهــي تتأثــر ســلبيا بانتشــار األميــة
والبطالــة وبتقاليــد املجتمــع وعاداتــه ومعتقداتــه ،باإلضافــة إىل تأثــره باملســتوى التعليمــي للمــرأة واملكانــة االجتامعيــة والعمليــة لهــا
يف املجتمــع ،حيــث أشــارت بعــض الدراســات إىل أن املــرأة العاملــة واملتعلمــة متيــل أكــر مــن غريهــا الســتخدام وســائل تنظيــم األرسة
وإىل االهتــام مبكونــات الصحــة اإلنجابيــة ،كــا أن الصحــة اإلنجابيــة تتأثــر مبــدى توافــر خدمــات صحيــة ذات جــودة عاليــة لتلبــي
االحتياجــات الصحــة .وتســتهدف كل مــن الرجــل واملــرأة يف ســن اإلنجــاب ،باإلضافــة إىل املراهقــن والشــباب ،ذكــورا ً وإناثـاً ،والنســاء
مــا بعــد ســن اإلنجــاب ،وحديثــي الــوالدة واألطفــال.

 2.2مكونات الصحة اإلنجابية:
1.1فحوصــات مــا قبــل الــزواج :وهــي الفحوصــات التــي يجريهــا املقبلــن عــى الــزواج قبــل عقــد قرانهــا ،حيــث أصبحــت أحــد
الــروط إلمتــام عقــد الــزواج.
2.2األمومــة اآلمنــة :ويعنــي بهــا تقديــم الرعايــة الشــاملة لــأم قبــل الــوالدة ،ومــا بعــد الــوالدة وخــال فــرة النفــاس ،تجنبــا ألي
مضاعفــات قــد تحــدث ،وتشــمل:
الرعايــة مــا قبــل الــوالدة :إن رعايــة األم قبــل الــوالدة وأثنــاء فــرة الحمــل هــو عامــل أســايس ،وال يقتــر تأثــره عــى األم
بــل يتعــدى ذلــك بتأثرياتــه عــى الطفــل وحياتــه ،لذلــك فــإن توفــر الرعايــة الصحيــة لــأم قبــل الــوالدة واستشــارة الطبيــب
ومراجعتــه بشــكل دوري مــن العوامــل املهمــة لضــان ســامة األم والطفــل مع ـاً.
الــوالدة اآلمنــة والرعايــة مــا بعــد الــوالدة (النفــاس) :ويقصــد بــه التأكــد مــن عــودة جســم املــرأة ووظائفــه إىل حالتــه
الطبيعية بعــد الحمــل ،باإلضافــة اىل النصائــح واإلرشــادات الالزمــة لتجــاوز هــذه الفــرة وتثقيفهــا حــول رضورة الرضاعــة
الطبيعيــة وتوجيههــا لخدمــات تنظيــم األرسة.
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رعايــة ومشــورة حــاالت اإلجهــاض ومــا بعــد اإلجهــاض :ويعنــي اإلجهــاض هــو فقــدان األم لطفلهــا خــال الشــهور الخاصــة
بالحمــل نتيجــة أســباب عديــدة ،حيــث أشــارت الدراســات إىل أن حــوايل  % 15إىل  % 20مــن كل حــاالت الحمــل تنتهــي
باإلجهــاض ،ويحــدث معظمهــا يف األســابيع ال  13األوىل ،أو الثلــث األول مــن الحمــل ،وتختلــف أســباب اإلجهــاض مــن ســيدة
ألخــرى اســتنادا ً اىل عــدة عوامــل ،ويف أحيــان كثــرة ال ميكــن منــع اإلجهــاض ،ولكــن فقــدان الجنــن ال يعنــي وجــود مشــكلة
صحيــة عنــد األم ،أو أنهــا ال تســتطيع اإلنجــاب الحقـاً ،فتســعون باملائــة مــن النســاء اللــوايت ميــررن بحالــة إجهــاض ينجحــن يف
االحتفــاظ بحمــل صحــي الحقـاً.
 .3صحــة الرضيــع والطفــل :ويقصــد بهــا الرضاعــة الطبيعيــة والتغذيــة الســليمة والتطعيــات والوقايــة مــن األمـراض وعــدم التمييــز
بــن الجنســن والتشــخيص املبكــر لتشــوهات الجهــاز التناســي وعالجهــا.
 .4خدمــات تنظيــم األرسة (التثقيــف الصحــي واملشــورة والوســائل) :هــو ســلوك حضــاري يســلكه الزوجــان للتح ّكــم مبواعيــد البــدء
كل حســب ظرفــه
بإنجــاب األطفــال وعددهــم ،والفــرة الفاصلــة بــن الواحــد واآلخــر ،ومتــى يجــب التوقــف عــن اإلنجــابٌ ،
ومقدراتــه ،ومبوافقــة الزوجــن ضمــن اإلطــار الصحــي الــذي يركــز عــى صحــة األم والطفــل.
 .5التقــي املبكــر لرسطــان الجهــاز التناســي :إن الخاليــا املرسطنــة أو الخاليــا الرسطانيــة هــي خاليــا غــر طبيعيــة تنمــو وتنقســم
بشــكل ال ميكــن الســيطرة عليــه لتشــكل أورامــا ،فيــا تعــرف رسطانــات الجهــاز اإلنجــايب (التناســي) بأنهــا أورام خبيثــة تؤثــر
عــى األعضــاء التناســلية الذكريــة أو األنثويــة .وتشــمل رسطانــات الجهــاز التناســي األنثــوي :رسطــان املبيــض ،ورسطــان الرحــم،
ورسطــان عنــق الرحــم ،يف حــن تشــمل رسطانــات الجهــاز التناســي الذكــري :رسطــان الربوســتات ورسطــان الخصيــة ،باإلضافــة إىل
رسطــان الثــدي الــذي قــد يصيــب الذكــر واالنثــى.
 .6التقــي واإلدارة العالجيــة املبكــرة لألمـراض التناســلية  STDوعــدوى فــروس اإليــدز :HIVإنهــا األمـراض التــي تنتقــل بصــورة
أساســية عــن طريــق االتصــال الجنــي مــن شــخص يحمــل العــدوى ،ويكــون ســبب هــذه األمـراض كائنــات دقيقــة تعيــش عــى
الجلــد أو األغشــية املخاطيــة للمنطقــة التناســلية ،أو تلــك املنقولــة مــن خــال الســائل املنــوي أو اإلف ـرازات املهبليــة أو الــدم
ومــن هــذه األمـراض :الســيالن ،الكالميديا ،الزهــري ،ترايكومونــاس ،القرحــة اللينــة ،الكانديدا ،املليســاء املعديــة ،الهربــز ،الجــرب،
الثأليــل التناســي ،التهاب الكبــد الوبايئ ،القمــل ،اإليــدز.
 .7اإلدارة العالجية ألمراض الجهاز التناسيل.
 .8معالجة العقم :وتشمل تقديم العالجات والفحوصات الالزمة ملعالجة حاالت العقم.
 .9صحــة املــرأة يف ســن األمــل :تشــمل املشــورة عــن التغـرات الفســيولوجية لســن األمــل ،وعــاج األعـراض املصاحبــة لــه ،والوقايــة
مــن أورام الثــدي وعنــق الرحــم والكشــف الــدوري ،والوقايــة مــن هشاشــة العظــام.
 .10قضايا النوع االجتامعي  ،Genderالحقوق اإلنجابية ،مشاركة الرجال.
 .11صحــة املراهقــن :نــر الوعــي بالصحــة اإلنجابيــة والجنســية واألمـراض املنقولــة جنســياً ونــر الوعــي بالصحــة العامــة والتغذيــة
الســليمة وتجنــب الــزواج املبكــر ،باإلضافــة اىل تشــخيص تشــوهات الجهــاز التناســي وعالجهــا.
انطالقــاً مــن أهميــة برنامــج وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف األردن فقــد قــام املجلــس األعــى للســكان كجهــة وطنيــة مختصــة
بتنســيق الجهــود املبذولــة يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة /تنظيــم األرسة بإعــداد اسـراتيجية وطنيــة مبشــاركة فاعلــة ونهــج تشــاريك مــع
كافــة الجهــات التــي تقــدم خدمــات ومعلومــات الصحــة اإلنجابيــة /تنظيــم األرسة مبــن فيهــا الــوزارات واملؤسســات واملنظــات غــر
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الحكوميــة والقطــاع الخــاص والجهــات املانحــة .وقــد تــم إعــداد االس ـراتيجية عــى ثــاث مراحــل هدفــت إىل:
االنســجام يف الجهــود الوطنيــة املبذولــة وتوجيههــا نحــو املســاهمة يف التنميــة وزيــادة االلتـزام الوطنــي تجــاه قضايــا الصحــة
اإلنجابيــة /تنظيــم األرسة للوصــول إىل الفرصــة الســكانية.
ضــان توفــر واســتدامة املــوارد البرشيــة واملاليــة الالزمــة لدعــم برنامــج الصحــة اإلنجابيــة /تنظيــم األرسة ومبادراتــه واعتبــاره
أولويــة وطنيــة.
ســد الفجــوة بــن مــا تــم التخطيــط لــه يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة /تنظيــم األرسة ومــا ميكــن تطبيقــه عــى مســتوى الربامــج
والخدمــات ،وإيجــاد بيئــة سياســات داعمــة لتعزيــز تنفيــذ الربنامــج.
توفري مؤرشات أداء لقياس التحسن املتحقق بني الوضع الراهن واألهداف طويلة األمد.
كــا قــام مجلــس اعتــاد املؤسســات الصحيــة عــام  2010بتطويــر معايــر للصحــة اإلنجابيــة /تنظيــم األرسة بهــدف ضــان جــودة
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة /تنظيــم األرسة ،وتــم دمجهــا ضمــن معايــر الرعايــة الصحيــة األوليــة وإصــدار نســخة جديــدة مــن معايــر
اعتــاد الرعايــة الصحيــة األوليــة تحــت عنــوان «معايــر االعتامديــة للرعايــة الصحيــة األوليــة وتنظيــم األرسة» لضــان االلتـزام بتحســن
جــودة الخدمــات .وقــد طبقــت عــى كافــة القطاعــات وأولهــا القطــاع العــام والــذي يشــمل وزارة الصحــة والخدمــات الطبيــة امللكيــة
واملستشــفيات الجامعيــة واملنظــات غــر الحكوميــة واملنظــات الدوليــة مثــل الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة واألونــروا
واملستشــفيات والعيــادات والصيدليــات يف القطــاع الخــاص .8

 3.2الدراسات السابقة:
تناولــت العديــد مــن الدراســات مواضيــع الصحــة اإلنجابيــة يف الســنوات األخــرة خاصــة مــع دخــول األزمــة الســورية عامهــا الخامــس
والتــي باتــت تشــكل تحديـاً رئيســياً لكافــة خطــط التنميــة املســتدامة يف األردن ،ويعتــر البعــد الســكاين والصحــي مــن األبعــاد الهامــة
لألزمــة الســورية ألن ذلــك يضيــف تحديــات جديــدة ،وســيتم اســتعراض أبــرز الدراســات التــي تناولــت املوضــوع الصحــي والســكاين
لالجئــن الســوريني ســواء بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش.
اعــدت مؤسســة ”  ” PU-AMI ” “Première Urgence – Aide Médicale Internationaleتقريـرا بعنــوان « تقييــم االحتياجات
الصحيــة يف محافظــة الزرقــاء»  ،9 2014بهــدف تقييــم االحتياجــات الصحيــة لالجئــن الســوريني واملجتمعــات املســتضيفة األكرث تهميشــا،
باإلضافــة إىل تقييــم االســتجابة املوجــودة ،مــن خــال عقــد مجموعــات بؤريــة ومقابــات شــخصية مــع الســوريني واملجتمعــات
املســتضيفة وعقــد لقــاءات مــع أصحــاب املصلحــة ومراجعــة الدراســات الســابقة ،حيــث أشــار التقريــر إىل أن الالجــئ الســوري
باســتطاعته االســتفادة مــن الخدمــات العامــة التــي تقــدم يف األردن إذا كان لديــه بطاقــة أمنيــة صــادرة عــن وزارة الداخليــة ،وهــي
إجباريــة ويتــم اصدارهــا مــن املحطــة األمنيــة يف املنطقــة التــي يســكن فيهــا ،وتحتــوي عــى املعلومــات األساســية حــول حامــل البطاقــة
والعائلــة ومــكان اإلقامــة ،وميكنــه تلقــي العــاج يف املراكــز الصحيــة ضمــن منطقــة ســكنه ،ومــن جهــة أخــرى فــان الالجئــن خــارج
املخيــات يجــب أن يســجلوا يف املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن حتــى يســتفيدوا مــن عــدد مــن الخدمــات مثــل( :كوبونــات
الغــذاء ،الخدمــات الطبيــة املجانيــة ،املــدارس ،املســاعدات املاليــة) ويجــب أن يتــم التســجيل خــال ســتة أشــهر بعــد التســجيل املبــديئ.
كــا أوضــح التقريــر إىل أن مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه الالجئــن الســوريني هــو تجديــد الوثائــق الصــادرة عــن املفوضيــة
الســامية لشــؤون الالجئــن والتــي تســتغرق ســتة شــهور ،وهــذا يشــكل عائــق كبــر يف الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة .وقــد عملــت

 8املجلس األعىل للسكان ،2013،االسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية /تنظيم األرسة ( ،)2017 - 2013عامن ،األردن
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املفوضيــة عــى حــل هــذه املشــكلة مــن خــال وحــدة الصحــة العامــة والتســجيل حيــث تــم منحهــم األولويــة يف التســجيل للحصــول
عــى الخدمــات الصحيــة الحكوميــة مجانــا كحــل بديــل الن هــذه الخدمــات ال تقــدم مبــارشة مــن خــال املفوضيــة وامنــا مــن خــال
الــركاء.
وفيــا يتعلــق بالكــوادر الطبيــة فقــد أشــار التقريــر أنــه يف عــام  ،2012كان هنــاك مــا يكفــي مــن الكــوادر الطبيــة املؤهلــة يف األردن،
حــوايل  27.1مــن األطبــاء 46.6 ،ممرضــات 16.3 ،الصيادلــة 10 ،أطبــاء أســنان وذلــك لــكل  10000شــخص .10
ومنــذ بدايــة األزمــة الســورية ،قــدرت وزارة الصحــة أن هنــاك نقــص يف الكــوادر الطبيــة بنســبة ( )%15يف املناطــق املســتضيفة لالجئــن،
وعــى ســبيل املثــال يف محافظــات الشــال يوجــد نقــص يف االخصائيــن مثــل أطبــاء أمـراض النســاء ،وأطبــاء األطفــال واألطبــاء النفســيني
وأطبــاء األمـراض الجلديــة ،وبالرغــم مــن الزيــادة يف الطلــب إال أن وزارة الصحــة أوقفــت التعيينــات بســبب عجــز يف املوازنــة .11
كــا أوضــح التقريــر املشــار إليــه أعــاه إىل أنــه منــذ انــدالع األزمــة الســورية ،واملؤسســات غــر الحكوميــة وكذلــك املجتمعيــة والدوليــة
والوطنيــة توفــر الخدمــات الصحيــة لالجئــن الســوريني .يف حــن أن معظــم هــذه املؤسســات موجــودة يف املحافظــات الشــالية ،لكــن
محافظــة الزرقــاء شــهدت إنشــاء عــدد محــدود مــن املنظــات .حيــث يتــم توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية لالجئــن
الســوريني مــن قبــل املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة والوطنيــة وكذلــك الجهــات الخاصــة (الســوري واألردين).
وأشــارت النتائــج لتقييــم املرافــق الصحيــة الحكوميــة يف محافظــة الزرقــاء والــذي أجــري عــى أحــد عــر مركــز صحــي حكومــي (10
مراكــز تقــدم الخدمــات الصحيــة األوليــة ،ومركــز صحــي حكومــي شــامل واحــد) ،ان هنــاك مســتوى مقبــول للنظافــة وتطبيــق التعقيــم
والوقايــة مــن العــدوى واج ـراءات الرقابــة ،وإدارة النفايــات ،ويف بعــض الحــاالت كانــت أجهــزة التعقيــم ال تعمــل ،وهنــاك نقــص يف
بعــض املعــدات الطبيــة مثــل معــدات الفحــص (منظــار األذن ،ســاعة الطبيــب) ،ومعــدات املختـرات (آلــة )CBC 12:واملوجــات فــوق
الصوتيــة (بعــض املراكــز الصحيــة يوجــد فيهــا جهــاز املوجــات فــوق الصوتيــة التــي تســتخدم يف الغالــب ملتابعــة الحمــل) ،البنيــة
التحتيــة مل تتكيــف دامئــا مــن حيــث املســاحة ،وســهولة الوصــول (للطابــق الثــاين والثالــث) نظـرا ملوقعهــا يف املناطــق الحرضيــة ذات
الكثافــة الســكانية العاليــة .يوجــد بعــض أجهــزة الكمبيوتــر وآالت الطباعــة ،نظــام إدارة املعلومــات الصحيــة يعتمــد عــى الــورق،
واملراكــز الصحيــة غــر مربوطــة باإلنرتنــت ،ال يوجــد وســائل مواصــات للمــرىض الذيــن يتــم تحويلهــم إىل مراكــز أخــرى.
كام أوضح التقرير أن من أهم العوائق /التحديات التي تواجه السوريني:
1.1تكلفــة املعيشــة :نتيجــة لغيــاب /قلــة الدخــل وارتفــاع تكاليــف املعيشــة يف األردن دفــع الســوريني للبحــث عــن األماكــن املناســبة
وتجنــب أي مصاريــف غــر مهمــة مثــل املواصــات وتكاليــف العــاج .وحتــى الالجئــن املســجلني يف وزارة الداخليــة واملفوضيــة
والذيــن يحصلــون عــى الخدمــات الصحيــة األوليــة والثانويــة والشــاملة مجانــا يف مراكــز وزارة الصحــة األردنيــة ،فــإن التكاليــف
الجانبيــة لألدويــة غــر املتوفــرة يف املركــز الصحــي واملواصــات إىل املراكــز الصحيــة ال تـزال تشــكل عبئــا عــى كثــر مــن الالجئــن.
وهــذا أيضــا هــو الحــال لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمـراض مزمنــة وعليهــم مراجعــة املركــز الصحــي كل شــهر الســتالم العــاج.
2.2الوضــع اإلداري :حيــث عــى الالجــئ الســوري إبـراز بطاقــة التســجيل يف املفوضيــة والبطاقــة األمنيــة ويجــب أن يكونــا ســاريتي
املفعــول عنــد زيــارة املركــز الصحــي .حيــث أشــار املشــاركون يف املجموعــات النقاشــية املركــزة أنهــا مــن أهــم العوائــق ،باإلضافــة
إىل أن الراغبــن بالحصــول عــى الخدمــات الصحيــة الحكوميــة مجانــا يجــب عليهــم أن يقدمــوا ( )4نســخ مــن وثائــق التســجيل
يف املفوضيــة عنــد كل زيــارة.
3.3العوائــق املاليــة :تكلفــة املواصــات وتكلفــة الــدواء غــر املتوفــر يف املركــز .بالنســبة لالجئــن غــر املســجلني اذا لجــأوا إىل الخدمات
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الصحيــة املمولــة مــن املفوضيــة فانهــم ال يدفعــون أيــة تكاليــف ســوى بــدل املواصــات ،ولكــن اذا ذهبــوا إىل أي منظمــة غــر
حكوميــة فعليهــم أن يدفعــوا مثــن الــدواء والتحاليــل.
4.4ضعــف جــودة الرعايــة الصحيــة :اشــتىك املشــاركون حــول نوعيــة الرعايــة املقدمــة يف املراكــز الصحيــة الحكوميــة ،وعــى األخــص
فيــا يتعلــق بالجوانــب التاليــة:
هنالــك أنــواع محــدودة مــن األدويــة املتوفــرة يف املراكــز الصحيــة الحكوميــة وقــال املشــاركون إن عليهــم باســتمرار الذهاب
إىل صيدليــة خاصــة لـراء غالبيــة األدويــة التــي يصفهــا الطبيــب.
ثقــة محــدودة يف األدويــة :أوضــح املشــاركون بأنهــم يشــعرون بــأن األدويــة غــر فعالــة أو أن الجرعــة غــر كافيــة .ويقارنون
نوعيــة األدويــة باألدويــة التــي كانــوا يســتخدمونها يف ســوريا خاصــة لألمـراض املزمنــة ،وعــدم الرضــا هــذا مــن املمكــن أن
يعــود إىل أن األدويــة لهــا أســاء مختلفــة ولكــن املــادة الفعالــة يف الــدواء هــي نفســها.
نطــاق محــدود مــن الخدمــات :اشــتىك الكثــر مــن املشــاركني أن الخدمــات املتاحــة عــى مســتوى املركــز الصحــي (الرعايــة
الصحيــة األوليــة) محــدودة وعــى املوظفــن أن يحولوهــم إىل مراكــز صحيــة شــاملة ومستشــفيات ،وهــذا يعقــد العمليــة
ويزيــد مــن كلفــة املواصــات وفــرة االنتظــار.
قلــة الخدمــات /القــدرة :بســبب عــدم كفايــة الخدمــات ،بعــض املراكــز الصحيــة تكــون مكتظــة وهنــاك ضغــط عــايل عــى
األطبــاء وبعــض الحــاالت ال يتــم تشــخيصها.
هنــاك ضعــف يف الرعايــة الصحيــة حيــث تــم وصــف بعــض القامئــن عــى الخدمــة بأنهــم ال يعتنــون باملريــض وال يحرتمونه،
هــذا أدى إىل الشــعور باإلهانــة والتمييــز الــذي يشــعر بــه الالجئون.
يف حــن أن التصــور العــام للخدمــات الصحيــة املقدمــة مــن قبــل املنظــات غــر الحكوميــة واملفوضيــة ،جمعيــة العــون
الصحــي األردنيــة هــو إيجــايب ،ولكــن فـرات االنتظــار طويلــة واالكتظــاظ يجــر العديــد الختيــار املــداواة للــذات بــدالً مــن
إضاعــة الوقــت ،وأيضــا عليهــم الذهــاب إىل هــذه املراكــز بالصبــاح الباكــر ( 7 - 6صباحــا) حتــى يضمنــوا الدخــول إىل الطبيــب.
قلة املعلومات حول الخدمات املتوفرة.
اتصال محدود والتوترات بني املجتمعات املضيفة والالجئني السوريني.
انخفاض الطلب عىل الرعاية الوقائية.
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أشــار “ مســح الســكان والصحــة األرسيــة يف األردن  ، ” 2012والــذي يهــدف إىل توفــر تقديـرات موثوقــة للمــؤرشات الدميوغرافيــة
مثــل اإلنجــاب ،الوفيــات ،تنظيــم األرسة ،تفضيــات اإلنجــاب وكذلــك صحــة األم والطفــل التــي ميكــن اســتخدامها مــن قبــل مديــري
الربامــج وراســمي السياســات لتقييــم وتحســن الربامــج الحاليــة ،إىل أن ( )% 61مــن الســيدات املتزوجــات يف األردن يســتعملن وســيلة
مــن وســائل تنظيــم األرسة (مــن بينهــن  % 42يســتعملن الوســائل الحديثــة ،و  % 19يســتعملن الوســائل التقليديــة) ،وكان اللولــب
أكــر الوســائل الحديثــة شــيوعاً حيــث اســتعمل مــن قبــل( )% 21مــن الســيدات املتزوجــات ،تــاه الحبــوب( )% 8والواقــي الذكــري
( .)% 8وكان حــوايل ( )% 2مــن الســيدات املتزوجــات جريــن عمليــات تعقيــم ،بينــا يســتعمل أقــل مــن ( )% 1اإلبــر أو الغرســات .أمــا
أكــر الوســائل التقليديــة شــيوعا ،فكانــت القــذف الخارجــي حيــث اســتعملتها ( )% 14مــن الســيدات املتزوجــات واإلمتنــاع الــدوري
حــوايل (.)% 4
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وبشــكل عــام فــإن الســيدات املتزوجــات يف الفئــة العمريــة ( )44 - 30ســنة والســيدات الــايت مســتواهن التعليمــي أعــى مــن ابتــدايئ
والســيدات الــايت لديهــن  3أطفــال أو أكــر كــن أكــر مي ـاً الســتخدام وســائل تنظيــم األرسة مــن باقــي الســيدات .ومــن املالحــظ
أيضــا أن الســيدات يف املناطــق الحرضيــة أكــر ميـاً الســتخدام الوســائل الحديثــة مــن الســيدات يف املناطــق الريفيــة ،بينــا الســيدات
الريفيــات أكــر ميـاً الســتخدام الوســائل التقليديــة مــن الســيدات يف الحــر.
ويف دراســة نفذهــا برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ عــام  2014بعنــوان «أثــر تدفــق الالجئــن الســورين عــى املجتمعــات املضيفــة
14
(دراســة تحليليــة ملحافظتــي املفــرق واربــد) » ،والتــي هدفــت إىل تســليط الضــوء عــى الواقــع املعيــي لــأرس يف محافظتــي
اربــد واملفــرق ومــدى تأثــر املســتويات املعيشــية للمواطنــن نتيجــة لتدفــق الالجئــن الســوريني وإقامتهــم بــن املجتمعــات املحليــة،
واســتخدمت الدراســة أســلوب التحليــل املقــارن بــن نتائــج مســح نفقــات ودخــل األرسة للعــام  2010أي مــا قبــل اللجــوء مــع نتائــج
املســح الخــاص لنفقــات ودخــل األرسة الــذي نفــذ يف كل مــن محافظتــي املفــرق وإربــد يف نهايــة العــام  ،2013وركــزت عــى تغطيــة
املــؤرشات املتعلقــة بقيــاس مســتوى ونوعيــة الحيــاة يف مختلــف املياديــن االقتصاديــة مثــل التعليــم والصحــة واملســكن والواقــع
االقتصــادي ومرافــق الســكن ،وقــد تــم رفــد اســتامرة املســح الخــاص ببعــض االســئلة املتعلقــة بأثــر األزمــة الســورية عــى الخصائــص
االجتامعيــة واالقتصاديــة عــى األرس القاطنــة يف مجتمــع الدراســة مــن وجهــة نظــر تلــك األرس.
وقــد بينــت هــذه الدراســة تأثــر العديــد مــن املتغـرات االقتصاديــة بســبب أزمــة الالجئــن الســوريني ،حيــث أدى الطلــب املتزايــد عــى
مختلــف الســلع والخدمــات األساســية إىل تزايــد معــدالت التضخــم يف كل مــن محافظتــي املفــرق وإربــد والتــي جــاء معــدل التضخــم
فيهــا أعــى مــن املتوســط العــام للمملكــة والــذي وصــل إىل حــوايل ( )% 9يف املفــرق مقارنــة ( )% 5.6عــى مســتوى اململكــة ،باإلضافــة
إىل تزايــد معــدالت البطالــة يف محافظتــن (املفــرق  % 14.5واربــد  ،)% 13.6أمــا فيــا يتعلــق يف أثــر تدفــق الالجئــن عــى محافظتــي
(املفــرق واربــد) عــى الجانــب الصحــي فقــد أدى االكتظــاظ يف املرافــق الصحيــة إىل كلــف إضافيــة عــى القطــاع الصحــي وانخفــاض
جــودة الخدمــات الصحيــة املقدمــة ،حيــث انخفضــت نســبة األرس الراضيــة جــدا والراضيــة عــن الخدمــات الحكوميــة بحــوايل ()% 27
و ( )% 36يف محافظتــي املفــرق واربــد عــى التــوايل ،فيــا أشــار ( )% 42و( )% 65مــن األرس يف محافظتــي املفــرق واربــد بــأن خدمــات
صحــة املــرأة واألمومــة أصبحــت أســوء.
وقــد أوصــت الدراســة مبجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا أن توفــر الحكومــة كافــة اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة وتوجيههــا إىل املناطــق
املضيفــة لالجئــن الســوريني وخصوصــا محافظتــي املفــرق واربــد ،وزيــادة أعــداد املراكــز الصحيــة يف هــذه املناطــق ،وتوســعة
املستشــفيات القامئــة لزيــادة قدرتهــا االســتيعابية ،وتوفــر األدويــة واألجهــزة الطبيــة الالزمــة ،وتوفــر القــدرة البرشيــة العاملــة يف
قطــاع الصحــة مــن أطبــاء وممرضــن وأخصائيــن وغريهــم.
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ويف دراســة أجراهــا املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي بعنــوان “أثــر تدفــق الالجئــن الســوريني عــى ســوق العمــل األردين ، ”2016
والتــي هدفــت إىل التعــرف عــى حجــم وخصائــص الالجئــن الســوريني يف األردن وتحليــل الواقــع اإلنســاين ملشــكلة الالجئــن الســوريني
وتوقعــات حجــم وخصائــص العاملــة الســورية يف ســوق العمــل األردين .تبــن أن املراكــز الصحيــة يف الشــال واملناطــق البعيــدة تعــاين
مــن نقــص يف املوظفــن واملعــدات واملرافــق الالزمــة ،والكثــر مــن املراكــز تعــاين مــن نقــص بالكــوادر ،وذلــك لتنقــل األطبــاء بــن املراكز،
ولقــد تفاقمــت هــذه الحالــة بســبب األعــداد الكبــرة مــن الالجئــن الســوريني ،وهــو مــا ســبب ضعــف وتدهــور يف مســتوى الخدمــات
لهــذه املراكــز ،كــا ازدادت أوقــات االنتظــار ،وتباعــدت ف ـرات املراجعــة للمــرىض األردنيــن ،وباألخــص يف األماكــن البعيــدة والتــي
تعــاين مــن فقــر شــديد ومشــكالت كبــرة يف التنقــل والذهــاب للمراكــز الصحيــة ،يطالــب الكثــر مــن الذيــن يعيشــون يف املجتمعــات
املســتضيفة بــرورة وجــود طبيبــات مــن النســاء دامئــات ،وقــد أوصــت الدراســة مبجموعــة مــن التوصيــات منهــا :رضورة التنســيق بــن
 14برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،2014 ،أثر أزمة تدفق الالجئني السوريني عىل املجتمعات املضيفة دراسة تحليلية محافظتي املفرق واربد ،استنادا إىل نتائج مسح نفقات ودخل األرس للعام
 2010واملسح الخاص للعام 2013
 15املجلس االقتصادي واالجتامعي ،حزيران  ،2015دراسة أثر تدفق الالجئني السوريني عىل سوق العمل األردين
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جهــود مختلــف املنظــات الدوليــة العاملــة يف قضايــا اللجــوء الســوري مــن خــال توزيــع الجهــود عــى جميــع املحافظــات وتنســيق
العمــل بــن املمولــن واســتثامر التمويــل املوجــه لــأردن لغايــات اســتهداف املناطــق املضيفــة املتأثــرة باللجــوء الســوري.
ويف دراســة أعدهــا مــروع تواصــل لســعادة األرسة  J-CAPاملمــول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة يف عــام  2015بعنــوان
16
«مســح املعــارف واالتجاهــات واملامرســات نحــو تنظيــم األرسة والصحــة اإلنجابيــة لــدى الســيدات املتزوجــات يف ســن اإلنجــاب »
والــذي اســتهدف ( )16منطقــة يف األردن وهــي (بنــي عبيــد ،الكــورة ،قصبــة املفــرق ،قصبــة جــرش ،القويســمة ،الحســا ،الحســينية،
قصبــة عجلــون ،الرمثــا ،الهاشــمية ،قصبــة الســلط ،الرصيفــة ،ذيبــان ،القطرانــة ،إيــل ،ناعــور) موزعــة عــى األقاليــم الثالثــة ،باإلضافــة إىل
اســتهداف (قصبــة املفــرق ،الرمثــا ،القويســمة ،الرمثــا) والتــي يوجــد بهــا أعــداد كبــرة مــن الســوريني ،واســتهدف الســيدات املتزوجــات
يف ســن اإلنجــاب مــن األردنيــن والســوريني ،حيــث بلــغ حجــم العينــة ( )4076ســيدة وبلــغ عــدد الســيدات مــن الجنســية الســورية
( )783ســيدة ،كــا وثــق املســح خيــارات اإلنجــاب وتنظيــم األرسة ،وكذلــك تقييــم املعايــر االجتامعيــة والثقافيــة واملحــددات الســلوكية
املتعلقــة بــأدوار الجنســن والتمكــن ،وصنــع القـرار ،ومصــادر املعلومــات املتعلقــة بتنظيــم األرسة ،وقــد كانــت الخصائــص الدميوغرافيــة
للســيدات الســوريات كــا يــي:
( )% 90من السيدات السوريات يقطنن يف املناطق الحرضية.
بلغت نسبة السيدات املتزوجات يف سن اإلنجاب ضمن الفئة العمرية ( )24 - 15ما نسبته .% 24
املســتوى التعليمــي للســيدات الســوريات كانــت متدنيــة ،حيــث بلغــت نســبة اللــوايت أكملــن التعليــم األســايس ( )% 78.8يف حــن
بلغــت نســبة مــن أكملــن التعليــم الجامعــي ( .)% 4.7
( )% 0.4من السيدات يعملن حاليا مقابل ( )% 95.4ال يعملن.
متوسط العمر عند الزواج االول لدى السوريات  19سنة.
متوسط العمر عند إنجاب أول مولود لدى السيدات السوريات  21سنة.
 % 44من السيدات السوريات تعرضن يف السابق لحاالت إجهاض.
كــا أشــارت نتائــج املســح أعــاه إىل أن ( )% 51.1مــن الســيدات يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة ســوا ًء تقليديــة أو
حديثــة ،بلغــت نســبة الســيدات اللــوايت يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة الحديثــة ( ،)% 38.7يف حــن بلغــت نســبة مــن
يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة التقليديــة ( ،)% 12.4وكان اللولــب مــن أكــر وســائل تنظيــم األرسة اســتخداما بنســبة
 ،% 21تالهــا العــزل بنســبة  % 14ثــم الحبــوب  % 10ثــم الواقــي بنســبة  .% 5فيــا بلغــت نســبة اللــوايت ال يســتخدمن وســيلة مــن
وســائل تنظيــم األرسة  % 48.9وذلــك إمــا بســبب الحمــل وبلغــت نســبتهن ( ،)% 27.4أو الرغبــة يف الحمــل بنســبة ( ،)% 17أو ألســباب
تتعلــق بالخصوبــة بنســبة ( ،)% 40.5أو ألســباب صحيــة بنســبة ( .)% 6.3كــا أشــار التقريــر إىل أن ( )% 54مــن الســيدات الســوريات
يف ســن اإلنجــاب يرغــن باســتخدام وســائل تنظيــم األرسة مســتقبال ،حيــث أشــارت ( )% 74مــن الســيدات انهــن يفضلــن اســتخدام
اللولــب و( )% 19يفضلــن الحبــوب ،مقابــل ( )% 37.2ال يرغــن بذلــك ،بســبب الخــوف مــن اآلثــار الجانبيــة بنســبة ( ،)% 42وألســباب
تتعلــق بالخصوبــة بنســبة ( .)% 19.6وأشــارت الدراســة إىل أن ( )% 45مــن الســوريات ناقشــن مــع أزواجهــن اســتخدام وســيلة مــن
وســائل تنظيــم األرسة خــال الســت الشــهور املاضيــة.
كــا أشــار التقريــر إىل أن الســيدات الســوريات يثقفــن باملعلومــات املتعلقــة بتنظيــم األرسة الصــادرة عــن مــزودي الرعايــة الطبيــة
بنســبة ( )% 92.2أكــر مــن املعلومــات التــي يتــم نرشهــا عــى اإلنرتنــت أو وســائل التواصــل االجتامعــي.
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وأشــار التقريــر إىل أن ( )% 52.3مــن املســتجيبات راجعــن املراكــز الصحيــة الحكوميــة للحصــول عــى خدمــات تنظيــم األرسة مقابــل
( )% 47.7راجعــن القطــاع الخــاص للحصــول عــى نفــس الخدمــات .وكــن راضيــات عــن الخدمــات بدرجــة  8مــن  )% 8( ،10مــن غــر
الراضيــات كان ســبب عــدم رضاهــم يعــود اىل طــول فــرة االنتظــار ،عــدم توفــر وســائل تنظيــم األرسة ،عــدم توفــر املشــورة وتوضيــح
اآلثــار الجانيــة للوســيلة التــي تختارهــا الســيدة مــن قبــل مــزودي الخدمــة ،وقــد كان الرضــا عــن الخدمــات املقدمــة يف القطــاع الخــاص
أعــى بقليــل عنــه يف القطــاع العــام حيــث بلــغ يف القطــاع الخــاص ( )8.1نقطــة مقارنــة بالقطــاع العــام ( )7.6نقطــة مــن أصــل 10
نقــاط.
ويف ورقــة بحثيــة أعــدت ملؤمتــر الالجئــن الســوريني يف األردن بعنــوان (العنــف االجتامعــي الناتــج عــن أزمــة الالجئــن الســوريني يف
17
األردن)  ،والتــي أشــارت اىل أن األردن بــدأ منــذ عــام  2011مبواجهــة آثــار أزمــة اللجــوء الســوري وتبعاتهــا ،والتــي كان مــن اهمهــا
الزيــادة املضطــردة يف أعــداد الســكان ،فمــن الطبيعــي أن الالجئــن يأتــون ومعهــم مفاهيمهــم وثقافتهــم وتنوعهــم االجتامعــي وحتــى
الســيايس وفقــا ملــا كانــو عليــه يف بالدهــم ،كــا كان لهــذا اللجــوء أثــره عــى كافــة القطاعــات .ففــي قطــاع الصحــة وبغــض النظــر عــن
املبالــغ التــي تحصــل عليهــا الــوزارة مــن الجهــات الداعمــة فــإن مبلــغ الدعــم هــو كلفــة مبــارشة تبقــى ضمــن الحســابات الحقيقيــة
التــي تتحملهــا الدولــة عــن أي مواطــن ،وهــذا يعنــي ضعــف وتدهــور مســتوى خدمــات املراكــز الصحيــة وتفاقــم حــاالت النقــص يف
بعــض األدويــة وازديــاد أوقــات االنتظــار وتباعــد فـرات املراجعــة للمــرىض األردنيــن.
18
ويف تقريــر أعــده الصليــب األحمــر األردين بعنــوان «الالجئــن الســوريني املقيمــن يف املجتمعــات األردنيــة :تقريــر تقييمــي،» 2012 ،
والــذي يهــدف إىل فهــم األوضــاع التــي يواجهــا الالجئــن واحتياجاتهــم مــن خــال املجموعــات البؤريــة والزيــارات املنزليــة لالجئــن
الســوريني وعقــد اجتامعــات تنســيقية مــع املؤسســات التــي تقــدم دعــم لالجئــن ،حيــث أشــار إىل أن غالبيــة مصــادر الدخــل لــأرس
الســورية يف املحافظــات املســتهدفة يف الدراســة (العاصمــة ،عجلــون ،املفــرق ،إربــد (نعيمــة) ،معــان ،الكــرك) كانــت مــن املســاعدات
والجمعيــات الخرييــة ،تالهــا العمــل غــر القانــوين ألنــه حتــى يســتطيع الســوري العمــل بشــكل قانــوين عليــه الحصــول عــى رخصــة
مهــن وتبلــغ تكلفتهــا ( ،)$ 388وقــد كان الدخــل مــن العمــل مصــدر أكــر أهميــة يف عــان .ومل تشــكل الحــواالت مصــدر دخــل
للســوريني يف األردن .وأشــار التقريــر أيضــا إىل أنــه باســتطاعة الســوريني املســجلني لــدى املفوضيــة االســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة
التــي تقدمهــا وزارة الصحــة ولكــن عليهــم أن يشــروا الــدواء مــن الخــارج ،وكذلــك ال تتوفــر الرعايــة الصحيــة ملــن يعانــون مــن أمـراض
مزمنــة مثــل (الضغــط والســكري).

ويف تقريــر أعــده مــروع تواصــل لســعادة األرسة  JCAPبعنــوان «مراجعــة دراســات ســابقة حــول تنظيــم األرسة لــدى الالجئــن
الســوريني يف األردن  ، »19 2016بهــدف اســتعراض نتائــج املســوحات والدراســات التــي تــم اعدادهــا خــال الفــرة  2016 - 2013والتــي
تتطــرق إىل موضــوع الصحــة إلنجابيــة وتنظيــم األرسة للمــرأة الســورية يف األردن ،مبــا يف ذلــك الــزواج املبكــر ،وقــد أشــار التقريــر إىل أن
 % 85مــن الالجئــن الســوريني يقطنــون خــارج املخيــات ويصنــف معظمهــم بأنهــم مــن املجموعــات األكــر ضعفـاً ،وهــذا أثــر عــى
الخدمــات التــي تقــدم لجميــع الســكان يف اململكــة مبــا فيهــا الخدمــات الصحيــة ،وذلــك بســب ازديــاد أعــداد املــرىض الســوريني الذيــن
يســعون للحصــول عــى الرعايــة يف املراكــز الصحيــة واملستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة األردنيــة منــذ عــام  2012وحتــى عــام ،2014
وقــد اســتجابت العديــد مــن املنظــات الدوليــة لالحتياجــات الصحيــة لالجئــن الســوريني ومــن ضمنهــا مفوضيــة شــؤون الالجئــن
وصنــدوق األمــم للســكان وصنــدوق األمــم املتحــدة للطفولــة باإلضافــة إىل املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة.
كــا أشــار التقريــر إىل ارتفــاع زواج الالجئــن الســوريني ثالثــة أضعــاف مبــن فيهــم الفتيــات اللــوايت تـراوح أعامرهــن بــن  17 - 15ســنة
مــن  % 12يف عــام  2011إىل مــا يقــارب  % 32يف عــام  .2014وقــد أشــارت احــد الدراســات النوعيــة التــي رجــع اليهــا التقريــر اىل ان مــا
 17النابليس ،زينب ،القضاة ،إيناس ،العنف االجتامعي الناتج عن أزمة الالجئني السوريني يف األردن ،مؤمتر الالجئني السوريني يف األردن ،معهد اإلعالم األردين2014 ،
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يقــارب نصــف املشــاركون يف مجموعــات الرتكيــز بينــوا بــأن العمــر الطبيعــي لــزواج الفتيــات هــو بــن  15و  17عامــا ،واعتــر التقريــر
ان الــزواج املبكــر ومنــذ فــرة طويلــة كان مامرســة مقبولــة يف ســوريا ،وأن وضــع الالجئــن الســوريني يف األردن أدى إىل زيــادة وتفاقــم
الضغــوط الحاليــة للــزواج املبكــر ،بســبب الفقــر وانعــدام األمــن للفتيــات.
كــا أشــار التقريــر إىل أن عــدد ومواقــع الالجئــن الســوريني خــارج املخيــات يف األردن عبــارة عــن تقديـرات وهنالــك معلومــات غــر
كافيــة عــن الالجئــن الســوريني غــر املســجلني .وبينــا مناطــق التجمعــات الســورية معروفــة إال أن متركزهــم غــر كاف ومناســب
ليســمح بوصــول الخدمــات إليهــم ،كــا أشــار التقريــر إىل أن العديــد مــن الالجئــن الســوريني خــارج املخيــات ليــس لديهــم علــم
بالخدمــات الصحيــة املتوفــرة لهــم وخاصــة النســاء محــدودي التنقــل والحركــة .كــا أن املعلومــات املتوفــرة عــن اســتخدام الالجئــن
الســوريني لخدمــات تنظيــم األرسة غــر كاملــة والحواجــز والتســهيالت لالجئــن للوصــول إىل الرعايــة والخدمــة غــر واضحــة مبــا يكفــي
وقابلــة للتغــر مــع الزمــن.
مــا تقــدم نجــد أن غالبيــة الدراســات الســابقة التــي تــم اســتعراضها تناولــت اآلثــار املرتتبــة عــى تدفــق الالجئــن الســوريني عــى
املجتمعــات املســتضيفة ومــدى تأثريهــا عــى كافــة القطاعــات التعليميــة والصحيــة والعامليــة واالقتصاديــة ،ومل تتنــاول موضــوع
الصحــة اإلنجابيــة بشــكل مبــارش ،باســتثناء بعــض التقاريــر التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل بعــض الجهــات الدوليــة ،كــا أنهــا مل تتنــاول
مواضيــع الصحــة اإلنجابيــة بشــكل شــمويل واقتــرت عــى بعــض الجوانــب الخاصــة بهــا ،باإلضافــة إىل اســتهدافها محافظــة أو
محافظتــن فقــط ومل تســتهدف باقــي املحافظــات خاصــة وأن الالجئــن الســوريني يتوزعــون عــى كافــة املحافظــات وخاصــة محافظتــي
عــان والزرقــاء ومحافظــات الشــال ،كــا أنهــا مل تتنــاول واقــع الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة بشــكل كامــل ومل تســتهدف الالجئــن الســوريني غــر املراجعــن لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
مــن هنــا يالحــظ وجــود ثغــرة يف بعــض الدراســات الســابقة مــن حيــث شــموليتها لكافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة واملناطــق
الجغرافيــة ،وهــذا مــا عملــت عليــه هــذه الدراســة مــن خــال تناولهــا موضــوع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني خــارج
املخيــات ،ملعرفــة مــدى رضاهــم عــن الخدمــات املقدمــة لهــم ،باإلضافــة إىل اســتهداف غــر املراجعــن لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للوقــوف عــى التحديــات واملعوقــات التــي تحــول دون مراجعتهــم لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة واالســتفادة منهــا ،وهــذا مــا يعطــي
هــذه الدراســة قيمــة إضافيــة.
إن أهميــة هــذه الدراســة تكمــن يف محاولتهــا التصــدي للتحديــات الســكانية والصحيــة التــي فرضتهــا أزمــة اللجــوء الســوري منــذ
عــام  2011ولغايــة اآلن ،والتــي بــدأت تلقــي بظاللهــا عــى الخطــط واالسـراتيجيات والسياســيات الوطنيــة وأبرزهــا الفرصــة الســكانية،
لذلــك فإنــه ميكــن لهــذه الدراســة أن تقــدم مجموعــة مــن التوصيــات الالزمــة لكافــة الباحثــن واملختصــن وأصحــاب الق ـرار وكافــة
الجهــات املعنيــة والتــي مــن شــأنها أن تســاهم يف وضــع الخطــط واالس ـراتيجيات القــادرة عــى تفعيــل خدمــات الصحــة االنجابيــة
للســوريني.
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الفصل الثالث
خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني املقيمني خارج املخيامت يف األردن
بهــدف تحديــد املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج
املخيــات يف األردن ،فقــد تــم اســتهداف كافــة املؤسســات عــى املســتوى الوطنــي ويف كافــة املحافظــات ،باإلضافــة إىل اســتهداف
بعــض املؤسســات العاملــة يف محافظــات الدراســة ،ولتحقيــق ذلــك فقــد تــم تصميــم اســتامرتني ،األوىل :اســتامرة تســجيلية موجهــة
لكافــة املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســورين خــارج املخيــات
ويف كافــة املحافظــات ،والثانيــة :اســتامرة تفصيليــة موجهــة للمؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة املتواجــدة يف
محافظــات الدراســة الســتة (العاصمــة ،اربــد ،املفــرق ،جــرش ،عجلــون ،الزرقــاء) والتــي متــت زيارتهــا وتعبئــة اســتامرة قيــاس الرضــا
مــن املراجعــن لهــا.
لذلك تم تحليل البيانات حسب املؤسسات عىل املستوى الوطني ،وعىل مستوى املحافظات الستة عىل النحو التايل:

 1.3املؤسسات املقدمة لخدمات الصحة اإلنجابية للسوريني يف كافة املحافظات:
حيــث تــم جمــع معلومــات وبيانــات مــن عرشيــن مؤسســة موزعــة عــى مؤسســات حكوميــة وغــر حكوميــة ومحليــة ودوليــة تعمــل
يف كافــة محافظــات اململكــة ،وفيــا يــي نتائــج تحليــل واقــع هــذه املؤسســات

 1.1.3توزيــع املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب نــوع املؤسســة ومتثيلهــا يف كل محافظــة:
يشــر الجــدول رقــم ( )5إىل توزيــع مؤسســات تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة والتــي
تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب نــوع املؤسســة ومتثيلهــا يف كل محافظــة ،ويشــر
الجــدول إىل أن محافظــة العاصمــة جــاءت باملرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد مؤسســات تقديــم الخدمــة العاملــة بهــا مبجمــوع ()13
مؤسســة لتقديــم الخدمــة وتقــدم خدماتهــا للســوريني املتواجديــن ضمــن حــدود محافظــة العاصمــة ،حيــث أشــارت نتائــج التعــداد
العــام للســكان واملســاكن لعــام  ،2015اىل أن عــدد الســوريني يف العاصمــة قــد بلــغ ( )436ألــف أي مــا نســبته ( )% 34مــن اجــايل
عــدد الســوريني ،باإلضافــة إىل أن غالبيــة املؤسســات ســواء الحكوميــة أو غــر الحكوميــة أو الدوليــة تتخــذ مــن العاصمــة مقـرا ً رئيسـاً
لهــا ،وبالتــايل ميكــن لهــا أن تقــدم خدماتهــا مــن خــال مقراتهــا الرئيســية .وجــاءت محافظــة إربــد باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد
مؤسســات تقديــم الخدمــة العاملــة بهــا والبالغــة ( )10مؤسســات وهــذا عائــد إىل كــون محافظــة إربــد مــن املحافظــات املحاذيــة
للحــدود الســورية وهــي املحطــة األوىل للســوريني ،مــا يدفــع عــدد مــن املؤسســات لتوجيــه عملهــا إليهــا وبالتــايل فــإن املؤسســات
الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة تكــون مهتمــة بالعمــل يف محافظــة إربــد مــن أجــل تقديــم خدماتهــا للســوريني ،وقــد
بلــغ عــدد الســوريني فيهــا ( )343ألفــا ،وجــاءت محافظــة املفــرق باملرتبــة الثالثــة وهــي مــن املحافظــات التــي شــهدت اقبــاال مــن
الســوريني والبالــغ عددهــم ( )208الفــا كونهــا مــن املناطــق الحدوديــة ،وقــد بلــغ عــدد مؤسســات تقديــم الخدمــة العاملــة بهــا تســع
مؤسســات ،مــع اإلشــارة إىل أن هنــاك عــدة مؤسســات تقــدم خدماتهــا داخــل مخيــات الالجئــن مثــل مخيــم الزعــري.
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وجــاءت محافظــة الزرقــاء باملرتبــة الرابعــة ،حيــث يتواجــد بهــا ســت مؤسســات تقــدم خدمــات الصحــة االنجابيــة للســوريني ،وتعتــر
الزرقــاء ثالــث أكــر محافظــة مــن حيــث عــدد الســكان بعــد عــان وإربــد ،كــا أنهــا مــن املناطــق املحاذيــة ملنطقــة املفــرق ،وفيهــا
فــرص عمــل عديــدة نظ ـرا ً النتشــار املصانــع والــركات بهــا مــا يجعلهــا منطقــة جاذبــة للســوريني وقــد وصــل عــدد الســوريني
املقيمــن فيهــا ( )175ألفــا حســب نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن .2015
 20تتوزع مراكز تقديم خدمات تنظيم األرسة التابعة لوزارة الصحة يف كافة املحافظات )74( :مركز يف العاصمة )36( ،الزرقاء )19( ،مأدبا )50( ،البلقاء )19( ،جرش )102( ،اربد)24( ،
عجلون )48( ،املفرق )41( ،الكرك )17( ،الطفيلة )19( ،معان )13( ،العقبة.
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كــا يشــر الجــدول إىل أن محافظــات الجنــوب األربعــة وهــي (الكــرك ،الطفيلــة ،معــان ،العقبــة) ،باإلضافــة إىل محافظتــي جــرش
وعجلــون أقــل املحافظــات تواجــدا ً للمؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة االنجابيــة ،ورمبــا يعــود ذلــك إىل أنــه وحســب نتائــج
21
التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام  2015شــكلت محافظــات الجنــوب األقــل تواجــدا ً للســوريني فيهــا.
ويظهــر مــن الجــدول أن وزارة الصحــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي تعمــل يف كافــة محافظــات اململكــة وتقــدم خدماتهــا لكافــة األفـراد
بغــض النظــر عــن الجنســية ،وذلــك مــن خــال مراكزهــا ومستشــفياتها املنتــرة يف كل منطقــة .22
ويشــر الجــدول اىل أن معهــد العنايــة بصحــة األرسة والتابــع ملؤسســة نــور الحســن يقــدم خدماتــه يف ســت محافظــات مــن خــال
تســع مراكــز ،ثالثــة منهــا يف العاصمــة ومركزيــن يف البلقــاء ،ومركــز واحــد يف كل مــن الزرقــاء وجــرش ومأدبــا وعجلــون ،وتشــمل هــذه
الخدمــات التوعيــة والتثقيــف والعــاج ،كــا تقــوم أيضــا جمعيــة أمــان االردنيــة بتقديــم خدماتهــا مــن خــال ثالثــة فــروع متواجــدة
يف العاصمــة عــان ،باإلضافــة اىل جمعيــة املركــز اإلســامي والتــي تقــوم عــى تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة مــن خــال ( )16مركــز
لتقديــم الخدمــة موزعــن عــى ســتة محافظــات.
أمــا االتحــاد العــام للجمعيــات الخرييــة فيقــدم خدماتــه يف مثانيــة محافظــات وهــي (العاصمــة ،البلقــاء ،جــرش ،املفــرق ،الكــرك،
الطفيلــة ،معــان ،العقبــة) وهــي خدمــات يف مجــال التوعيــة والتثقيــف فقــط ،باإلضافــة إىل الصنــدوق األردين الهاشــمي للتنميــة
البرشيــة والــذي يقــدم خدماتــه مــن خــال أربعــة مراكــز يف أربــع محافظــات وهــي (البلقــاء ،الكــرك ،الطفيلــة ،معــان).
وتقــدم جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة خدماتهــا يف ثالثــة محافظــات ،أمــا بعــض املؤسســات مثــل جمعيــة الفــاروق الخرييــة
وجمعيــة التكافــل فهــي تقــدم خدماتهــا فقــط ،يف محافظــة اربــد لــواء الرمثــا ،ويقــدم كل مــن مستشــفى املقاصــد الخــري وجمعيــة
أمــان خدماتهــا يف العاصمــة عــان ،وهنالــك عــدد مــن املؤسســات الدوليــة والتــي معظمهــا يعمــل يف منطقــة اربــد ومنهــا منظمــة
اطبــاء بــا حــدود وأطبــاء العــامل ،وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن مجمــوع املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني
خــارج املخيــات هــي ( )20مؤسســة.
( 20
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يشــر الشــكل رقــم ( )1إىل توزيــع مراكــز تقديــم الخدمــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة للســوريني يف األردن خــارج املخيــات حســب املحافظــة ،علــا بــأن هــذه املراكــز هــي فــروع للمؤسســات املشــار إليهــا
يف جــدول رقــم ( )5وميكــن أن يكــون للمؤسســة الواحــدة أكــر مــن فــرع يف نفــس املحافظــة ،حيــث جــاءت املؤسســات الحكوميــة
بالرتتيــب االول ب ( )491مركــز لتقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة منهــا ( )462مركــز و ( )29مستشــفى ،وقــد جــاء ترتيــب محافظــة
إربــد األول مــن حيــث عــدد مراكــز تقديــم الخدمــة الحكوميــة والبالــغ عددهــا ( )111مركــز تشــمل كل مــن املراكــز الصحيــة
الحكوميــة األوليــة والشــاملة واملستشــفيات ،تلتهــا محافظــة العاصمــة ( )78مركــز تقديــم خدمــة حكومــي ،ثــم محافظــة البلقــاء ()53
مركــز تقديــم خدمــة حكومــي ،ثــم محافظــة املفــرق ( )51مركــز تقديــم خدمــة حكومــي ،ثــم محافظــة الكــرك ( )43مركــز تقديــم
خدمــة حكومــي ،ثــم محافظــة الزرقــاء ( )38مركــز تقديــم خدمــة حكومــي ،ثــم محافظــة عجلــون ( )25مركــز حكومــي ،ثــم كل مــن
محافظتــي مأدبــا ومعــان ( )21مركــز حكومــي ،ثــم محافظــة جــرش ( )20مركــز حكومــي ،ثــم محافظــة الطفيلــة ( )17مركــز وأخـرا ً
23
محافظــة العقبــة ( )13مركــز تقديــم خدمــة.
امــا املراكــز غــر الحكوميــة فقــد جــاء ترتيبهــا الثــاين ب ( )44مركــز تقديــم للخدمــة ،حيــث جــاءت محافظــة العاصمــة اوالً بوجــود
( )17مركــز لتقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،ثــم محافظــة الزرقــاء بســبعة مراكــز لتقديــم الخدمــة ،ومحافظتــي البلقــاء واملفــرق
بأربعــة مراكــز لتقديــم الخدمــة ،ثــم محافظــة جــرش بثالثــة مراكــز لتقديــم الخدمــة ،وكالً مــن محافظــة مأدبــا واربــد مبركزيــن لتقديــم
الخدمــة لــكل منهــا ،ومحافظــات عجلــون والكــرك والطفيلــة ومعــان والعقبــة مبركــز واحــد لــكل منهــا.
وجــاءت مراكــز تقديــم الخدمــة الدوليــة بالرتتيــب الثالــث ب ( )16مركــز لتقديــم الخدمــة ،حيــث جــاءت محافظــة اربــد أوالً بخمــس
مراكــز لتقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،ومحافظتــي العاصمــة واملفــرق بأربــع مراكــز لــكل منهــا ،ومحافظــة الزرقــاء مبركزيــن،
ومحافظــة الكــرك مبركــز ،يف حــن مل يتواجــد أي فــرع لهــذه املؤسســات يف كل مــن محافظــة مأدبــا والبلقــاء وعجلــون والطفيلــة ومعــان
والعقبــة.
أمــا مراكــز املجتمــع املحــي فقــد جــاءت باملرتبــة األخــرة بســبع مراكــز لتقديــم الخدمــة ،حيــث جــاءت محافظــة اربــد اوالً مبركزيــن
لتقديــم الخدمــة ،ومحافظــات البلقــاء والكــرك والطفيلــة ومعــان والعاصمــة ثانيـاً مبركــز لــكل منهــا ،فيــا مل يتواجــد اي مركــز لتقديــم
الخدمــة يف كل مــن محافظــات الزرقــاء ومأدبــا وجــرش وعجلــون واملفــرق والعقبــة.
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 3.1.3توزيع املراكز غري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني
خارج املخيامت حسب املحافظة ونسب السوريني يف كل محافظة
جدول رقم ( :)6توزيع املراكز غري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف األردن
حسب املحافظة ونسب السوريني يف كل محافظة
املحافظة
العاصمة

السوريني (حسب نتائج التعداد العام للسكان واملساكن )2015
النسبة %
العدد (ألف)
34.42
435.6

عدد مراكز تقديم الخدمة
22

الزرقاء

175.3

13.85

9

مادبا

14.7

1.16

2

البلقاء

27.8

2.21

5

جرش

10.9

0.86

3

اربد

343.5

27.14

9

عجلون

14.6

1.15

1

املفرق

207.9

16.43

8

الكرك

17.1

1.35

3

الطفيلة

1.9

0.15

2

معان

8.5

0.67

2

العقبة

7.8

0.62

1

املجموع

1265514

100

67

يوضــح الجــدول رقــم ( )6توزيــع املراكــز غــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني املقيمــن
خــارج املخيــات حســب املحافظــة ونســب الســوريني يف كل محافظــة ،حيــث يشــر الجــدول إىل أن العــدد األكــر مــن الســوريني
يتواجــدون يف محافظــة العاصمــة حيــث بلــغ عددهــم ( )435.6الــف ،ويشــكلون مــا نســبته ( )% 34.4مــن إجــايل عــدد الســوريني يف
األردن ،ويوجــد يف محافظــة العاصمــة ( )22مركــز يقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني ،وقــد جــاءت محافظــة اربــد ثانيـاً مــن
حيــث أعــداد الســوريني املتواجديــن فيهــا والبالــغ عددهــم ( )343.5ألــف مــا نســبته ( )% 27.14ويوجــد فيهــا تســع مراكــز لتقديــم
الخدمــة ،تليهــا محافظــة املفــرق حيــث يبلــغ عــدد الســوريني ( )207.9الــف مــا نســبته ( )% 16.3وفيهــا مثانيــة مراكــز لتقديــم
الخدمــة ،ثــم محافظــة الزرقــاء وبلــغ عــدد الســوريني فيهــا ( )175.3بنســبة ( )% 13.85وفيهــا ( )9مراكــز لتقديــم خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة ،تلتهــا محافظــة البلقــاء بوجــود ( )27.8الــف ســوري بنســبة ( )% 2.21وفيهــا خمــس مراكــز لتقديــم خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة ،ثــم محافظــة الكــرك بوجــود ( )17.1ألــف ســوري بنســبة ( )% 1.35وفيهــا ثــاث مراكــز لتقديــم الخدمــة ،ثــم محافظــة
مأدبــا حيــت يتواجــد فيهــا ( )14.7الــف ســوري بنســبة ( )% 1.16وفيهــا مركزيــن لتقديــم الخدمــة ،ثــم محافظــة عجلــون بوجــود
( )14.6الــف ســوري بنســبة ( )% 1.15وفيهــا مركــز واحــد فقــط لتقديــم الخدمــة ،ثــم محافظــة جــرش بوجــود ( )10.9الــف ســوري
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بنســبة ( )% 0.86وفيهــا ثــاث مراكــز لتقديــم الخدمــة ،تليهــا محافظــة معــان ( )8.5الــف بنســبة ( )% 0.67وفيهــا مركزيــن لتقديــم
الخدمــة ،ثــم محافظــة العقبــة ( )7.8بنســبة ( )% 0.62وفيهــا مركــز واحــد لتقديــم الخدمــة ،وأخ ـرا ً محافظــة الطفيلــة ( )1.9الــف
بنســبة ( )% 0.15وفيهــا مركزيــن.
ومــا يجــدر ذكــره أن هــذا الجــدول مل يتضمــن مراكــز تقديــم الخدمــة الحكوميــة والتــي بلــغ عددهــا ( )462مركـزا ً يقــدم خدمــات
األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة و ( )29مستشــفى تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة مــن خــال العيــادات التابعــة لهــا
25
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 ،وقــد تــم اإلشــارة يف هــذا الجــدول فقــط ملراكــز تقديــم الخدمــة غــر الحكوميــة والدوليــة واملحليــة .

 4.1.3توزيع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة
اإلنجابية للسوريني حسب األهداف ومجاالت العمل والفئات املستهدفة
جدول رقم ( :)7توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب نوع املؤسسة،
األهداف ،مجاالت العمل والفئات املستهدفة
نوع املؤسسة
املؤسسات
الحكومية

مؤسسات املجتمع
املحيل

املؤسسات غري
حكومية

املؤسسات الدولية

الفئات املستهدفة
مجاالت العمل
األهداف
الحفــاظ عــى الصحــة العامــة وتقديــم الخدمــات الخدمــات الصحيــة الوقائيــة كافة الفئات ومن
كافة الجنسيات
الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة والرقابيــة ،وتنظيــم والعالجيــة والرقابيــة
العمــل بــن كل مــن القطــاع الخــاص والعــام.
رفــع وزيــادة الوعــي لــدى أبنــاء املجتمــع يف كافــة رفــع الوعــي ،التمكــن االقتصــادي ،كافة الفئات ومن
املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والقانونيــة الرعايــة الصحيــة والصحــة االنجابيــة كافة الجنسيات
والصحيــة ،وتقديــم الدعــم املــايل والســعي للوصول
إىل مجتمعــات ممكنــة اقتصاديـاً ،وتقديــم الرعايــة
الصحيــة وخدمــات الصحــة االنجابيــة باحرتافيــة
تقديــم الرعايــة االجتامعيــة والصحيــة والتثقيفيــة الرعايــة االجتامعيــة ،واالقتصاديــة ،كافة الفئات ومن
والتعليميــة ،ومتكــن املــرأة ،وتقديــم خدمــات والتعليميــة ،والتثقيفيــة ،الرعايــة كافة الجنسيات
الصحــة االنجابيــة واألمومــة اآلمنــة ،واالرتقــاء الصحيــة والصحــة االنجابيــة ،متكــن
بالعمــل التطوعــي
املــرأة
دعــم عمليــات التنميــة وبنــاء قــدرات املؤسســات،
وتقديــم املشــورة املتعلقــة بالسياســات ،محاربــة
الفقــر ودعــم الحــاالت األكــر فقــرا يف العــامل،
تقديــم الخدمــات الصحيــة والخدمــات اإلنســانية
وخدمــات االغاثــة يف حــال الحــروب والكــوارث
الطبيعيــة ،تقديــم الخدمــات التعليميــة للشــباب،
تقديــم خدمــات الصحــة النفســية وخدمــات
التوعيــة واملشــورة ،تقديــم خدمــات الصحــة
االنجابيــة ،العمــل عــى تعزيــز حقــوق االنســان.
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بنــاء القــدرات ،دعــم الالجئــن ،كافة الفئات ومن
الرعايــة الصحيــة والصحــة كافة الجنسيات
االنجابيــة ،الرعايــة التعليميــة،
الحاميــة مــن العنــف ضــد
النســاء ومتكــن املــرأة.

يشــر الجــدول رقــم ( )7إىل توزيــع املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب األهــداف ومجــاالت العمــل والفئــات املســتهدفة ،حيــث يتبــن أن املؤسســات الحكوميــة
تهــدف إىل الحفــاظ عــى الصحــة العامــة وتقديــم الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة والرقابيــة ،باإلضافــة إىل تنظيــم العمــل مــا
بــن القطاعــن العــام والخــاص ،وهــذا يعــزى إىل أن وزارة الصحــة هــي املظلــة الرســمية للقطــاع الصحــي يف األردن ،وبالتــايل يكــون
تنظيــم العمــل يف القطــاع الخــاص واإلرشاف عليــه ومراقبتــه هــو أحــد أهــم مهامهــا ،كــا أنهــا تعمــل يف مجــاالت الخدمــات الصحيــة
والوقائيــة والرقابيــة وهــي تســتهدف كافــة الفئــات ومــن مختلــف الجنســيات.
أمــا مؤسســات املجتمــع املحــي ،فإنهــا تهــدف إىل زيــادة الوعــي لــدى أبنــاء املجتمــع املحــي يف كافــة املجــاالت (االقتصاديــة
واالجتامعيــة والقانونيــة والصحيــة) وتقــدم الدعــم للفئــات املحتاجــة وتقــدم الرعايــة الصحيــة املمكنــة ،وهــي تعمــل يف مجــاالت
الرعايــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة وتخــدم كافــة فئــات املجتمــع ومــن مختلــف الجنســيات ،ويالحــظ هنــا ان
املجــال الصحــي هــو أحــد املجــاالت التــي تعمــل عليــه مؤسســات املجتمــع املحــي وليــس املجــال الرئيــي أو الوحيــد لهــا .أمــا
املؤسســات غــر الحكوميــة فإنهــا تهــدف لتقديــم الرعايــة االجتامعيــة والصحيــة والتعليميــة ومتكــن املــرأة وتســعى إىل توفــر الرعايــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة والصحيــة لكافــة أف ـراد املجتمــع مبختلــف الجنســيات وهــي تتشــابه مــع مؤسســات املجتمــع املحــي بأنهــا
متعــددة األهــداف وال تقتــر عــى األهــداف الصحيــة فقــط.
أمــا املؤسســات الدوليــة فهــي تهــدف إىل دعــم عمليــة التنميــة وبنــاء قــدرات املؤسســات وتقديــم املشــورة املتعلقــة بالسياســات
ومحاربــة الفقــر وتوفــر الخدمــات الصحيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،وتعمــل يف مجــاالت بنــاء القــدرات ودعــم الســوريني وتوفــر
الرعايــة الصحيــة والتعليميــة والحاميــة مــن العنــف وتخــدم كافــة فئــات املجتمــع ومبختلــف الجنســيات.
كــا يالحــظ أن املؤسســات الحكوميــة واملتمثلــة بــوزارة الصحــة هــي الجهــة الوحيــدة املتخصصــة بالجانــب الصحــي بخالف املؤسســات
غــر حكوميــة واملحليــة والدوليــة والتــي لديهــا أهــداف متعــددة وقــد يكــون الجانــب الصحــي واحــد مــن مجاالتها.
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 5.1.3خدمات الصحة االنجابية
جدول رقم ( :)8توزيع خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب نوع الخدمة املقدمة ونوع
مؤسسة تقديم الخدمة
الخدمات املقدمة

نوع
الخدمة

األمومــة االمنــة وتشــمل
الرعايــة قبــل الحمــل واثنــاء
الحمــل ،الــوالدة االمنــة ،فــرة
النفــاس ،رعايــة االم ،والوليــد
والطفــل ،الرضاعــة الطبيعيــة

عالج
توعية
مشورة

الرعايــة واملشــورة لحــاالت
اإلجهــاض /اإلســقاط ومــا
بعــده
خدمات تنظيم االرسة

خدمات مخربية وتحاليل

خدمات األشعة والتصوير
األمــراض املنقولــة جنســياً
(الزهــري ،الســيالن ،االيــدز،
والتهابــات الجهــاز اإلنجــايب)..
التوعيــة والتثقيــف حــول
الصحــة اإلنجابيــة والجنســية
للشــباب
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إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
توعية
مشورة
إحالة

املؤسسات
الحكومية
وعددها ()1
خدمات
متكاملة

خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة

مؤسسات
املجتمع املحيل
وعددها ()4

املؤسسات
غري الحكومية
وعددها ()7

املؤسسات
الدولية
وعددها ()8

املجموع
()20
مؤسسة

4
2
2

6
7
7

5
7
7

15
16
16

3

5

7

15

2
3
3
3
2
3
3
3
2
1
1
3
3
0
0
1
1
3
3
3
4
4
3

3
6
6
5
6
6
6
4
6
5
5
4
3
1
1
5
5
5
5
5
6
6
5

4
7
7
7
4
7
7
6
4
3
3
6
2
2
2
4
5
7
7
4
8
8
3

9
16
16
15
12
16
16
13
12
9
9
13
8
3
3
10
11
15
15
12
18
18
11

تابع جدول رقم ( :)8توزيع خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب نوع الخدمة املقدمة ونوع
مؤسسة تقديم الخدمة
الخدمات املقدمة
(التغــرات والتطــورات عــى
حيــاة اإلنســان)
رسطــان الثــدي ورسطانــات
الجهــاز اإلنجــايب
مشــاركة الرجــل للمــرأة يف
موضــوع التعامــل مــع الصحــة
اإلنجابيــة
امنــاط الحيــاة الصحيــة (مامرســة
الرياضــة ،االبتعــاد عــن املخــدرات،
الكحــول ،الــخ)...
الفحص الطبي قبل الزواج

الزواج املبكر

صحة املرأة يف سن االمل

العقم وضعف الخصوبة

نوع
الخدمة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة

املؤسسات
الحكومية
وعددها ()1
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة

مؤسسات
املجتمع املحيل
وعددها ()4

املؤسسات
غري الحكومية
وعددها ()7

املؤسسات
الدولية
وعددها ()8

املجموع
()20
مؤسسة

0
2
2
1
0
3
3
4
0
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
1
4
4
0
1
2
2
3
2
3
3
3

1
4
4
3
2
7
7
6
0
4
4
2
1
5
5
4
1
5
5
4
1
5
5
3
3
6
6
5
2
6
6
4

1
5
5
3
2
6
6
4
0
3
3
1
0
5
5
3
1
4
4
2
1
3
3
2
3
6
6
3
1
3
3
2

2
11
11
7
4
16
16
14
0
8
8
4
2
13
13
9
4
11
11
8
3
12
12
5
7
14
14
11
5
12
12
9
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تابع جدول رقم ( :)8توزيع خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب نوع الخدمة املقدمة ونوع
مؤسسة تقديم الخدمة
الخدمات املقدمة

برامج التوعية والتثقيف

الربشــورات ،املطويــات ،موقــع
الكــروين ،زيــارات منزليــة

التطعيم

نوع
الخدمة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة
عالج
توعية
مشورة
إحالة

املؤسسات
الحكومية
وعددها ()1
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة
خدمات
متكاملة

مؤسسات
املجتمع املحيل
وعددها ()4

املؤسسات
غري الحكومية
وعددها ()7

املؤسسات
الدولية
وعددها ()8

املجموع
()20
مؤسسة

0
1
1
0
0
3
3
0
2
2
2
4

0
3
3
0
0
5
5
0
2
2
2
1

0
8
8
0
0
8
8
0
0
4
4
3

0
12
12
0
0
16
16
0
4
8
8
8

يشــر الجــدول رقــم ( )8إىل توزيــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب نــوع الخدمــة
املقدمــة ونــوع مؤسســة تقديــم الخدمــة ،ويوضــح الجــدول أن خدمــات األمومــة اآلمنــة العالجيــة يتــم تقدميهــا مــن خــال ()15
مؤسســة لتقديــم الخدمــة ،حيــث جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة أوالً بســتة مؤسســات لتقديــم الخدمــة واملؤسســات املحليــة
باملرتبــة األخــرة بأربعــة مؤسســات ،فيــا تقــدم ( )16مؤسســة خدمــات التوعيــة واملشــورة ملواضيــع األمومــة اآلمنــة ،وقــد جــاءت
املؤسســات غــر الحكوميــة والدوليــة أوالً مــن خــال ســبعة مؤسســات تقــدم خدمــات التوعيــة واملشــورة ومؤسســات املجتمــع املحــي
باملرتبــة األخــرة مبؤسســتني فقــط ،ويتــم تقديــم خدمــات اإلحالــة مــن خــال ( )15مؤسســة ،حيــث جــاءت املؤسســات الدوليــة أوالً
بســبعة مؤسســات واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة بثالثــة مؤسســات.
أمــا خدمــات الرعايــة واملشــورة العالجيــة لحــاالت اإلجهــاض ومــا بعــده ،فيتــم تقدميهــا مــن خــال تســع مؤسســات ،حيــث جــاءت
املؤسســات الدوليــة أوالً مــن خــال أربعــة مؤسســات تقــدم الخدمــات العالجيــة واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة مبؤسســتني،
يف حــن يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة مــن خــال ( )16مؤسســة ،وقــد جــاءت املؤسســات الدوليــة اوالً بســبع مؤسســات
واملؤسســات واملحليــة باملرتبــة األخــرة بثالثــة مؤسســات ،فيــا يتــم تقديــم خدمــات اإلحالــة يف ( )15مؤسســة ،وجــاءت املؤسســات
الدوليــة اوالً بســبعة مؤسســات واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة بثالثــة مؤسســات.
أمــا خدمــات تنظيــم األرسة العالجيــة فيتــم تقدميهــا مــن خــال ( )12مؤسســة لتقديــم الخدمــة ،حيــث جــاءت املؤسســات غــر
الحكوميــة أوالً بســتة مؤسســات ،ومؤسســات املجتمــع املحــي باملرتبــة األخــرة مبؤسســتني فقــط ،ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة
واملشــورة مــن خــال ( )16مؤسســة ،وجــاءت املؤسســات الدوليــة أوالً بســبع مؤسســات ،ومؤسســات املجتمــع املحــي باملرتبــة
األخــرة بثــاث مؤسســات ،ويتــم تقــدم خدمــات اإلحالــة مــن خــال ( )13مؤسســة جــاءت املؤسســات الدوليــة أوالً بســتة مؤسســات
ومؤسســات املجتمــع املحــي باملرتبــة األخــرة بثالثــة مؤسســات.
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أمــا الخدمــات املخربيــة والتحاليــل الطبيــة فيتــم تقدميهــا مــن خــال ( )12مؤسســة ،جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة أوالً بســتة
مؤسســات ،واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة مبؤسســتني ،يف حــن يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة مــن خــال ()9
مؤسســات ،وجــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة اوالً بخمــس مؤسســات واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة مبؤسســة واحــدة فقــط،
وتقــدم خدمــات اإلحالــة أيضــا مــن خــال ( )13مؤسســة وجــاءت املؤسســات الدوليــة اوالً بســت مؤسســات واملؤسســات املحليــة
باملرتبــة االخــرة بثالثــة مؤسســات.
أمــا خدمــات األشــعة والتصويــر العالجيــة فيتــم تقدميهــا مــن خــال مثانيــة مؤسســات ،وقــد جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة
واملحليــة أوالً بثالثــة مؤسســات لــكل منهــا واملؤسســات الدوليــة باملرتبــة االخــرة مبؤسســتني ،يف حــن يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة
واملشــورة مــن خــال ثالثــة مؤسســات فقــط ،مؤسســتني دوليتــن ومؤسســة غــر حكوميــة ،وتقــدم خدمــات اإلحالــة مــن خــال عــر
مؤسســات ،وقــد جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة أوالً بخمــس مؤسســات ومؤسســات املجتمــع املحــي باملرتبــة األخــرة مبؤسســة
واحــدة.
أمــا خدمــات األم ـراض املنقولــة جنســياً العالجيــة فيتــم تقدميهــا مــن خــال ( )11مؤسســة ،وقــد جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة
والدوليــة أوالً مــن خــال خمــس مؤسســات لــكل منهــا ،واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة مبؤسســة واحــدة ،ويتــم تقديــم خدمــات
التوعيــة واملشــورة مــن خــال ( )15مؤسســة ،حيــث جــاءت املؤسســات الدوليــة أوالً مــن خــال ســبع مؤسســات تقــدم الخدمــة
واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة بثالثــة مؤسســات ،فيــا يتــم تقديــم خدمــات اإلحالــة مــن خــال ( )12مؤسســة حيــث تقــوم
املؤسســات غــر الحكوميــة والدوليــة بتقديــم الخدمــة مــن خــال خمــس مؤسســات يف حــن تقــدم املؤسســات املحليــة الخدمــة مــن
خــال ثالثــة مؤسســات فقــط.
ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة اإلنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة األبويــة مــن خــال ( )18مؤسســة
لتقديــم الخدمــة ،وقــد جــاءت املؤسســات الدوليــة أوالً بثامنيــة مؤسســات واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة بأربعــة مؤسســات،
فيــا يتــم تقديــم خدمــات اإلحالــة مــن خــال ( )11مؤسســة لتقديــم الخدمــة ،وقــد جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة أوالً بخمســة
مؤسســات ،والدوليــة واملحليــة باملرتبــة األخــرة بثالثــة لــكل منهــا.
أمــا الخدمــات العالجيــة يف موضــوع التغ ـرات والتطــورات عــى حيــاة اإلنســان فيتــم تقدميهــا مــن قبــل مؤسســتني ،مؤسســة غــر
حكوميــة ومؤسســة دوليــة ،فيــا تقــدم خدمــات التوعيــة واملشــورة مــن خــال ( )11مؤسســة لتقديــم الخدمة ،وقــد جاءت املؤسســات
الدوليــة أوالً بخمســة مؤسســات واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة مبؤسســتني فقــط لتقديــم الخدمــة ،أمــا خدمــات اإلحالــة فيتــم
تقدميهــا مــن خــال ســبع مؤسســات ثالثــة مؤسســات دوليــة وثالثــة مؤسســات غــر حكوميــة ومؤسســة واحــدة محليــة.
أمــا الخدمــات العالجيــة ملوضــوع رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز اإلنجــايب فتقــدم مــن خــال أربعــة مؤسســات( ،مؤسســتني غــر
حكوميتــن ومؤسســتني دوليتــن) ،ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة مــن خــال ( )16مؤسســة ،وقــد جــاءت املؤسســات غــر
الحكوميــة اوالً مــن خــال ســبعة مؤسســات تقــدم الخدمــة واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة بثالثــة مؤسســات ،فيــا يتــم تقديــم
خدمــات اإلحالــة مــن خــال ( )14مؤسســة ،وقــد جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة أوالً مــن خــال ســتة مؤسســات وأربــع مؤسســات
لــكل مــن املؤسســات الدوليــة واملحليــة.
أمــا الخدمــات املقدمــة ملوضــوع مشــاركة الرجــل للمــرأة يف التعامــل مــع الصحــة اإلنجابيــة فيتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة
مــن خــال مثانيــة مؤسســات ،وقــد جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة أوالً مــن خــال اربعــة مؤسســات واملؤسســات املحليــة باملرتبــة
األخــرة مبؤسســة واحــدة ،وتقــدم خدمــات اإلحالــة مــن خــال أربــع مؤسســات (اثنتــان منهــا ملؤسســات غــر حكوميــة ومؤسســة
واحــد فقــط لــكل مــن املؤسســات املحليــة والدوليــة).
أمــا الخدمــات العالجيــة ملوضــوع أمنــاط الحيــاة الصحيــة فيتــم تقدميهــا مــن خــال مؤسســتني مؤسســة محليــة ومؤسســة غــر
حكوميــة ،فيــا تقــدم خدمــات التوعيــة واملشــورة مــن خــال ( )13مؤسســة ،وقــد جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة والدوليــة أوالً
بخمســة مؤسســات لــكل منهــا ،فيــا تــأيت املؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة بثالثــة مؤسســات ،وتقــدم خدمــات اإلحالــة مــن خــال
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تســعة مؤسســات وقــد جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة اوالً بأربــع مؤسســات واملؤسســات الدوليــة ثالثــة مؤسســات يف حــن جــاءت
املؤسســات املحليــة باملرتبــة االخــرة مبؤسســتني فقــط.
أمــا الخدمــات العالجيــة ملوضــوع الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،فيتــم تقدميــه مــن خــال أربــع مؤسســات مؤسســتني مــن املؤسســات
املحليــة ومؤسســة واحــدة لــكل مــن املؤسســات غــر الحكوميــة والدوليــة ،وتقــدم خدمــات التوعيــة واملشــورة مــن خــال ()11
مؤسســة ،حيــث جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة اوالً بخمــس مؤسســات واملؤسســات املحليــة باملرتبــة األخــرة مبؤسســتني ،فيــا يتــم
تقديــم خدمــات اإلحالــة مــن خــال مثانيــة مؤسســات أربعــة منهــا ملؤسســات غــر حكوميــة واثنتــان لــكل مــن املؤسســات املحليــة
والدوليــة.
أمــا الخدمــات العالجيــة يف موضــوع الــزواج املبكــر فتقــوم املؤسســات الثــاث غــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة بتقدميهــا مــن خــال
مؤسســة واحــد لــكل منهــا ،وتقــدم خدمــات التوعيــة واملشــورة مــن خــال ( )12مؤسســة خمســة ملؤسســات غــر حكوميــة وأربعــة
ملؤسســات املجتمــع املحــي وثالثــة للمؤسســات الدوليــة ،يف حــن يتــم تقديــم خدمــات اإلحالــة مــن خــال خمــس مؤسســات ثالثــة
مؤسســات غــر حكوميــة ومؤسســتني دوليتــن.
أمــا الخدمــات العالجيــة يف موضــوع صحــة املــرأة يف ســن األمــل فيتــم تقدميهــا مــن خــال ســبعة مؤسســات لتقديــم الخدمــة ،ثالثــة
منهــا لــكل مــن املؤسســات غــر الحكوميــة والدوليــة ومؤسســة واحــدة محليــة ،وتقــدم خدمــات التوعيــة واملشــورة مــن خــال ()14
مؤسســة لتقديــم الخدمــة منهــا ســتة مؤسســات لــكل مــن املؤسســات غــر الحكوميــة والدوليــة ومؤسســتني للمؤسســات املحليــة،
وتقــوم ( )11مؤسســة بتقديــم خدمــات اإلحالــة خمســة منهــا مؤسســات غــر حكوميــة وثالثــة لــكل مــن املؤسســات املحليــة والدوليــة.
أمــا خدمــات العقــم وضعــف الخصوبــة العالجيــة فيتــم تقدميهــا مــن خــال خمســة مؤسســات (مؤسســتني لــكل مــن املؤسســات
املحليــة وغــر الحكوميــة ومؤسســة دوليــة واحــدة) ،إمــا خدمــات التوعيــة واملشــورة فيتــم تقدميهــا مــن خــال ( )12مؤسســة ،حيــث
جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة أوالً مــن خــال ســتة مؤسســات تقــدم الخدمــة ،وثالثــة مؤسســات لــكل مــن املؤسســات املحليــة
والدوليــة ،أمــا خدمــات اإلحالــة فتقــدم مــن خــال تســعة مؤسســات وقــد جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة أوالً بأربعــة مؤسســات
لتقديــم الخدمــة يف حــن جــاءت املؤسســات الدوليــة باملرتبــة األخــرة مبؤسســتني.
أمــا الخدمــات العالجيــة ملوضــوع التطعيــم فيتــم تقدميهــا مــن خــال أربعــة مؤسســات (اثنتــان لــكل مــن املؤسســات املحليــة وغــر
الحكوميــة) ،فيــا تقــدم خدمــات التوعيــة واملشــورة مــن خــال مثانيــة مؤسســات أربعــة منهــا مؤسســات دوليــة واثنتــن لــكل مــن
املؤسســات املحليــة وغــر الحكوميــة ،فيــا يتــم تقديــم خدمــات اإلحالــة مــن خــال مثانيــة مؤسســات ،حيــث جــاءت املؤسســات
املحليــة اوالً مــن خــال اربعــة مؤسســات ،فيــا تــأيت املؤسســات غــر الحكوميــة باملرتبــة األخــرة مبؤسســة واحــدة فقــط.
ويتــم تقديــم الخدمــات املتعلقــة بالربوشــورات واملطويــات (التوعيــة واملشــورة) مــن خــال ( )16مؤسســة ،مثانيــة منهــا مؤسســات
دوليــة وخمســة مؤسســات غــر حكوميــة وثالثــة مؤسســات محليــة ،أمــا برامــج التوعيــة والتثقيــف فيتــم تقدميهــا مــن خــال ()12
مؤسســة لتقديــم الخدمــة ،وقــد جــاءت املؤسســات الدوليــة اوالً مــن خــال مثانيــة مؤسســات ،تلتهــا املؤسســات غــر الحكوميــة بثالثــة
مؤسســات ثــم املؤسســات املحليــة مبؤسســة واحــدة فقــط.
وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة اىل أن املؤسســات الحكوميــة واملراكــز الحكوميــة التابعــة لهــا والبالغــة ( )462مركــز صحــي و( )29مستشــفى
 ،26تقــوم عــى تقديــم خدمــات متكاملــة ويف كافــة مواضيــع الصحــة اإلنجابيــة مــن خــال مراكزهــا الصحيــة األوليــة والشــاملة أو مــن
خــال املستشــفيات التــي يتــم التحويــل اليهــا ،كــا أن مجمــوع مؤسســات تقديــم الخدمــة املشــار إليهــا يف الجــدول أعــاه تتضمــن
املؤسســات غــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة.
أمــا املؤسســات املحليــة وغــر الحكوميــة فهــي تنشــط يف مجــال التوعيــة واملشــورة واإلحالــة مــع أن بعضهــا يقــدم خدمــات متكاملــة
ولكــن ليــس يف جميــع الخدمــات ،وغالبيــة املؤسســات تقــدم خدمــات متكاملــة فقــط يف األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة ،كــا أشــار
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الجــدول إىل أن هنالــك خدمــات تحتــاج إىل اهتــام أكــر مــن قبــل مؤسســات تقديــم الخدمــة وهــي الخدمــات العالجيــة يف موضــوع
الرعايــة واملشــورة لحــاالت اإلجهــاض ومــا بعــده حيــث تقــوم تســع مؤسســات مــن أصــل ( )19مؤسســة غــر حكوميــة ومحليــة
ودوليــة بتقدميهــا ،باإلضافــة إىل الخدمــات العالجيــة املتعلقــة مبوضــوع رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز اإلنجــايب ،حيــث تقــوم
اربــع مؤسســات بتقدميهــا ،وخدمــات الفحــص الطبــي قبــل الــزواج وتقــوم أيضـاً اربــع مؤسســات بتقدميهــا ،وخدمــات صحــة املــرأة يف
ســن األمــل والتــي تقدمهــا ســبع مؤسســات ،وخدمــات العقــم وضعــف الخصوبــة والتــي يتــم تقدميهــا مــن خــال خمــس مؤسســات،
وخدمــات التطعيــم املقدمــة مــن خــال اربــع مؤسســات.

 6.1.3توزيع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة
اإلنجابية حسب الفئات العمرية األكرث مراجعة لخدمات الصحة اإلنجابية
جدول رقم ( :)9توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب نوع املؤسسة
والفئات العمرية األكرث مراجعة
نوع املؤسسة
حكومية
مجتمع محيل

غري حكومية

دولية

اسم املؤسسة
وزارة الصحة االردنية
مراكز الصندوق االردين الهاشمي للتنمية البرشية
جمعية الفاروق الخريية
جمعية التكافل
مستشفى املقاصد
جمعية املركز االسالمي الخريية
جمعية العون الصحي االردين
اتحاد املرأة االردنية
جمعية امان األردنية
معهد العناية بصحة االرسة-مؤسسة نور الحسني
االتحاد العام للجمعيات
الهالل االحمر االردين – مستشفى الهالل
مؤسسة التعاون الدويل التابعة للجمعية االملانية لتعليم الكبار
منظمة اطباء بال حدود – فرنسا – املستشفى التخصيص يف اربد
منظمة االمم املتحدة للطفولة
املستشفى االمارايت
منظمة اطباء العامل – فرنسا – عيادة الرمثا
اللجنة الدولية لإلغاثة ()IRC
املستشفى االيطايل
منظمة كري العاملية

السيدات
()49 - 12

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

الذكور
( 25فأكرث)

الشباب
()24 - 12

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

السيدات
( 50فأكرث)

*

*

يبــن الجــدول رقــم ( )9توزيــع املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب الفئــات العمريــة األكــر مراجعــة لهــا ،حيــث أشــارت املعلومــات إىل أن الســيدات
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املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12هــن أكــر الفئــات مراجع ـ ًة لكافــة املؤسســات ســوا ًء الحكوميــة أو غــر الحكوميــة أو
املحليــة أو الدوليــة لالســتفادة مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،وهــذا مــا أشــارت إليــه كافــة املؤسســات التــي تــم اســتهدافها ،بينــا
شــكلت فئــة الذكــور ( 25ســنة فأكــر) أقــل الفئــات مراجعــة ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وقــد أشــارت إىل ذلــك ثــاث
مؤسســات فقــط وهــم (جمعيــة املركــز اإلســامي ،املستشــفى اإلمــارايت ،اللجنــة الدوليــة لإلغاثــة) .أمــا فئــة الشــباب ضمــن الفئــة
العمريــة ( )24 - 12ومــن كال الجنســن ،فقــد أشــارت ســت مؤسســات هــي (مراكــز الصنــدوق األردين الهاشــمي ،جمعيــة العــون
الصحــي األردنيــة ،اتحــاد املــرأة األردنيــة ،جمعيــة أمــان األردنيــة ،معهــد العنايــة بصحــة األرسة ،املستشــفى االيطــايل) فقــط إىل أن فئــة
الشــباب مــن كال الجنســن ( )24 - 12ســنة هــم مــن الفئــات التــي تراجعهــا.
أمــا فئــة الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( 50فأكــر) فقــد أشــارت ســبع مؤسســات أن هــذه الفئــة تقــوم مبراجعــة مراكزهــا وهــي
(وزارة الصحــة ،مراكــز الصنــدوق األردين الهاشــمي ،جمعيــة الفــاروق ،جمعيــة التكافــل ،مستشــفى املقاصــد ،منظمــة األمــم املتحــدة
للطفولــة ،املستشــفى اإلمــارايت ،منظمــة أطبــاء العــامل).
كــا يظهــر مــن الجــدول أن فئــة الســيدات املتزوجــات ( )49 - 12ســنة هــن الفئــة األكــر مراجعـ ًة لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،بينــا
يالحــظ أن فئــة الشــباب ( )24 - 12ســنة ومــن كال الجنســن هــم أكــر الفئــات مراجع ـ ًة للمؤسســات غــر الحكوميــة ،وهــذا أحيانــا
يكــون لالســتفادة مــن برامــج التوعيــة والتثقيــف والتــي تنفذهــا املؤسســات غــر الحكوميــة ،بينــا فئــة الذكــور مــن ( 25ســنة فأكــر)
فهــي الفئــة األقــل مراجعــة لهــذه املؤسســات ،وقــد يعــزى ذلــك إىل النظــرة التقليديــة لــدى الذكــور عــى أن هــذه املؤسســات تقــدم
خدماتهــا للســيدات فقــط باإلضافــة إىل العــادات والتقاليــد والخجــل مــن مراجعــة الرجــل لهــذه املؤسســات والــذي يفضــل مراجعــة
القطــاع الخــاص يف حــال أي أمــر يتعلــق بقضايــا اإلنجــاب والصحــة اإلنجابيــة.

 7.1.3توزيع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة
اإلنجابية حسب منط اسرتداد تكلفة الخدمات املقدمة
جدول رقم ( :)10توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة االنجابية للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب نوع املؤسسة ومنط
اسرتداد كلفة الخدمات املقدمة
نوع مؤسسة تقديم الخدمة
املؤسسات الحكومية

منط اسرتداد تكلفة الخدمات املقدمة

تقــدم خدمــات االمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة بشــكل مجــاين  ،27أمــا باقــي الخدمــات تقــدم
مقابــل أجــور رمزيــة  /يعامــل الســوري معاملــة األردين غــر املؤمــن

مؤسسات املجتمع املحيل

يتــم تقديــم الخدمــات بنــاء عــى طبيعــة املؤسســة يف حــال كانــت تطوعيــة تقــدم الخدمــات
مــن خــال مــروع ممــول وتقــدم مجانــا ،يف حــال كانــت قطــاع خــاص مثــل العيــادات الخاصــة
والتابعــة لبعــض الجمعيــات ،تقــدم الخدمــات مقابــل أجــور رمزيــة ،باســتثناء مستشــفى املقاصــد
تقــدم الخدمــات كاملــة مجانــا

املؤسسات غري الحكومية

يتــم تقديــم الخدمــات مجانــا يف حــال توافــر مــروع يغطــي تكلفــة تقديــم هــذه الخدمــات
يف حــن بعــض املؤسســات تقــوم بالحصــول عــى أجــور رمزيــة مقابــل الخدمــات عنــد انتهــاء
املــروع

املؤسسات الدولية

تقوم عىل تقديم الخدمات مجانا

يشــر الجــدول رقــم ( )10إىل توزيــع املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب منــط اســرداد تكلفــة الخدمــات املقدمــة ،فقــد أشــارت املعلومــات إىل أن املؤسســات
28
الحكوميــة واملتمثلــة بــوزارة الصحــة تقــدم خدماتهــا مقابــل أجــور رمزيــة ،وتعامــل الســوري معاملــة األردين غــر املؤمــن  ،أما مؤسســات
 27وفقاً لكتاب معايل وزير الصحة ،رقم ت ص /السوريني ،1057 /تاريخ 2016/2/15
 28وفقا لكتاب معايل وزير الصحة ،رقم ت ص 7037/2/28 /تاريخ 2014/10/23
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املجتمــع املحــي واملؤسســات غــر الحكوميــة فقــد أشــارت إىل أنهــا تقــدم خدماتهــا حســب نــوع املــروع اذا كان ممــول تقــدم خدماتهــا
مجانــا أمــا إذا كان غــر ممــول فهــي تتقــاىض أجــور رمزيــة ،باســتثناء مستشــفى املقاصــد حيــث يتــم تقديــم الخدمــات كاملــة بشــكل
مجــاين ،أمــا املؤسســات الدوليــة فهــي تقــدم خدماتهــا مجانـاً وهــي بالعــادة ال تقــوم بتقديــم الخدمــة إال إذا كان لديهــا متويــل.

 8.1.3توزيع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية
حسب نوع املؤسسة وآليات التوثيق املتبعة
كــا هــو مبــن يف الجــدول فــإن كافــة املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة لديهــا آليــات لتوثيــق املراجعــن
ســوا ًء مــن خــال الســجالت والتقاريــر الدوريــة أو قواعــد البيانــات والتوثيــق املحوســب والتــي يتــم تحديثهــا بشــكل دوري باســتثناء
جمعيــة الفــاروق وهــي مؤسســة مجتمــع محــي تعمــل يف محافظــة اربــد يف لــواء الرمثــا التــي أشــارت بوضــوح إىل عــدم وجــود آليــات
لتوثيــق املراجعــن.
جدول رقم ( :)11توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة االنجابية للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب نوع املؤسسة
وآليات التوثيق املتبعة
اسم املؤسسة

نوع املؤسسة
املؤسسات الحكومية وزارة الصحة
مؤسسات املجتمع
املحيل

املؤسسات غري
الحكومية

املؤسسات الدولية

آليات التوثيق املتبعة
تقارير دورية وتوثيق محوسب وقواعد البيانات

ال يوجد توثيق
جمعية الفاروق
التوثيق من خالل السجالت والتقارير
جمعية التكافل
التوثيق الكتايب والسجالت والتقارير
مراكز الصندوق األردين الهاشمي
التوثيق املحوسب والكتايب وقواعد البيانات
مستشفى املقاصد
التوثيق املحوسب وقواعد البيانات
جمعية املركز اإلسالمي
السجالت اليومية والتوثيق املحوسب وقواعد البيانات
جمعية العون الصحي األردنية
السجالت والتقارير والتوثيق املحوسب وقواعد البيانات
اتحاد املرأة األردين
السجالت والتقارير والتوثيق املحوسب
جمعية أمان األردنية
معهد العناية بصحة األرسة – مؤسسة نور الحسني السجالت والتقارير والتوثيق املحوسب وقواعد البيانات
توثيق كتايب وحوسب ،سجالت ،تقارير ،وقواعد البيانات
االتحاد العام للجمعيات الخريية
التوثيق املحوسب
الهالل األحمر األردين
مؤسسة التعاون الدويل التابعة للجمعية األملانية التوثيق الكتايب والتقارير الدورية للمشاريع وقواعد
البيانات
لتعليم الكبار ()DVV
التقارير املحوسبة وقواعد البيانات
منظمة كري العاملية
التوثيق الكتايب واملحوسب وقواعد البيانات
منظمة اطباء بال حدود -الفرنسية
السجالت والتقارير والتوثيق املحوسب وقواعد البيانات
منظمة االمم املتحدة للطفولة
توثيق كتايب وتقارير دورية محوسبة وقاعد بيانات
املستشفى االمارايت
توثيق كتايب والتقارير الدورية وقواعد البيانات
منظمة اطباء العامل  -الفرنسية
التوثيق الكتايب واملحوسب
اللجنة الدولية لإلغاثة
التوثيق املحوسب
املستشفى االيطايل
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 9.1.3توزيع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية حسب التحديات التي تواجهها
جدول رقم ( :)12توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف االردن حسب نوع املؤسسة
والتحديات التي تواجهها
نوع مؤسسة
تقديم
الخدمة
املؤسسات
الحكومية

التحديات
 التحديات املالية واالقتصادية. الفروق الثقافية بني كل من املراجعني األردنيني والسوريني يف توجهاتهم نحو مواضيع الصحةاالنجابية وخدماتها.
-

مؤسسات
املجتمع
املحيل

املؤسسات
غري الحكومية

املؤسسات
الدولية
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-

املوقع ،ويقصد مكان مركز تقديم الخدمة حيث يكون أحيانا بعيدا ً عن أماكن تجمع السوريني.
الكلفة املالية املرتتبة عىل السوريني من جراء الذهاب من وإىل مراكز تقديم خدمات الصحة
اإلنجابية.
العادات والتقاليد املتوارثة لدى الالجئني السوريني والتي تحمل اعتقادات ومفاهيم خاطئة ال
تشجع عىل الرتدد عىل خدمات الصحة االنجابية.
قلة الوعي والثقافة واملستويات التعليمية للمراجعني السوريني.
ضياع بعض االوراق الثبوتية للسوريني نتيجة الحرب يف سوريا.
الكلف التشغيلية العالية لجهات تقديم الخدمة مقارنة بالدعم املايل املقدم.

التكرار
1
1
1
1
2
1
1
1

-

الخدمات املجانية والتي تزيد من أعباء الكلف التشغيلية للمؤسسة والفروع التابعة لها.
الجهل وقلة الوعي لدى السوريني يف مجال الصحة االنجابية.
قلة أعداد األطباء والطبيبات األردنيني العاملني يف هذه املؤسسات مقارنة باألعداد الكبرية
للمراجعني.
العادات والتقاليد واألفكار الخاطئة واملتوارثة لدى السوريني يف مواضيع تنظيم األرسة وتحكم
الرجل يف القرار اإلنجايب.
ضعف التزام السوريني باألوقات الخاصة باملراجعات وعدم االلتزام باألنظمة والتعليامت.
الزواج املبكر وتعدد األحامل.
ضعف توفر كافة األدوية والعالجات ووسائل تنظيم األرسة.
اإلجراءات الصعبة للتحويل من وإىل بعض الجهات األخرى مثل املستشفيات.

2
1
2
1
1

-

التكلفة املالية وعدم قدرة بعض االفراد عىل دفع التكاليف املالية مام يدفع املؤسسة إىل تحمل
تكلفة التنقل.
اختالف الثقافة االنجابية والصحية بني كل من السوريني واألردنيني.
نقص التمويل وازدياد الحاجات وتنوعها من وقت إىل آخر ومن أرسة إىل أخرى.
التدخالت األرسية.
الزواج املبكر واألحامل املتتالية.
غياب العمليات الجراحية وغياب بعض الفحوصات والتحاليل الطبية.
العادات والتقاليد الخاطئة.
ازدياد أعداد املراجعني املرتددين عىل العيادة مقارنة بالكادر الوظيفي وقدرة العيادة.
الجهل وقلة املستوى التعليمي.

2
2
1
1
2
1
4
1
5

-

-

2
4
1

يشــر الجــدول رقــم ( )12إىل توزيــع املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب التحديــات التــي تواجههــا ،حيــث أشــارت املؤسســات الحكوميــة إىل أن أبــرز التحديــات
التــي تواجههــا هــي التحديــات املاليــة واالقتصاديــة والفــروق الثقافيــة ،أمــا مؤسســات املجتمــع املحــي فقــد أشــارت إىل أن أبــرز
التحديــات التــي تواجههــا تتعلــق مبوقعهــا (أي مــكان تقديــم الخدمــة) وأحيانــا يكــون يف منطقــة بعيــدة عــن املراجعــن الســوريني
مــا يرتــب عليهــم أعبــاء ماليــة إضافيــة ،كــا أن قلــة الوعــي لــدى الســوريني وضعــف مســتوياتهم التعليميــة والثقافيــة والعــادات
والتقاليــد املتوارثــة لديهــم مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا.
أمــا املؤسســات غــر الحكوميــة فقــد أشــارت إىل أن الخدمــات املجانيــة التــي تقدمهــا تزيــد مــن أعبــاء الكلــف التشــغيلية لهــا،
باإلضافــة إىل قلــة أعــداد األطبــاء والطبيبــات األردنيــن العاملــن يف هــذه املؤسســات وقلــة وعــي الالجئــن بأهميــة الصحــة اإلنجابيــة
لهــم نتيجــة لبعــض العــادات والتقاليــد الســائدة لديهــم ،وانتشــار ظاهــرة الــزواج املبكــر وتعــدد األحــال وعــدم التزامهــم باألوقــات
املخصصــة للمراجعــة وضعــف توفــر األدويــة ووســائل تنظيــم األرسة واالجـراءات الصعبــة للتحويــل مــن وإىل بعــض املؤسســات مــن
أبــرز التحديــات التــي تواجههــا.
يف حــن أشــارت املؤسســات الدوليــة إىل أن التكلفــة املاليــة وعــدم قــدرة الالجئــن عــى دفــع تكاليــف العــاج واختــاف الوعــي بــن
األردنيــن والســوريني ،وبعــض العــادات والتقاليــد الخاطئــة ،وانتشــار ظاهــرة الــزواج املبكــر وتعــدد األحــال ،والجهــل وقلــة الوعــي،
وزيــادة أعــداد املراجعــن عــى العيــادات التــي تقــدم خدماتهــا مجانــا ،باإلضافــة إىل تدخــات األرسة وخاصــة الــزوج وغيــاب بعــض
الفحوصــات والتحاليــل الطبيــة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا.
ومــن املالحــظ ان التحديــات الخاصــة بالجهــل وقلــة الوعــي واملســتوى التعليمــي حصلــت عــى أعــى نســبة مــن التكـرارات والبالغــة
( )15تك ـرار ،وقــد اشــار اليهــا كل مــن املؤسســات غــر الحكوميــة واملؤسســات الدوليــة ،فيــا جــاءت العــادات والتقاليــد املتوارثــة
باملرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات بلــغ مثانيــة ،وقــد اشــار اليهــا كل مــن مؤسســات املجتمــع املحــي واملؤسســات غــر الحكوميــة
واملؤسســات الدوليــة ،فيــا جــاء الــزواج املبكــر وتعــدد األحــال يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث التحديــات بعــدد تكـرارات بلــغ اربــع،
وقــد أشــار إليــه كل مــن املؤسســات غــر الحكوميــة واملؤسســات الدوليــة ،وجــاءت التحديــات املتعلقــة باختــاف الثقافــة االنجابيــة
بــن كل مــن املراجعــن األردنيــن والســوريني باملرتبــة الرابعــة بعــدد تكـرارات بلــغ ثالثــة ،وقــد اشــارت اىل ذلــك كل مــن املؤسســات
الدوليــة والحكوميــة ،ثــم التحديــات الخاصــة بالخدمــات املجانيــة والتــي ترتــب كلــف تشــغيلية عاليــة عــى مؤسســات تقديــم الخدمــة
بتكراريــن ،وقــد اشــارت اليــه املؤسســات غــر الحكوميــة بالتســاوي مــع التكلفــة املاليــة املرتتبــة عــى الســوريني نتيجــة الذهــاب مــن
واىل مؤسســات تقديــم الخدمــة باملرتبــة الخامســة بتكراريــن أيضــا ،وقــد اشــارت اليــه املؤسســات الدوليــة ،فيــا حصلــت التحديــات
املتبقيــة عــى تكـرار واحــد لــكل منهــا.

37

 10.1.3التوصيات املقدمة من املؤسسات الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم
خدمات الصحة اإلنجابية
جدول رقم ( :)13توزيع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج
املخيامت يف االردن حسب التوصيات املقدمة من قبلهم
نوع مؤسسة تقديم
الخدمة

التوصيات

 الحاجة إىل ايجاد بدائل لتغطية التكلفة املتزايدة جراء تقديم الخدمات.املؤسسات الحكومية  -توفري قاعدة بيانات للسوريني وأماكن تواجدهم.
 العمل عىل رفع وزيادة الوعي لدى السوريني يف مواضيع الصحة االنجابية وتنظيم االرسة.مؤسسات املجتمع  -العمل عىل ايجاد بدائل لتقديم كافة خدمات الصحة اإلنجابية مجانا.
املحيل
 زيادة أعداد املنظامت العاملة يف املجال.املؤسسات غري
الحكومية

-

املؤسسات الدولية

-

رضورة تقديم خدمات الصحة اإلنجابية مجانا من خالل ايجاد مصادر مستمرة للتمويل.
التوعية والتثقيف وتنفيذ الحمالت التوعوية وارشاك رجال الدين يف التوعية ملفاهيم الصحة
اإلنجابية.
تقديم الدعم املايل للمراكز الصحية التي تقدم خدماتها للسوريني.
املتابعة املستمرة وتشكيل لجان دورية للمتابعة والتقييم من قبل مؤسسات تقديم الخدمة
للوصول إىل كافة الفئات ومتابعة الفئات غري املنتظمة يف الرتدد واستهداف فئات جديدة.
زيادة التعاون والتنسيق والتشبيك بني املؤسسات العاملة يف مجال الصحة اإلنجابية.
توفري مركز خاص بتقديم الخدمات للسوريني يوىل إليه تقديم الخدمات للسوريني.
السامح لهم باالستفادة من خدمات وزارة الصحة األردنية.
زيادة برامج التوعية والتثقيف الهادفة إىل رفع الوعي لدى السوريني حول مواضيع الصحة
اإلنجابية.
العمل عىل إجراء الدراسات الخاصة بخدمات الصحة اإلنجابية املقدمة من حيث مدى
الرضا ومدى توافر هذه املؤسسات والتحديات والتوصيات.
رضورة توفري األدوية ووسائل تنظيم األرسة.
الحاجة إىل مزيد من برامج الدعم والتمويل الستمرار تقديم خدمات الصحة اإلنجابية
باإلضافة إىل دمجها يف خدمات الصحة األولية.

التكرار
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
3

يشــر الجــدول رقــم ( )13إىل توزيــع املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب التوصيــات املقدمــة مــن قبلهــم ،فقــد أشــارت املؤسســات الحكوميــة إىل الحاجــة إىل
إيجــاد بدائــل لتغطيــة التكاليــف املاليــة املرتتبــة عــى تقديــم الخدمــات للســوريني ،ورضورة توفــر قاعــدة بيانــات عــن الســوريني
وأماكــن تواجدهــم ،والعمــل عــى رفــع مســتوى الوعــي بقضايــا الصحــة اإلنجابيــة ،وهــذا مــا أشــارت إليــه مختلــف املؤسســات التــي
تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،كــا أن مؤسســات املجتمــع املحــي أشــارت إىل رضورة زيــادة عــدد املنظــات العاملــة لتقديــم
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خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني ،أمــا املؤسســات غــر حكوميــة فقــد أشــارت إىل رضورة إيجــاد مصــادر متويــل تغطــي التكاليــف
املاليــة املرتتبــة عــى عــاج الســوريني وزيــادة التعــاون والتنســيق بــن املؤسســات العاملــة يف مجــاالت الصحــة اإلنجابيــة ،وتنفيــذ
حمــات توعيــة للســوريني ،أمــا املؤسســات الدوليــة فقــد أشــارت إىل رضورة زيــادة الربامــج التوعويــة والتثقيفيــة وتوفــر األدويــة
ووســائل تنظيــم األرسة والحاجــة إىل املزيــد مــن برامــج الدعــم والتمويــل لالســتمرار يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
ويجــب اإلشــارة إىل أن هنالــك بعــض التوصيــات املشــركة بــن كافــة املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة والتــي
مــن أبرزهــا رضورة إيجــاد آليــات للعمــل عــى توفــر الدعــم املــايل والفنــي ملســاعدة املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا ،باإلضافــة إىل العمــل عــى تعزيــز ورفــع الوعــي لــدى الالجئــن الســوريني خــارج املخيــات حــول
مواضيــع الصحــة اإلنجابيــة وأهميتهــا.

 2.3املؤسسات املقدمة لخدمات الصحة اإلنجابية للسوريني يف عينة محافظات الدراسة الستة:
تــم جمــع معلومــات وبيانــات مــن ( )28مركــز موزعــن عــى مؤسســات حكوميــة وغــر حكوميــة ومحليــة ودوليــة تعمــل يف محافظــات
الدراســة الســتة (العاصمــة ،املفــرق ،الزرقــاء ،اربــد ،جــرش ،عجلــون) ،وهــي املحافظــات التــي تشــهد تواجــدا ً كب ـرا ً للســوريني فيهــا،
حيــث بلغــت نســبة الســوريني يف العاصمــة ( ،)% 34تليهــا محافظــة اربــد ( )% 27ومــن ثــم املفــرق ( )% 16وتليهــا الزرقــاء()% 14
وعجلــون ( )% 1.15وجــرش ( )% 86أي مــا مجموعــه ( )% 93مــن الســوريني يف األردن موزعــن عــى املحافظــات الســته ،ويجــب
اإلشــارة إىل أنــه يف املســح التفصيــي للمراكــز التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف املحافظــات املســتهدفة تــم وضــع أســئلة
تفصيليــة تختلــف عــن أســئلة املســح التســجييل بهــدف الحصــول عــى بيانــات تفصيليــة أكــر عــن مراكــز تقديــم الخدمــة مثــل اســئلة
خاصــة باملــروع الصحــي والجهــة املمولــة ومدتــه ،باإلضافــة إىل التعــرف عــى أعــداد املراجعــن لخدمــات الصحــة االنجابيــة بشــكل
عــام واملراجعــن مــن الالجئــن الســوريني بشــكل خــاص ،وســيتم التحليــل وفقــا ملجموعــة مــن املحــاور التــي ســتكمل بحــث واقــع
املؤسســات العاملــة عــى تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات يف األردن.

 1.2.3توزيع املراكز غري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية حسب نوعية
املرشوع الصحي املنفذ وجهة التمويل
يشــر الجــدول رقــم ( )14إىل توزيــع املراكــز غــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خارج
املخيــات يف األردن حســب نوعيــة املــروع الصحــي املنفــذ وجهــة التمويــل ،حيــث يشــر الجــدول إىل أن املفوضيــة الســامية لالجئــن
وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان هــا املؤسســتني اللتــان تقومــان عــى تقديــم التمويــل للمؤسســات غــر الحكوميــة ،فاملفوضيــة
الســامية لالجئــن متــول مــروع «الرعايــة الصحيــة لالجئــن الســوريني» واملنفــذ مــن قبــل جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة يف كل مــن
العاصمــة عــان واربــد واملفــرق ،باإلضافــة إىل صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان والــذي ميــول مــروع «تعزيــز ســبل وصــول الالجئــن
والنازحــن الســوريني يف األردن إىل خدمــات الصحــة اإلنجابيــة (  »)AIDOSمــن خــال معهــد العنايــة بصحــة األرسة -مؤسســة نــور
الحســن.
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جدول رقم ( :)14توزيع املراكز غري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف
األردن حسب نوعية املرشوع الصحي املنفذ وجهة التمويل ومحافظات الدراسة
املحافظة

نوع املركز /االسم

اسم املرشوع

مركز غري حكومي  /جمعية مرشوع الرعاية الصحية لالجئني
العاصمة
السوريني
العون الصحي األردنية

الزرقاء

املفرق

مركز غري حكومي  /جمعية
املركز اإلسالمي – مركز
عائشة أم املؤمنني
مركز غري حكومي  /معهد
العناية بصحة األرسة –
مؤسسة نور الحسني

مدة املرشوع

 -2014ال يوجد
املفوضية السامية أالجئني
مدة محددة النتهاء
السوريني ()UNHCR
املرشوع

مرشوع تعزيز وتنظيم األرسة

2015 - 2014

مرشوع تعزيز وصول الالجئني
والنازحني السوريني يف األردن إىل
خدمات الصحة اإلنجابية ()AIDOS

2016 - 2014

مركز دويل  /اللجنة الدولية
لإلغاثة

مرشوع الصحة اإلنجابية

مركز غري حكومي /جمعية
العون الصحي األردنية

مرشوع الرعاية الصحية لالجئني
السوريني

مركز مجتمع محيل /
جمعية الفاروق وجمعية
التكافل

مرشوع تقديم خدمات الصحة
االنجابية

مركز غري حكومي  /جمعية مرشوع الرعاية الصحية لالجئني
السوريني
العون الصحي األردنية
اربد
مركز دويل  /منظمة أطباء مركز صحي أويل بالتعاون مع وزارة
الصحة
العامل -الفرنسية
قسم خاص بالنسائية والتوليد يف
مركز دويل  /منظمة أطباء مستشفى اربد التخصيص يقدم كافة
الخدمات املتعلقة بالصحة اإلنجابية
بال حدود – الفرنسية
والنسائية والتوليد
مركز غري حكومي  /معهد مرشوع تعزيز وصول الالجئني
والنازحني السوريني يف األردن إىل
جرش العناية بصحة األرسة–
خدمات الصحة اإلنجابية ()AIDOS
مؤسسة نور الحسني
مركز غري حكومي  /معهد مرشوع تعزيز وصول الالجئني
والنازحني السوريني يف األردن إىل
عجلون العناية بصحة االرسة–
خدمات الصحة االنجابية ()AIDOS
مؤسسة نور الحسني

الجهة املمولة

وزارة الصحة األردنية
صندوق األمم املتحدة
للسكان ()UNFPA

 -2011ال يوجد
مدة محددة النتهاء ممول من املنظمة ذاتها
املرشوع
 -2012متجدد كل املفوضية السامية لالجئني
السوريني()UNHCR
سنة
هي عبارة عن عيادات
تابعة للجمعية تقوم عىل
ال يوجد مرشوع
تقديم الخدمة مقابل
أجور رمزية
املفوضية السامية لالجئني
2015 - 2014
السوريني()UNHCR
منظمة أطباء العامل املقر
ال يوجد مرشوع
الرئييس فرنسا
ال يوجد مرشوع

منظمة أطباء بال حدود
املقر الرئييس فرنسا

- 2015/6
2015/12/31

صندوق األمم املتحدة
للسكان ()UNFPA

-2015/5/1
2015/12/31

صندوق األمم املتحدة
للسكان ()UNFPA

وتعتــر وزارة الصحــة األردنيــة املؤسســة الحكوميــة الرئيســية فهــي متــول خدماتهــا مــن موازنتهــا الخاصــة ،باإلضافــة إىل املراكــز الدوليــة
ومنهــا منظمــة أطبــاء العــامل الفرنســية ومنظمــة أطبــاء بــا حــدود الفرنســية واللجنــة الدوليــة لإلغاثــة فهــي متــول ذاتهــا بذاتهــا ،كــا
أن هنالــك العديــد مــن املؤسســات مثــل الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة ،وجمعيــة املركــز اإلســامي ،وجمعيــة الفــاروق
الخرييــة ،وجمعيــة التكافــل الخرييــة التــي تقــدم خدماتهــا مقابــل رســوم رمزيــة ومــن خــال عيــادات خاصــة تابعــه لهــا.
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 2.2.3توزيع املراكز الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية
حسب أعداد املراجعني من األردنيني والسوريني ومحافظات الدراسة
جدول رقم ( :)15توزيع املراكز الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية حسب أعداد املراجعني
من األردنيني والسوريني خارج املخيامت لخدمات الصحة اإلنجابية خالل عام  2015ومحافظات الدراسة
املحافظة

مركز تقديم الخدمة

مركز صحي خريبة السوق
العاصمة
جمعية العون الصحي االردنية
جمعية املركز االسالمي /مركز
عائشة ام املؤمنني
الزرقاء

مركز صحي وادي الحجر الشامل
مستشفى الزرقاء الحكومي
معهد العناية بصحة األرسة
مركز األمومة والطفولة التدريبي
جمعية العون الصحي االردنية
اللجنة الدولية لإلغاثة IRC

مستشفى املفرق الحكومي
املفرق للنسائية والتوليد
مركز صحي الخالدية

اربد

الجمعية االردنية لتنظيم وحامية
االرسة
الجمعية األردنية لتنظيم وحامية
األرسة
جمعية الفاروق الخريية ،جمعية
التكافل
جمعية العون الصحي االردنية
منظمة اطباء العامل الفرنسية

اعداد املراجعني لخدمات الصحة اإلنجابية خالل العام 2015
تردد ما يقارب  820سوري خالل العام
مل تقدم اعداد للمراجعني
بلــغ عــدد املراجعــن الســوريني مــا يقــارب ( )3700مراجــع ،منهــم ( )240مراجعــة
مــن الســيدات ( ،)49 - 12و( )312ســيدات ( 50فأكــر) و( )100مراجــع مــن
الشــباب مــن كال الجنســن ( )24 - 12و( )30مراجــع مــن الذكــور ( 25فأكــر)
يقدر عدد املراجعني السوريني بحوايل ( )300مراجع من السيدات ( )49 - 12سنة
و( )10سيدات ( 50فأكرث)
يقــدر عــدد املراجعــات الســوريات مــن  200 - 150مراجعــة )120 - 100( ،ســيدة
( )49 - 12ســنة و( )50 - 30ســيدة ( 50فأكــر)
( )600ســيدة ( )49 - 12و( )150ســيدة ( 50فأكــر) و ( )10ذكــور ( 25فأكــر)
و( )300شــباب ( )24 - 12ســنة.
مل يقدم اعداد للمراجعني
يقدر عدد املراجعني بحوايل ( )16000وتبلغ نسبة السوريني منهم ()% 70
يقــدر عــدد املراجعــن بحــوايل ( )65000وتبلــغ نســبة الســوريني منهــم ()% 70
ويقــدر عــدد النســاء املتزوجــات ( )49 - 12املراجعــن بحــوايل ( )40ألــف مراجعــة
يقــدر عــدد املراجعــن بحــوايل ( )20ألــف حالــة )3( ،االف ســوري ،ويقــدر عــدد
الســيدات املتزوجــات ( )49 - 12ســنة بحــوايل ( ،)2000و( )300ســيدة ( 50فأكــر)
و( )200ذكــور ( 25فأكــر) و( )500شــباب مــن كال الجنســن ( )24 - 12ســنة
يقــدر عــدد املراجعــن بشــكل عــام ( )5االف )500( ،مراجــع ســوري ،منهــم ()350
ســيدة ( )49 - 12ســنة ،و( )100ســيدة ( 50فأكــر)
مل يقدم اعداد للمراجعني
يقــدر عــدد املراجعــن بحــوايل ( )8االف )600( ،مراجــع/ة مــن الســوريني)100( ،
ســيدات ( )49 - 12ســنة و( )30مراجعــة ( 50فأكــر)
مل يقدم اعداد للمراجعني
يقدر عدد املراجعني ب  1000مريض شهري
يقــدر عــدد املراجعــن خــال الشــهر الواحــد ومــن كافــة الجنســيات ب ()2500
مراجــع ،ومنهــم ( )1662مراجعــة للســيدات ()49 - 12
يقدر عدد املراجعني بحوايل ( )1800مراجع خالل السنة ،منهم  1400سوري

معهد العناية بصحة االرسة
جرش مركز صحي جرش الشامل ،مركز
مل يقدم اعداد للمراجعني
صحي القادسية
يقدر عدد املراجعني ب ( )5االف سوري
معهد العناية بصحة االرسة
عجلون مركز صحي صخرة الشامل عجلون
مل يقدم اعداد للمراجعني
الشامل ،عبني وعبلني
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يشــر الجــدول رقــم ( )15اىل توزيــع املراكــز الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
حســب محافظــات الدراســة وأعــداد املراجعــن مــن األردنيــن والســوريني لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة لعــام  ،2015حيــث تم اســتهداف
أربــع مراكــز يف محافظــة العاصمــة وهــي (مركــز صحــي خريبــة الســوق ،جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،معهــد العنايــة بصحــة
األرسة ،الهــال األحمــر األردين) ومل تقــدم تلــك املراكــز أيــة معلومــات تتعلــق بأعــداد املراجعــن لخدماتهــا باســتثناء مركــز صحــي
خريبــة الســوق ،والــذي اشــار اىل أنــه يقــدر عــدد املراجعــن مــن الســوريني لخدماتــه لعــام  2015مبــا يقــارب ( )820ســوري.
أمــا محافظــة الزرقــاء فقــد تــم اســتهداف خمســة مراكــز ثالثــة منهــا حكوميــة وهــي مركــز صحــي وادي الحجــر والــذي أشــار اىل أنــه
يقــدر عــدد املراجعــن مــن الســوريني بحــوايل ( )300مراجــع جميعهــم مــن الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12باســتثناء ()10
ســيدات مــن الفئــة العمريــة ( 50فأكــر) ،فيــا أشــار مستشــفى الزرقــاء الحكومــي إىل أن عــدد املراجعــات مــن الســوريات يقــدر
ب ( )200 - 150مراجعــة منهــم ( )120 - 100ســيدة متزوجــة ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12و ( )50 - 30ســيدة ضمــن الفئــة
العمريــة ( 50فأكــر) ،فيــا مل يقــدم مركــز األمومــة والطفولــة التدريبــي أي معلومــات عــن أعــداد املراجعــن ،وتــم اســتهداف مركزيــن
غــر حكوميــن وهــم جمعيــة املركــز االســامي – مركــز عائشــة ام املؤمنــن والــذي أشــار إىل أن عــدد املراجعــن مــن الســوريني يقــدر
بحــوايل ( )3700منهــم ( )240ســيدة متزوجــة ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12و( )312ســيدة ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( 50فأكــر)
و ( )100مراجــع مــن الشــباب مــن كال الجنســن وضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12و( )30مراجــع مــن الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة
( 25فأكــر) ،ومعهــد العنايــة بصحــة األرسة الــذي أشــار إىل أن عــدد املراجعــن لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة يقــدر ب ( )600مراجعــة
مــن الســيدات املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12و ( )150مراجعــة ضمــن الفئــة العمريــة ( 50فأكــر) و( )10مراجعــن مــن
الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25فأكــر) و ( )300مراجــع مــن الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة (.)24 - 12
أمــا محافظــة املفــرق فقــد تــم اســتهداف خمســة مراكــز تقديــم للخدمــة منهــا مركزيــن حكوميــن هــا مستشــفى املفــرق الحكومــي
للنســائية والتوليــد والــذي أشــار إىل أن عــدد املراجعــن لخدماتــه بشــكل عــام يقــدر بحــوايل ( )20الــف مراجــع منهــم ( )3آالف
مراجــع ســوري ،ويبلــغ عــدد املراجعــات مــن الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12بحــوايل ( )2000مراجعــة و( )300مراجعــة
مــن الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( 50فأكــر) و( )200مراجــع مــن الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25فأكــر) و( )500مراجــع مــن
الشــباب مــن كال الجنســن وضمــن الفئــة العمريــة ( ،)24 - 12ومركــز صحــي الخالديــة الشــامل والــذي أشــار إىل أن عــدد املراجعــن
للمركــز يقــدر بحــوايل ( )5آالف مراجــع منهــم ( )500مراجــع ســوري منهــم ( )350ســيدة متزوجــة ضمــن الفئــة العمريــة ()49 - 12
و( )100ســيدة ضمــن الفئــة العمريــة ( 50فأكــر) ،وتــم اســتهداف مركزيــن غــر حكوميــن وهــا جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة
والتــي أشــارت إىل أن عــدد املراجعــن لخدماتهــا بشــكل عــام بلــغ حــوايل ( )16الــف تبلــغ نســبة املراجعــن الســوريني منهــم ،% 70
فيــا مل تعطــي الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة أي أرقــام عــن عــدد مراجعيهــا ،أمــا املراكــز الدوليــة التــي تــم اســتهدافها يف
محافظــة املفــرق وهــي اللجنــة الدوليــة لإلغاثــة فقــد أشــارت إىل أن عــدد املراجعــن لخدماتهــا بشــكل عــام يقــدر بحــوايل ( )65ألــف
منهــم  % 70مــن الســوريني ،ويقــدر عــدد املراجعــات مــن الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12بحــوايل ( )40الــف مراجعــة.
امــا محافظــة اربــد فقــد تــم اســتهداف ســتة مراكــز تقديــم خدمــة ،منهــا مركزيــن محليــن هــا جمعيــة الفــاروق الخرييــة وجمعيــة
التكافــل الخرييــة ومل يقــدم اي مركــز منهــا أرقــام تتعلــق بعــدد املراجعــن لخدماتهــا ،فيــا أشــارت املراكــز غــر الحكوميــة وهــي
جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة إىل أن عــدد املراجعــن لخدماتهــا بشــكل عــام يقــدر بحــوايل ( )1000مراجــع شــهري ،والجمعيــة
األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة والتــي أشــارت إىل أن عــدد مراجعيهــا بلــغ حــوايل مثانيــة االف مراجــع منهــم ( )600مــن الســوريني
وأغلبهــم مــن الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12ويقــدر عددهــم بحــوايل ( )100مراجعــة و( )30مراجعــة ضمــن الفئــة
العمريــة ( 50فأكــر) ،أمــا املراكــز الدوليــة وهــي منظمــة أطبــاء العــامل الفرنســية فقــد اشــارت إىل أن عــدد املراجعــن خــال الشــهر
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الواحــد ومــن كافــة الجنســيات يقــدر بحــوايل ( )2500مراجــع منهــم ( )1662مراجعــة مــن الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ()49 - 12
يف حــن مل تقــدم منظمــة أطبــاء بــا حــدود أعــداد ملراجعيهــا خــال عــام .2015
أمــا محافظــة جــرش فقــد تــم اســتهداف أربعــة مراكــز تقديــم للخدمــة وهــي مركــز صحــي جــرش الشــامل ومركــز صحــي القادســية،
ومل يقدمــا أي أعــداد للمراجعــن ،ومركزيــن غــر حكوميــن وهــا الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة والتــي مل تقــدم اي أعــداد
ملراجعيهــا ،ومعهــد العنايــة بصحــة األرسة والــذي أشــار اىل أن عــدد املراجعــن لخدماتــه يقــدر بحــوايل ( )1800مراجــع خــال الســنة
منهــم ( )1400مراجــع ســوري.
أمــا محافظــة عجلــون فقــد تــم اســتهداف أربعــة مراكــز لتقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ثالثــة منهــا مراكــز حكوميــة وهــي مركــز
صحــي عبــن وعبلــن ومركــز صحــي صخــرة الشــامل ومركــز صحــي عجلــون الشــامل وهــذه املراكــز مل تقــدم أي أرقــام عــن عــدد
املراجعــن لخدماتهــا ،وتــم اســتهداف أيضــا مركــز غــر حكومــي واحــد وهــو معهــد العنايــة بصحــة األرسة والــذي قــدر عــدد مراجعيهــا
بحــوايل خمســة االف ســوري.
وال بــد مــن اإلشــارة اىل أن غالبيــة األرقــام التــي قدمــت هــي أرقــام تقديريــة بالرغــم مــن أن جميــع املراكــز أشــارت اىل أن لديهــا نظــام
للتوثيــق باســتثناء جمعيــة الفــاروق الخرييــة ،إال أنــه عــى أرض الواقــع مل تقــدم معلومــات دقيقــة وأرجعــت األســباب إىل أنهــا ال متلــك
الصالحيــة بإعطــاء املعلومــات أو أن الحصــول عــى املعلومــات الدقيقــة يحتــاج اىل جهــد مــن الجهــة أو املوظــف املســؤول ومل يكــن
لــدى املوظــف او املركــز الرغبــة واالجتهــاد لذلــك.

 3.2.3توزيع املراكز الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية
للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب محافظات الدراسة وخدمات الصحة اإلنجابية األكرث مراجعة
جدول رقم ( :)16توزيع املراكز التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب محافظات الدراسة
ونوع املركز وخدمات الصحة اإلنجابية األكرث مراجعة
نوع مركز تقديم
املحافظة
الخدمة
املراكز الحكومية
العاصمة
املراكز غري الحكومية
املراكز الحكومية
الزرقاء
املراكز غري الحكومية
املفرق
اربد
جرش
عجلون

املراكز الحكومية
املراكز غري الحكومية
املراكز الدولية
مراكز املجتمع املحيل
املراكز غري الحكومية
املراكز الدولية
املراكز الحكومية
املراكز غري الحكومية
املراكز الحكومية
املراكز غري الحكومية

خدمات الصحة االنجابية االكرث مراجعة
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة والتطعيم
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة والتطعيم
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة والتهابات
الجهاز اإلنجايب والعقم
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة والتطعيم
خدمات األمومة اآلمنة
خدمات االمومة اآلمنة وخدمات تنظيم األرسة
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة والتطعيم
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة واملشاكل يف
الجهاز اإلنجايب
خدمات األمومة اآلمنة وتنظيم األرسة والتطعيم
خدمات األمومة اآلمنة

عالج
*
*
*

نوع الخدمة املقدمة
توعية مشورة احالة
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*
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يشــر الجــدول رقــم ( )16اىل توزيــع املراكــز الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب محافظــات الدراســة والخدمــات األكــر مراجعــة مــن قبــل الســوريني ،حيــث أشــارت
املعلومــات إىل أن أكــر الخدمــات التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل الســوريني يف محافظــة العاصمــة ويف املراكــز الحكوميــة (مركــز صحــي
خريبــة الســوق) هــي خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة والتطعيــم وبكافــة أنواعهــا (عــاج ،إحالــة ،توعيــة ،مشــورة) ،ويف املراكــز
غــر الحكوميــة التــي تــم اســتهدافها وهــي (جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،مستشــفى الهــال األحمــر األردين ،معهــد العنايــة بصحــة
األرسة) فقــد أشــارت إىل أن خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة هــي أكــر الخدمــات التــي يتــم مراجعتهــا مــن الســوريني ،فيــا
أشــارت كافــة املراكــز يف محافظــة العاصمــة إىل أن خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة متوفــرة وبكافــة أنواعهــا (العــاج ،التوعيــة،
املشــورة ،واإلحالــة).
أمــا يف محافظــة الزرقــاء فقــد تــم اســتهداف املراكــز الحكوميــة (مركــز صحــي وادي الحجــر ،مستشــفى الزرقــاء الحكومــي ،مركــز
األمومــة والطفولــة التدريبــي) ،حيــث أشــارت تلــك املراكــز اىل أن خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة والتطعيــم متوفــرة وبكافــة
أنواعهــا (عــاج ،توعيــة ،مشــورة ،إحالــة) ،وقــد أشــارت املراكــز غــر الحكوميــة (جمعيــة املركــز اإلســامي – مركــز عائشــة أم املؤمنــن،
معهــد العنايــة بصحــة األرسة) إىل أن أكــر الخدمــات مراجعــة مــن قبــل الســوريني هــي خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة
والتهابــات الجهــاز اإلنجــايب والعقــم والتــي يتــم تقدميهــا بأنواعهــا املختلفــة ســواء (عــاج ،توعيــة ،مشــورة ،إحالــة).
أمــا محافظــة املفــرق فقــد أشــارت املراكــز الحكوميــة التــي تــم اســتهدافها وهــي (مستشــفى املفــرق الحكومــي ،مركــز صحــي
الخالديــة) اىل أن اكــر خدمــات الصحــة اإلنجابيــة التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل الســوريني هــي خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيــم
األرسة والتطعيــم ،وقــد أشــارت إىل أن هــذه الخدمــات تتوفــر بأنواعهــا (عــاج ،توعيــة ،مشــورة ،إحالــة) ،أمــا املراكــز غــر الحكوميــة
(جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة) فقــد أشــارت اىل أن خدمــات األمومــة االمنــة هــي أكــر
الخدمــات التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل الســوريني وهــي مقدمــة بأنواعهــا (عــاج ،توعيــة ،مشــورة ،إحالــة) ،كــا أشــارت املراكــز
الدوليــة (اللجنــة الدوليــة لإلغاثــة) اىل أن خدمــات األمومــة االمنــة وتنظيــم األرسة هــي أكــر الخدمــات التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل
الســوريني وهــي تقــدم بكافــة أنواعهــا (عــاج ،توعيــة ،مشــورة ،إحالــة).
أمــا محافظــة إربــد فقــد أشــارت مراكــز املجتمــع املحــي (جمعيــة التكافــل ،والفــاروق الخرييــة) إىل أن خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيم
األرسة هــي أكــر الخدمــات التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل الســوريني وهــي متوفــرة بأنواعهــا (عــاج ،توعيــة ،مشــورة ،إحالــة) ،أمــا
املراكــز غــر الحكوميــة (جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة) فقــد أشــارت إىل أن خدمــات
األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة هــي الخدمــات األكــر مراجعــة مــن قبــل الســوريني وهــي تقــدم بأنواعهــا (عــاج ،توعيــة ،مشــورة،
إحالــة) ،كــا أشــارت املراكــز الدوليــة (منظمــة أطبــاء العــامل الفرنســية ومنظمــة أطبــاء بــا حــدود الفرنســية) اىل أن خدمــات األمومــة
االمنــة وتنظيــم األرسة هــي أكــر الخدمــات مراجعــة مــن قبــل الســوريني وهــي تقــدم أيضــا بأنواعهــا ( عــاج ،توعيــة ،مشــورة ،إحالــة).
أمــا محافظــة جــرش فقــد أشــارت املراكــز الحكوميــة (مركــز صحــي جــرش الشــامل ،مركــز صحــي القادســية) إىل أن خدمــات األمومــة
اآلمنــة وتنظيــم األرسة والتطعيــم هــي أكــر الخدمــات التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل الســوريني وهــي تقــدم بأنواعهــا ،أمــا املراكــز
غــر الحكوميــة (معهــد العنايــة بصحــة األرسة ،الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة) فقــد أشــارت اىل أن خدمــات األمومــة اآلمنــة
وتنظيــم األرسة ومشــاكل الجهــاز اإلنجــايب هــي أكــر الخدمــات التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل الســوريني وهــي تقــدم بأنواعهــا (عــاج،
توعيــة ،مشــورة ،إحالــة).
أمــا محافظــة عجلــون فقــد أشــارت املراكــز الحكوميــة (مركــز صحــي عبــن وعبلــن ،مركــز صحــي صخــرة الشــامل ،مركــز صحــي
عجلــون الشــامل) إىل أن خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة والتطعيــم هــي أكــر الخدمــات التــي يتــم مراجعتهــا مــن قبــل
الســوريني وتقــدم بأنواعهــا املختلفــة ،أمــا املراكــز غــر الحكوميــة (معهــد العنايــة بصحــة األرسة) فقــد أشــارت اىل أن خدمــات األمومــة
اآلمنــة هــي أكــر الخدمــات مراجعــة مــن قبــل الســوريني وهــي متوفــرة بأنواعهــا (عــاج ،توعيــة ،مشــورة ،إحالــة).
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 4.2.3توزيع املراكز الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية
للسوريني حسب محافظات الدراسة وآليات االستقبال والتحويل املتبعة
جدول رقم ( :)17توزيع املراكز التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت حسب آليات االستقبال نوع املركز ومنط
التحويل املتبع ومحافظات الدراسة
املحافظة نوع مركز تقديم الخدمة
العاصمة

الزرقاء

املراكز الحكومية
املراكز غري الحكومية
املراكز الحكومية

مراكز املجتمع املحيل

املراكز الحكومية

يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املراكز الصحية واملستشفيات
الحكومة االخرى منها مستشفى إميان الحكومي ومستشفى اشتفينا

املراكز غري الحكومية

يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى حسب الحاجة

املراكز غري الحكومية

املراكز غري الحكومية
املراكز الدولية

اربد

املراكز غري الحكومية
املراكز الدولية

جرش

عجلون

يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املراكز الصحية واملستشفيات
الحكومة األخرى ومنها مستشفى الجامعة األردنية ومستشفى البشري
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املستشفيات الخاصة
والحكومية وفروع مؤسسات تقديم الخدمة االخرى
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املراكز الصحية واملستشفيات
الحكومة األخرى ومنها مستشفى الزرقاء الحكومي
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املستشفيات الحكومية
والخاصة وفروع كل من جمعية العون الصحي األردنية
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املراكز الصحية واملستشفيات
الحكومية االخرى
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املستشفيات الخاصة
والحكومية وجمعية العون الصحي األردنية واملنظامت الدولية
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى حسب الحاجة مثل جمعية العون
الصحي األردنية واملستشفى األمارايت واملستشفيات الخاصة
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى وزارة الصحة األردنية ومستشفى
عبد الله املؤسس واملستشفى القواسمي
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى حسب الحاجة مثل املنظامت
الدولية والتي تعمل يف القطاع الصحي واملستشفيات الحكومية
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املنظامت الدولية ومراكز
الصحة األردنية
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املراكز الصحية واملستشفيات
الحكومة االخرى ومنها مستشفى جرش الحكومي
يتم االستقبال والتحويل من واىل مراكز ومؤسسات اخرى مثل املراكز واملستشفيات
الحكومية والخاصة وجمعية العون الصحي األردنية والهيئة الطبية الدولية ومنظمة أكتد

املراكز الحكومية
املفرق

اليات اإلستقبال والتحويل من واىل مؤسسات اخرى

املراكز الحكومية
املراكز غري الحكومية

يشــر الجــدول رقــم ( )17إىل توزيــع املراكــز الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني خــارج املخيــات حســب محافظــات الدراســة وآليــات االســتقبال والتحويــل مــن وإىل مراكــز أخــرى ،حيــث أشــارت املراكــز
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الحكوميــة يف محافظــة العاصمــة (مركــز صحــي خريبــة الســوق) اىل أن املركــز يقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن واىل مراكــز ومؤسســات
أخــرى مثــل املراكــز الصحيــة واملستشــفيات الحكوميــة مثــل مستشــفى الجامعــة والبشــر ،أمــا املراكــز غــر الحكوميــة التــي تــم
اســتهدافها وهــي (جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،مستشــفى الهــال األحمــر األردين ،معهــد العنايــة بصحــة األرسة) فقــد أشــارت
اىل أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن واىل مراكــز ومؤسســات أخــرى مثــل املستشــفيات الحكوميــة والخاصــة وفــروع مؤسســات
تقديــم الخدمــة االخــرى.
أمــا يف محافظــة الزرقــاء فقــد أشــارت املراكــز الحكوميــة (مركــز صحــي وادي الحجــر ،مستشــفى الزرقــاء الحكومــي ،مركــز األمومــة
والطفولــة التدريبــي) إىل أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن وإىل مراكــز ومؤسســات أخــرى مثــل املراكــز الصحيــة واملستشــفيات
الحكوميــة مثــل مستشــفى الزرقــاء ،أمــا املراكــز غــر الحكوميــة (جمعيــة املركــز اإلســامي – مركــز عائشــة أم املؤمنــن ،معهــد العنايــة
بصحــة األرسة) ،فقــد أشــارت اىل أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن واىل مراكــز ومؤسســات اخــرى مثــل جمعيــة العــون الصحــي.
أمــا محافظــة املفــرق فقــد أشــارت املراكــز الحكوميــة التــي تــم اســتهدافها وهــي (مستشــفى املفــرق الحكومــي ،مركــز صحــي الخالدية)
اىل أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن واىل مراكــز ومؤسســات اخــرى مثــل املراكــز الصحيــة واملستشــفيات الحكوميــة االخــرى ،أمــا
املراكــز غــر الحكوميــة (جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة) فقــد اشــارت اىل انهــا تقــوم
باالســتقبال والتحويــل مــن واىل مراكــز ومؤسســات اخــرى مثــل املستشــفيات الحكوميــة وجمعيــة العــون الصحــي األردنيــة واملنظــات
الدوليــة ،كــا أشــارت املراكــز الدوليــة (اللجنــة الدوليــة لإلغاثــة) اىل أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن واىل مراكــز ومؤسســات
اخــرى مثــل جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،املستشــفى اإلمــارايت ،واملستشــفيات الخاصــة.
أمــا محافظــة اربــد فقــد أشــارت مراكــز املجتمــع املحــي (جمعيــة التكافــل ،والفــاروق الخرييــة) اىل أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل
مــن وإىل مراكــز ومؤسســات اخــرى مثــل مستشــفى امللــك عبــد اللــه املؤســس ومستشــفى القواســمي ،أمــا املراكــز غــر الحكوميــة
(جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة) فقــد أشــارت اىل أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن
واىل مراكــز ومؤسســات اخــرى مثــل املراكــز الدوليــة والتــي تعمــل يف القطــاع الصحــي واملستشــفيات الحكوميــة ،كــا أشــارت املراكــز
الدوليــة (منظمــة أطبــاء العــامل الفرنســية ومنظمــة أطبــاء بــا حــدود الفرنســية) اىل أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن واىل مراكــز
ومؤسســات اخــرى مثــل املراكــز الدوليــة ومراكــز الصحــة األردنيــة.
أمــا محافظــة جــرش فقــد أشــارت املراكــز الحكوميــة (مركــز صحــي جــرش الشــامل ،مركــز صحــي القادســية) اىل انهــا تقــوم باالســتقبال
والتحويــل مــن واىل مراكــز ومؤسســات اخــرى مثــل املراكــز الصحيــة واملستشــفيات الحكوميــة االخــرى مثــل مستشــفى جــرش
الحكومــي ،أمــا املراكــز غــر الحكوميــة (معهــد العنايــة بصحــة األرسة ،الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة) فقــد أشــارت اىل
أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن واىل مراكــز ومؤسســات اخــرى مثــل املراكــز واملستشــفيات الخاصــة والحكوميــة وجمعيــة العــون
الصحــي األردنيــة والهيئــة الطبيــة الدوليــة ومنظمــة أكتــد.
أمــا محافظــة عجلــون فقــد أشــارت املراكــز الحكوميــة (مركــز صحــي عبــن وعبلــن ،مركــز صحــي صخــرة الشــامل ،مركــز صحــي
عجلــون الشــامل) اىل أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل مــن وإىل مراكــز ومؤسســات أخــرى مثــل املراكــز الصحيــة واملستشــفيات
الحكوميــة ومنهــا مستشــفى اإلميــان ومستشــفى اشــتفينا ،أمــا املراكــز غــر الحكوميــة (معهــد العنايــة بصحــة األرسة) فقــد أشــارت اىل
أنهــا تقــوم باالســتقبال والتحويــل اىل مراكــز ومؤسســات اخــرى حســب الحاجــة.
ومــن املالحــظ أن املراكــز الحكوميــة تقــوم باالســتقبال مــن كافــة املراكــز واملؤسســات األخــرى وبغــض النظــر عــن نــوع املركــز فيــا
أنهــا ال تقــوم بالتحويــل إال إىل املستشــفيات الحكوميــة واملراكــز الحكوميــة التابعــة لهــا.
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 5.2.3توزيع املراكز الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية
حسب محافظات الدراسة والتحديات التي تواجهها
جدول رقم ( :)18توزيع املراكز التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف األردن حسب محافظات الدراسة و
ونوع املركز والتحديات التي تواجهها
نوع مركز
املحافظة تقديم
الخدمة
املراكز
العاصمة الحكومية
املراكز
الزرقاء غري
الحكومية
املراكز
الحكومية

التحديات
 اآلثار النفسية الصعبة عىل السوريني والتي خلفتها الحروب-

املراكز
غري
الحكومية
املفرق
املراكز
الدولية -
مراكز
املجتمع
املحيل -
اربد
املراكز -
غري
الحكومية

جرش

ضعف الوعي واملعرفة لدى السوريني بأهمية خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة
واملباعدة بني املواليد.
ضيق مكان تقديم الخدمة وعدم توفر املختربات املختصة بإجراء الفحوصات.
الخدمات املقدمة غري مجانية مام يرتب عليها أعباء مالية عىل السوريني املراجعني للحصول
عىل الخدمة (قبل صدور القرار).
الضغط الكبري عىل مكان تقديم الخدمة وزيادة أعداد املراجعني بشكل مستمر مام يشكل عبأ
كبري عىل مراكز تقديم الخدمة.
صعوبة اجراءات التحويل من وإىل املستشفيات.
ضعف االلتزام مبواعيد املراجعات من قبل السوريني.
تراجع أعداد املراجعني بعد انتهاء املرشوع املمول والبدء بتقايض أجور رمزية.
ضعف املستوى الثقايف والتعليمي للسوريني وقلة وعيهم بأهمية خدمات الصحة اإلنجابية
وتنظيم األرسة.
العادات والتقاليد املتوارثة والتي تتحكم بتوجهات السيدات السوريات نحو قضايا الصحة اإلنجابية.
األعداد املتزايدة للسوريني طالبي الخدمة وأعباء العمل املرتاكمة.

التكرار
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

قلة الدعم املايل املقدم ملؤسسات املجتمع املحيل.
تدين مستوى الوعي لدى السوريني حول خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة وأهميتها.

1
1

األوضاع االقتصادية واملادية الصعبة للسوريني.
تدين املستوى الثقايف وسيطرة الزوج عىل قرار اإلنجاب وعىل قرار السيدة مبراجعة عيادات
الصحة اإلنجابية وعدم تعاون الكثري منهم.

1
1

 فقدان بعض الوثائق الرسمية للسوريني ،وعدم وجود بعض املعلومات املهمة منها التاريخاملريض للمراجع واملعلومات الخاصة بالتطعيم واألرقام الوطنية.
املراكز
الحكومية  -الحركة الدامئة للسوريني وانتقالهم من مكان إىل آخر.
 -ازدياد أعداد املراجعني السوريني مام يشكل ضغط كبري عىل مراكز تقديم الخدمة

1
1
1
1

املراكز  -اختالف األجور التي يتم تقاضيها عند تحويل املراجع السوري من جهة إىل أخرى مام يرتب
أعباء مالية عىل السوري طالب الخدمة.
غري
الحكومية
 -الفروق الثقافية بني طالبي الخدمة سواء األردين أو السوري.

1

املراكز  -األعداد املتزايدة للسوريني طالبي الخدمة يشكل ضغط كبري عىل مؤسسات تقديم الخدمة.
عجلون
الحكومية  -قلة توفر بعض األدوية.

1
1
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يشــر الجــدول رقــم ( )18إىل توزيــع املراكــز الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
لالجئــن الســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب محافظــات الدراســة والتحديــات التــي تواجههــا ،حيــث أشــارت املراكــز التــي
تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف محافظــة العاصمــة إىل أن اآلثــار النفســية الصعبــة عــى الســوريني نتيجــة الحــرب الدائــرة يف
ســوريا مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــم يف العمــل مــع الالجئــن ،فيــا أشــارت املراكــز العاملــة يف محافظــة الزرقــاء إىل أن ضعــف
الوعــي واملعرفــة بخدمــات الصحــة اإلنجابيــة وضيــق مــكان تقديــم الخدمــة وعــدم توفــر املختـرات مــن التحديــات الرئيســية التــي
تواجــه مؤسســات تقديــم الخدمــة فيهــا.
أمــا املراكــز العاملــة يف محافظــة املفــرق فقــد أشــارت إىل عــدم مجانيــة الخدمــات الحكوميــة والضغــط الكبــر عــى مــكان تقديــم
الخدمــة وصعوبــة إج ـراءات التحويــل مــن وإىل املستشــفيات وضعــف االلت ـزام مبواعيــد املراجعــات الدوريــة وخاصــة بعــد انتهــاء
املشــاريع املمولــة والتــي تقــدم خدماتهــا بشــكل مجــاين ،باإلضافــة إىل ضعــف املســتوى الثقــايف والتعليمــي للســوريني وبعــض العــادات
والتقاليــد املتوارثــة واألعــداد املتزايــدة هــي مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه مراكــز تقديــم الخدمــة فيهــا.
أمــا محافظــة اربــد فقــد أشــارت املراكــز فيهــا إىل أن قلــة الدعــم املقــدم إىل مراكــز املجتمــع املحــي وتــدين املســتوى الثقــايف وســيطرة
الــزوج عــى قـرار اإلنجــاب مــن التحديــات الكبــرة التــي تواجههــم ،يف حــن أشــارت املراكــز يف محافظــة جــرش إىل أن فقــدان بعــض
الوثائــق الرســمية والتنقــل الدائــم للســوريني وزيــادة أعــداد املراجعــن والفروقــات الثقافيــة بــن طالبــي الخدمــة مــن األردنيــن
والســوريني مــن التحديــات الرئيســية ،فيــا أشــارت املراكــز يف محافظــة عجلــون إىل أن قلــة توفــر بعــض األدويــة واألعــداد املتزايــدة
للســوريني مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجههــم.
ويجــب اإلشــارة اىل أن ضعــف الوعــي واملعرفــة وتــدين املســتوى الثقــايف للســوريني خــارج املخيــات هــي مــن أبــرز التحديــات التــي
أشــارت اليهــا املراكــز التــي تقــدم خدماتهــا يف كل مــن محافظــات الزرقــاء ،املفــرق ،واربــد ،وعجلــون بخمــس تكـرارات ،يف حــن جــاءت
األعــداد املتزايــدة للســوريني املراجعــن ملراكــز تقديــم الخدمــة ثانيـاً  ،وقــد أشــارت اليهــا كل مــن محافظــة عجلــون ،جــرش ،واملفــرق
وحصلــت عــى أربــع تكـرارات ،وجــاءت التكلفــة املاليــة املرتتبــة عــى الســوريني نتيجــة الذهــاب مــن واىل مركــز تقديــم الخدمــة ويف
بعــض املراكــز نتيجــة الحصــول عــى الخدمــة ثالثـاً بثــاث تكـرارات ،وقــد اشــارت اليهــا كل مــن محافظــة جــرش ،اربــد واملفــرق.
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 6.2.3توزيع املراكز الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات اإلنجابية حسب
املحافظة والتوصيات املقدمة منهم
جدول رقم ( :)19توزيع املراكز الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج
املخيامت يف األردن حسب محافظات الدراسة والتوصيات املقدمة منهم
املحافظة
العاصمة

الزرقاء

نوع مركز تقديم
الخدمة
املراكز الحكومية

التوصيات
ال يوجد

 تفعيل برامج التوعية والتثقيف حول أهمية خدمات تنظيم األرسة والصحةاإلنجابية واملباعدة بني املواليد لدى السوريني.
املراكز غري الحكومية  -العمل عىل تقديم الدعم للمؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية
لتتمكن من توفري أماكن أكرث مالمئة لتقديم الخدمة من حيث حجم املكان
وتوفري املختربات.
املراكز الحكومية

 توفري الدعم والتمويل الكايف لوزارة الصحة األردنية ملساعدتها عىل تقديمالخدمات مجانا

املراكز غري الحكومية  -تقديم الدعم الكايف ملساعدة جهات تقديم الخدمة عىل مواجهة األعباء املرتتبة
نتيجة األعداد املتزايدة عىل مؤسسات تقديم الخدمة
-

املفرق
املراكز الدولية

-

اربد

جرش
عجلون

الرتكيز عىل الجانب التوعوي والتثقيفي يف برامج الصحة اإلنجابية املقدمة
للسوريني والعمل عىل زيادة الوعي لديهم.
تقديم الدعم املايل للمؤسسات الدولية التي تقدم الخدمة.
مساعدة مؤسسات تقديم الخدمة عىل تطوير العمل من خالل تطوير األجهزة
املوجودة وتزويدها باألخصائيني.
فتح عيادات أخرى لتقليل الضغط عىل العيادات الرئيسة.

 زيادة الدعم املايل املقدم للمؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية. العمل عىل إيجاد آليات للتنسيق والتشبيك ما بني املؤسسات العاملة يف مجالالصحة اإلنجابية.
مراكز املجتمع املحيل
 تنفيذ دورات تدريبية للعاملني يف هذه املؤسسات تتعلق ببعض محاور الصحةاإلنجابية مثل تركيب اللولب ،الخ
 تقديم الدعم املايل للسوريني ملساعدتهم عىل التغلب عىل األعباء االقتصاديةاملرتتبة عىل الذهاب من وإىل مركز تقديم الخدمة.
املراكز غري الحكومية
 العمل عىل تكثيف برامج التوعية والتثقيف الخاصة بالصحة اإلنجابية بهدفرفع نسبة الوعي لدى السوريني تجاه هذه القضايا.
املراكز الحكومية

التكرار

 العمل عىل تقديم الدعم املايل والفني الكايف ملؤسسات تقديم الخدمة. العمل عىل زيادة الكادر الطبي املوجود يف هذه املؤسسات. العمل عىل توفري قاعدة بيانات خاصة بالسوريني تحتوي جميع البياناتواملعلومات املتعلقة بهم.

املراكز غري الحكومية  -توفري األدوية واملختربات الطبية
املراكز الحكومية  -العمل عىل توسيع أقسام األمومة والطفولة.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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يشــر الجــدول رقــم ( )19إىل توزيــع املراكــز الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني خــارج املخيــات يف األردن حســب محافظــات الدراســة والتوصيــات املقدمــة منهــا ،حيــث أشــارت املراكــز غــر الحكوميــة
العاملــة يف محافظــة الزرقــاء إىل رضورة تفعيــل برامــج التوعيــة والتثقيــف حــول أهميــة خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة،
والعمــل عــى تقديــم الدعــم للمؤسســات العاملــة عــى برامــج الصحــة اإلنجابيــة لتتمكــن مــن تقديــم خدماتهــا بكفــاءة.
أمــا املراكــز العاملــة يف محافظــة املفــرق فقــد أشــارت إىل رضورة تقديــم الدعــم الــكايف للمؤسســات القامئــة عــى برامــج الصحــة
اإلنجابيــة وعــى رأســها وزارة الصحــة والرتكيــز عــى الجانــب التوعــوي والتثقيفــي ومســاعدة املؤسســات عــى تطويــر عملهــا وخدماتهــا
وفتــح عيــادات جديــدة لتقليــل الضغــط عــى العيــادات الرئيســية.
ويف محافظــة اربــد فقــد أشــارت املراكــز إىل رضورة تقديــم الدعــم املــايل وخاصــة ملؤسســات املجتمــع املحــي حتــى تســتمر يف تقديــم
خدماتهــا ،وإيجــاد آليــات للتنســيق والتشــبيك بــن املؤسســات العاملــة يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة ،وتنفيــذ الــدورات التدريبيــة
للعاملــن يف هــذه املؤسســات لتطويرهــا ،باإلضافــة إىل زيــادة برامــج التوعيــة والتثقيــف للســوريني وتقديــم مســاعدات ماليــة لهــم
لتغطيــة نفقاتهــم وخاصــة املتعلقــة مبراجعــة مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
أمــا املراكــز العاملــة يف محافظــة جــرش فقــد أشــارت إىل رضورة تقديــم الدعــم املــايل والفنــي لكافــة املؤسســات العاملــة يف مجــال
الصحــة اإلنجابيــة وزيــادة الكــوادر الطبيــة والعمــل عــى توفــر قاعــدة بيانــات خاصــة بالســوريني وتوفــر األدويــة الالزمــة.
أمــا املراكــز العاملــة يف محافظــة عجلــون فقــد أشــارت إىل رضورة العمــل عــى توســيع أقســام األمومــة والطفولــة التابعــة ملراكــز تقديــم
خدمــات الصحــة االنجابيــة ،فيــا مل تــر املؤسســات العاملــة يف العاصمــة إىل أيــة توصيــات تذكــر.
ويجــب اإلشــارة إىل أن أبــرز التوصيــات املقدمــة مــن املراكــز العاملــة يف املحافظــات كانــت رضورة توفــر الدعــم املــايل للمؤسســات
التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ملســاعدتها عــى مواجهــة الكلــف املاليــة املرتتبــة عليهــا ،وقــد أشــارت اليهــا كل مــن املؤسســات
العاملــة يف محافظــات الزرقــاء ،املفــرق ،اربــد ،جــرش عــى اختــاف انواعهــا بســتة تك ـرارات ،يليهــا أهميــة الرتكيــز عــى الجانــب
التوعــوي والثقــايف لــدى الســوريني مــن خــال العمــل عــى زيــادة وعيهــم بأهميــة برامــج وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة بثالثــة تكـرارات
ويف كل مــن محافظــة الزرقــاء ،املفــرق ،اربــد.
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الفصل الرابع
رضا السوريني الذين يتلقون خدمات الصحة اإلنجابية يف األردن
يتنــاول هــذا الفصــل أبــرز الخصائــص الدميوغرافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة للمراجعــن الســوريني خــارج املخيــات طلبــا لخدمــات
الصحــة اإلنجابيــة ،وقيــاس مــدى رضاهــم عــن هــذه الخدمــات مــن حيــث مــكان تقديــم الخدمــة والقامئــن عليهــا والخدمــات املقدمــة
لهــم يف محافظــات (العاصمــة ،الزرقــاء ،عجلــون ،جــرش ،املفــرق ،إربــد) ،وقــد بلــغ عــدد مفــردات العينــة (.)572

 1.4الخصائص الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية للمراجعني السوريني طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية:
 .1توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية حسب
املحافظة
شكل رقم ( :)2توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب املحافظات
التي غطتها الدراسة

تشــر البيانــات الــواردة يف الشــكل أعــاه إىل توزيــع العينــة مــن املراجعــن ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابية حســب املحافظات،
حيــث كانــت األعــى يف محافظــة عجلــون إذ شــكلت مــا نســبته ( )% 18.4مــن مجمــوع أف ـراد العينــة البالــغ عددهــم ( ،)572ثــم
تلتهــا محافظــة عــان بنســبة ( ،)% 17.7ثــم محافظــة املفــرق بنســبة ( ،)% 16.6ثــم محافظــة الزرقــاء بنســبة ( ،)%15.9وتســاوت
محافظتــي جــرش وإربــد بنســبة (.)% 15.7

 .2توزيع املراجعني /ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية حسب
الفئات العمرية
شكل رقم ( :)3توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن لخدمات الصحة االنجابية حسب الفئات العمرية
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شــكلت الفئــة العمريــة للســيدات ( )49 - 12النســبة األكــر مــن املراجعــن بنســبة ( )% 68.2وهــذا مــن األمــور املتوقعــة حيــث أن
غالبيــة الفئــات املــرددة عــى مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة هــن مــن الســيدات املتزوجــات كونهــن األكــر طلبــا عــى
الخدمــة ســواء مــا قبــل أو أثنــاء أو بعــد الحمــل للمتابعــة املســتمرة ولالســتفادة مــن خدمــات تنظيــم األرسة.
فيــا جــاءت الســيدات يف ســن األمــل ضمــن الفئــة العمريــة ( 50فأكــر) يف املرتبــة الثانيــة بنســبة ( ،)% 11.9وجــاءت يف املرتبــة الثالثــة
فئــة الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12بنســبة ( )% 10.3وغالبيــة هــؤالء هــم مــن املســتفيدين مــن خدمــات
التوعيــة والتثقيــف التــي تقدمهــا مراكــز تقديــم خدمــت الصحــة اإلنجابيــة ،فيــا كانــت فئــة الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة (25
فأكــر) أقــل الفئــات تــرددا ً عــى مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة حيــث بلغــت نســبتهم ( ،)% 9.6ويعــود الســبب إىل طبيعــة
الثقافــة املجتمعيــة الســائدة والتــي أحيانــا تحــول دون تــردد الرجــال عــى هــذه الخدمــات ،وينحــر ترددهــم فقــط عــى بعــض
االستشــارات الطبيــة أو الحصــول عــى بعــض وســائل تنظيــم األرسة مثــل الواقــي الذكــري أو االســتفادة مــن برامــج التوعيــة والتثقيــف.

 .3توزيع املراجعني /ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية حسب الجنس
شكل رقم ( :)4توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية حسب الجنس
% 14

% 14
% 86

% 86

كــا هــو مبــن يف الشــكل أن نســبة املراجعــن مــن اإلنــاث كانــت هــي األكــر ،حيــث شــكلت مــا نســبته ( )% 86مقابــل ()% 14
مــن الذكــور ،وهــذا يعكــس الفهــم الخاطــئ لــدى الذكــور بــأن برامــج الصحــة اإلنجابيــة هــي لإلنــاث وليســت للذكــور وهــذا تنميــط
للمعرفــة والوعــي واإلدراك لــدى أف ـراد املجتمــع.

 .4توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية حسب
الحالة اإلجتامعية
طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية حسب%الحالة االجتامعية
شكل رقم ( :)5توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن
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كــا أشــارت نتائــج التحليــل أن فئــة املتزوجــن هــي األكــر تــرددا ،حيــث بلغــت ( )% 79.5مــن مجمــوع أفـراد العينــة وهــي نســبة
متوقعــة نظ ـرا لطبيعــة فهــم أف ـراد املجتمــع لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة وارتباطهــا مبوضــوع الــزواج واإلنجــاب ،أمــا فئــة الع ـزاب
املراجعــن عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة فقــد شــكلت مــا نســبته ( )% 11.2واملطلقــن ( )% 3.3واألرامــل (.)% 5.9

 .5توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية حسب
حجم األرسة
شكل رقم ( :)6توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية حسب عدد أفراد األرسة
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كــا هــو مبــن يف الشــكل أعــاه يظهــر أن نســبة األرس التــي لديهــا مــن ( )6 - 4أفـراد شــكلت النســبة األعــى ( )% 47.9مقابــل نســبة
األرس التــي لديهــا ( 3فأقــل) فقــد شــكلت ( ،)% 32واألرس التــي لديهــا ( )9 - 7أفـراد شــكلت ( ،)% 17واألرس التــي لديهــا ( 10فأكــر)
شــكلت ( )% 3.1أي أن األرس التــي لديهــا ( 4أفـراد فأكــر) شــكلت مــا نســبته ( )% 68وهــذه النســبة مرتفعــة إىل حــد مــا.

 .6توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية حسب
العالقة برب االرسة
شكل رقم ( :)7توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة اإلنجابية
حسب عالقة رب األرسة باملبحوث
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يظهــر مــن الشــكل أن وجــود الــزوج كــرب لــأرسة شــكل مــا نســبته ( )% 78.1مقابــل أن األرس التــي ترأســها امــرأة باعتبارهــا رب األرسة بلغــت
( ،)% 16.1أمــا األرس التــي يكــون األخ األكــر لهــا رب األرسة فقــد شــكلت مــا نســبته (.)% 2.4
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 .7توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابية حســب
املؤهــل العلمي
شكل رقم ( :)8توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب املؤهل العلمي
% 5.6 % 2.8
%15.4
% 5.6 % 2.8
% 31.1
%15.4
% 45.1
% 31.1
% 45.1

كــا هــو مبــن يف الشــكل يظهــر أن املؤهــل العلمــي لــدى أف ـراد العينــة كان متدنيــا ،فقــد بلغــت نســبة األميــة فيهــا ()% 15.4
والذيــن أكملــوا املرحلــة االبتدائيــة أو أقــل ( ،)% 45.1أمــا املرحلــة الثانويــة فقــد شــكلت ( ،)% 31.1يف حــن شــكل كل مــن حملــة
الدبلــوم املتوســط والبكالوريــوس مــا مجموعــه ( ،)% 8.4وقــد يكــون مــرد ذلــك إىل أن غالبيــة الالجئــن الســوريني املوجوديــن يف األردن
هــم مــن األرس الريفيــة واملناطــق املحاذيــة لــأردن والبعيــدة عــن مراكــز املحافظــات والتــي عــادة مــا تكــون خدمــات التعليــم فيهــا
متدنيــة واملؤسســات التعليمــة ضعيفــة ،وهــذا يتوافــق مــع نتائــج مســح املعــارف واالتجاهــات واملامرســات والــذي أعــده مــروع
تواصــل لســعادة األرسة ،والتــي اشــارت اىل أن ( )% 78.7مــن الســيدات قــد أكملــن مرحلــة التعليــم األساســية فقــط ،فيــا بلغــت نســبة
الســيدات ممــن أكملــن املرحلــة الثانويــة ( )% 9.7و ( )% 4.7مــن الســيدات أكملــن الدراســات العليــا .29

 .8توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة اإلنجابية حســب
متوســط الدخــل الشــهري لألرسة
شكل رقم ( :)9توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب متوسط الدخل الشهري لألرسة
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يظهــر مــن الشــكل أن ( )% 80.9مــن املراجعــن/ات يقــل دخلهــم عــن ال ( )250دينــار وهــي النســبة األعــى يف الدراســة ،بينــا األرس
التــي لديهــا دخــل مــن ( )499 – 250دينــار فقــد شــكلت مــا نســبته ( ،)% 9.1بينــا أشــار ( )% 6.3مــن األرس بأنــه ال يوجــد لديهــا

29

54

J-CAP, 2015, Knowledge, attitude and practices toward family planning and reproductive health among married women of reproductive age in selected
district in Jordan

دخــل ،فعــى الرغــم مــن ان اجابــة املبحوثــن عــى اســئلة الدخــل يف اغلــب املســوح يعرتيهــا عــدم الدقــة اال ان الشــكل يعطــي فكــرة
عــن مســتويات الدخــول الشــهرية لــأرس.

 .9توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة حســب
مصــادر الدخــل الشــهرية لألرسة
شكل رقم ( :)10توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب مصادر الدخل
الشهرية لألرسة
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كــا هــو مبــن يف الشــكل ومــن حيــث مصــادر الدخــل ألرس املراجعــن/ات فقــد أشــار ( )% 53.1مــن عينــة الدراســة بــأن مصــدر دخلهــم
مــن املســاعدات والهبــات التــي يتقاضونهــا مــن املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن أو مــن الجمعيــات واملؤسســات الدوليــة واملحليــة،
كــا أشــار ( )% 30مــن عينــة الدراســة بأنهــم يعملــون خــارج املنــزل وبصــورة غــر قانونيــة ويعملــون يف أســواق الخضــار والفواكــه أو
كعــال تحميــل وتنزيــل وبعــض املهــن والتــي يتقاضــون عليهــا أجــور يوميــة ،بينــا أشــار ( )% 8.4وخاصــة مــن الســيدات بــأن لديهــن
أعــال داخــل املنــزل وهــي أعــال يدويــة مثــل عمــل املخلــات وبعــض الحــرف والتــي يقومــون بتســويقها إمــا لــأرس األردنيــة أو لبعــض
املحــات التــي تحتــاج إىل ذلــك  ،كــا أشــار ( )% 6.6أن لديهــم تحويــات تأتيهــم مــن الخــارج مــن بعــض أفـراد األرسة الذيــن يعملــون يف
بلــدان أخــرى.
يحتــوي الســؤال عــى أكــر مــن خيــار لذلــك فقــد تكــون هنالــك مصــادر دخــل متعــددة .مــع العلــم بــأن العديــد مــن املراجعــن/ات
قــد أشــاروا إىل أن العمــل داخــل املنــزل أو خــارج املنــزل خاصــة الــذي يكــون بشــكل يومــي «مياومــة» أو أحيانــا بالســاعة أو إلنهــاء
مهمــة محــددة ال يعتربونــه عمــا منتظــا ميكــن االعتــاد عليــه كمصــدر دخــل ثابــت ،وهــذا مــا يفــر اختــاف نســبة هــؤالء عــن
نســبة الذيــن أجابــوا بأنهــم يعملــون حســب الشــكل رقــم (.)11
ويتوافــق ذلــك مــع مــا أشــار إليــه تقريــر أعــده الصليــب األحمــر األردين ،الــذي اشــار إىل أن غالبيــة مصــادر الدخــل لــأرس الســورية
كانــت مــن املســاعدات والجمعيــات الخرييــة ،تالهــا العمــل غــر القانــوين ومل تشــكل الحــواالت مصــدر دخــل للســوريني يف األردن .30

30

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the Jordan Red Crescent, September, 2012, Syrian Refugee Living in the Communi
ty un Jordan: Assessment Report
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 .10توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة
حســب الحالــة العمليــة
شكل رقم ( :)11توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب الحالة العملية

% 22.4
% 75.9
%1.7
% 22.4
% 75.9
%1.7

كــا هــو مبــن يف الشــكل ومــن حيــث توزيــع املراجعــن/ات حســب الحالــة العمليــة فقــد أشــار حــوايل ( )% 76مــن عينــة الدراســة
بأنهــم ال يعملــون وليــس لديهــم عمــل مقابــل حــوايل ( )% 22يعمــل ،وهــؤالء غالبيتهــم مــن الذكــور الذيــن يعملــون بشــكل يومــي يف
قطــاع التحميــل والتنزيــل وأســواق الخضــار والفواكــه أو قطــاع اإلنشــاءات ،بينــا مل يجــب حــوايل  % 2مــن عينــة الدراســة.

 .11توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب
نوع السكن
%

53.3
الصحة%االنجابية حسب60نوع السكن
شكل رقم ( :)12توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات

% 19.2
% 2.6

% 2.6

%1
/
%1

% 19.2

% 23.8

% 23.8

% 53.3

40%
60
20
40
0
20
0

/

يظهــر مــن الشــكل ان غالبيــة أفـراد العينــة يســكنون يف مســاكن مــن منــط شــقة حيــث بلغــت نســبهم ( ،)% 53.3والذيــن يســكنون
يف غرفــة شــكلوا مــا نســبته ( ،)% 23.8يف حــن أن مــا نســبته ( )% 19.2مــن مفــردات العينــة يســكنون يف بيــت مســتقل .ويظهــر ذلــك
شــائعا يف بعــض محافظــات الشــال .وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن غالبيــة املراجعــن يســكنون معــا عــى مســتوى الحــي وأحيانــا
عــى مســتوى العــارة وهــم بالعــادة مجموعــة أرس ،ألنــه لوحــظ أن غالبيــة الالجئــن املوجوديــن يف األردن لديهــم عالقــات قويــة مــع
بعضهــم البعــض ألنهــم إمــا مــن نفــس البلــد أو نفــس العشــرة.
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 .12توزيــع املراجعــن/ات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة
حســب الجهــات املقدمــة لخدمــات الصحــة االنجابيــة
جدول رقم ( :)20توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية من السوريني حسب الجهات
املقدمة للخدمات الصحة االنجابية
مركز تقديم الخدمة
مؤسسة حكومية
مؤسسة مجتمع محيل
مؤسسة غري حكومية
مؤسسة دولية
املجموع

العدد
197
45
288
42
572

النسبة املئوية
34.4
7.9
50.3
7.3
100

يظهــر مــن الشــكل ان النســبة األكــر لعــدد املراجعــن/ات بنســبة ( )% 50.3يــرددون عــى املؤسســات غــر الحكوميــة مثــل (معهــد
العنايــة بصحــة األرسة ،جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،جمعيــة املركــز اإلســامي ،جمعيــة الهــال األحمــر األردين ،الجمعيــة األردنيــة
لتنظيــم وحاميــة األرسة) ،تالهــا املؤسســات الحكوميــة (مراكــز صحيــة ،مستشــفيات) بنســبة ( ،)% 34.4ثــم مؤسســات املجتمــع املحــي
(الجمعيــات املحليــة التــي تعمــل عــى مســتوى املحافظــة أو املنطقــة الجغرافيــة فقــط) وبلغــت ( )% 7.9بينــا نالــت املؤسســات
الدوليــة أقــل نســبة مــن املراجعــن/ات بنســبة (.)% 7.3
ويالحــظ مــن نتائــج التحليــل إىل أن املؤسســات غــر الحكوميــة شــكلت مــا يقــارب النصــف مــن املؤسســات التــي يــردد عليهــا
الســوريني ،وقــد يكــون الســبب يف ذلــك إىل أن هــذه الجهــات تقــدم خدماتهــا بشــكل مجــاين .ويعــود تراجــع الجهــات الحكوميــة إىل
أنهــا أصبحــت يف الفــرة األخــرة تتقــاىض مبالــغ ماليــة وتعامــل الســوريني معاملــة األردين غــر املشــمول بالتأمــن ،لذلــك أصبــح هنالــك
عــزوف عــن الــردد واإلقبــال عــى هــذه الجهــات ،أمــا بالنســبة للمؤسســات الدوليــة واملحليــة فيعــود ذلــك النتهــاء املشــاريع التــي
كانــت تنفذهــا والتوقــف عــن تقديــم الخدمــة.

 .13توزيــع املراجعني/املراجعــات الســوريني خــارج املخيــات يف األردن طلبــا لخدمــات الصحــة اإلنجابية
حســب عــدد مـرات الــردد عــى مركــز تقديــم الخدمــة خــال عــام .2015
جدول رقم ( :)21توزيع املراجعني/ات من السوريني حسب عدد مرات الرتدد عىل املركز خالل عام 2015
عدد مرات الرتدد عىل املركز
مرة واحدة
 5 - 2مرات
 9 - 6مرات
 10مرات فأكرث
املجموع

العدد
158
235
82
97
572

النسبة املئوية
27.6
41.1
14.3
17.0
100
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يظهــر مــن الجــدول أن النســبة األكــر مــن املراجعــن/ات بنســبة ( )% 41.1قــد تــرددوا عــى مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
مــن ( )5 - 2م ـرات خــال عــام  ،2015والذيــن قــد تــرددوا مــن ( )9 - 6م ـرات ( ،)% 14.3أمــا مــن تــرددوا (10م ـرات فأكــر) فقــد
بلغــت نســبتهم ( )% 17بينــا بلغــت نســبة الذيــن تــرددوا مــرة واحــدة (.)% 27.6

 .14توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب
علمهم بوجود ملف طبي
شكل رقم ( :)13توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب علمهم بوجود ملف طبي
%17.8
%17.8 % 82.2
% 82.2

يظهــر مــن الشــكل ان ( )% 82.2مــن املراجعــن/ات مــن الســوريني لديهــم علــم بوجــود ملــف طبــي ،بينــا أشــار ( )% 17.8بعــدم
معرفتهــم بوجــود ملــف طبــي خــاص بهــم.

 .15توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف األردن طلبا لخدمات الصحة االنجابية حسب
التسجيل يف املفوضية
شكل رقم ( :)14توزيع املراجعني/ات السوريني خارج املخيامت يف% 3.1
الصحة%االنجابية حسب التسجيل يف املفوضية
األردن طلبا لخدمات 6.3
% 3.1

% 6.3

% 90.6
% 90.6

يوضــح الشــكل بــأن ( )% 90.6مــن املراجعــن/ات مســجلني لــدى املفوضيــة العليــا لالجئــن ،بينــا أشــار ( )% 6.3مــن املراجعــن/ات
بأنهــم غــر مســجلني لــدى املفوضيــة.
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 2.4رضا السوريني املراجعني/ات ملراكز تقديم خدمات الصحة اإلنجابية عن الخدمات املقدمة لهم
 1.2.4رضا السوريني املراجعني/ت ملراكز تقديم خدمات الصحة اإلنجابية عن مكان تقديم الخدمة
جدول رقم (  :)22قياس رضا املراجعني/ت السوريني عن مكان تقديم الخدمة وفقاً للمتوسط الحسايب واالنحراف املعياري
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

املتوسط اإلنحراف األهمية
العبارة
النسبية الرتتيب
الحسايب املعياري
31
%
مرتفعة
6
80.8
1.16
4.04
موقع تقديم الخدمة مناسب وسهل الوصول اليه
مرتفعة
2
83.0
1.05
4.15
يتوافر يف املركز املرافق العامة ( الحاممات  ،املغاسل ،الخ)....
مرتفعة
4
82.6
1.04
4.13
هنالك مكان الستقبال الحاالت وارشادها
مرتفعة
8
80.2
1.13
قاعة االنتظار مالمئة من حيث السعة والتجهيزات وعدد املقاعد 4.01
مرتفعة
3
83.0
0.96
4.15
أشعر بأن املركز عىل مستوى عا ٍل من النظافة والرتتيب
مرتفعة
5
82.4
1.06
4.12
أوقات الدوام يف مركز تقديم الخدمة مناسبه
هنالك أماكن تراعي االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة (كبار
 20متوسطة
54.0
1.81
2.70
السن ،ذو االعاقة)
هنالك مكان خاص لتقديم خدمات الفحص الطبي الرسيري من
مرتفعة
12
78.4
1.12
3.92
قبل الطبيب
مرتفعة
13
77.4
1.13
3.87
الفرتة التي قضيتها مع مقدم الخدمة كافية
مرتفعة
14
77.2
1.42
3.86
أسعار الخدمات املقدمة مالمئة
مرتفعة
1
83.6
1.04
هنالك تنظيم لدخول املراجعني إىل مقدم الخدمة وحسب الدور 4.18
يوجد هنالك مكان مخصص لخدمة املشورة يحرتم خصوصية
مرتفعة
9
80.2
1.21
4.01
املستفيد
يوجد مكان مناسب لخدمة التثقيف الجامعي (محارضات،
 19متوسطة
62.8
1.86
3.14
ندوات..،
يوفر املركز كافة املعدات واألجهزة الطبية الخاصة بالصحة
مرتفعة
17
74.6
1.45
3.73
اإلنجابية
مرتفعة
11
79.4
1.19
3.97
أشعر بأن عدد العاملني يف املركز مناسب
مرتفعة
7
80.6
1.17
4.03
يتوافر يف املركز أدوات ومعدات نظيفة
مرتفعة
10
80.2
1.22
4.01
هنالك لوحات ارشادية وتوضيحية للمكان
مرتفعة
16
74.6
1.42
3.73
يتوافر بروشورات ومنشورات توعوية تتعلق بالخدمات املقدمة
مرتفعة
18
74.2
1.39
3.71
خدمات اجراء التحاليل الطبية متوفرة
مرتفعة
15
76.0
1.22
3.80
فرتة االنتظار التي اقضيها مناسبة
مرتفعة
--77.2
0.81
3.86
الدرجة الكلية
درجة
الرضا

يبــن الجــدول رقــم ( )22مــدى رضــا املراجعــن/ت عــن مــكان تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،وقــد أشــارت نتائــج التحليــل إىل أن درجــة
رضــا املراجعــن الكليــة عــن مــكان تقديــم الخدمــة كانــت مرتفعــة مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.86وأشــارت النتائــج إىل أن أعــى درجــات
الرضــا كانــت للعبــارة التــي تقــول “أن هنــاك تنظيــم لعمليــة دخــول املراجعــن وحســب الــدور» إذ بلــغ املتوســط الحســايب (.)4.18

 31األهمية النسبية = املتوسط الحسايب * 20%
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وجــاءت عبــارة «يتوفــر يف مركــز تقديــم الخدمــة املرافــق العامــة مثــل الحاممــات واملغاســل» يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســايب
بلــغ ( ،)4.15وجــاءت عبــارة «املركــز عــى مســتوى عــال مــن النظافــة والرتتيــب» يف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســايب ( ،)4.15وعبــارة
«وجــود مــكان الســتقبال الحــاالت وارشــادها» يف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب ( ،)4.13بينــا نالــت العبــارات « وجــود أماكــن
تراعــي األشــخاص ذوي االعاقــة»« ،يوجــد مــكان مناســب للتثقيــف الجامعــي» « ،توفــر خدمــات التحاليــل الطبيــة» أقــل درجــات رضــا
أقــل ومبتوســطات حســابية عــى التــوايل (.)3.71 ،3.14 ،2.70
وهــذه النتائــج تتوافــق مــع مــا أشــار إليــه تقريــر « تقييــم االحتياجــات الصحيــة» والــذي أعدتــه مؤسســة « – Première Urgency
 »Aide Medical Internationalعــام  ،2014حيــث أشــارت النتائــج الرئيســية لتقييــم املرافــق الصحيــة الحكوميــة يف محافظــة الزرقــاء
فيــا يتعلــق بالبنيــة التحيــة ،أنــه ال يتــم مراعــاة املســاحة وســهولة الوصــول إىل الطوابــق العلويــة دامئــا عنــد تصميــم املبــاين ويعــود
ذلــك إىل وجــود هــذه املراكــز يف مناطــق ذات كثافــة ســكانية عاليــة.

 2.2.4رضا السوريني املراجعني/ت ملراكز تقديم الخدمة عن مقدمي الخدمات بشكل عام
جدول رقم ( :)23قياس رضا املراجعني/ت السوريني عن القامئني عىل تقديم الخدمة وفقاً للمتوسط الحسايب واالنحراف املعياري
الرقم

العبارة

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

العاملون ميتلكون مهارات تواصل جيدة
استقبال العاملني مريح وجيد
اللغة املستخدمة من قبل العاملني لغة بسيطة وقريبة من املستفيدين
يعطي العاملني اجابات كاملة عن االستفسارات
يتمتع العاملون بسعة صدر لإلجابة عن االسئلة املتكررة
يتم تقديم كافة املعلومات املتعلقة بزياريت
العاملون يتمتعون بدرجة عالية من اتقان العمل
هنالك مراعاة من قبل العاملني لخصوصية الحاالت
يراعي العاملون الرسية للحاالت
يراعي ويتفهم القامئني عىل تقديم الخدمة املخاوف لدى بعض الحاالت
العاملون ودودون وطيبون
هناك اسئلة حول معرفة التاريخ املريض للعائلة
يتم توثيق زيارات املراجعة يف السجل املخصص ويف ملف املراجِعة
يتم تزويد الطبيب/ة املختص/ة بامللف الخاص عند كل زيارة
يقوم الطبيب /ة املختص/ة بكافة الفحوصات للتعرف عىل ما أحتاج
يقوم العاملني مبراعات أولويات السالمة العامة (تبديل الرشاشف،
تعقيم املكان)
يقوم الطبيب/ة املختص/ة بارتداء القفازات يف الحاالت التي
تتطلب الكشف
الدرجة الكلية

.16
.17
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املتوسط
الحسايب
4.06
3.99
4.11
3.94
3.81
3.88
3.85
3.95
3.95
3.85
4.01
3.81
4.10
3.93
3.80

درجة
اإلنحراف األهمية
الرتتيب
الرضا
املعياري النسبية%
 4مرتفعة
81.2
1.09
 6مرتفعة
79.8
1.05
 1مرتفعة
82.2
0.89
 9مرتفعة
78.8
1.08
 15مرتفعة
76.2
1.23
 11مرتفعة
77.6
1.13
 13مرتفعة
77.0
1.17
 7مرتفعة
79.0
1.10
 8مرتفعة
79.0
1.20
 12مرتفعة
77.0
1.22
 5مرتفعة
80.2
1.10
 14مرتفعة
76.2
1.30
 2مرتفعة
82.0
1.08
 10مرتفعة
78.6
1.12
 16مرتفعة
76.0
1.19

3.77

1.41

75.4

17

مرتفعة

4.09

1.15

81.8

3

مرتفعة

3.94

0.85

78.8

-

مرتفعة

يشــر جــدول رقــم ( )23إىل أن درجــة رضــا املراجعــن الكليــة عــن القامئــن عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة كانــت بشــكل عــام
مرتفعــة مبتوســط حســايب ( .)3.94وجــاءت عبــارة «اللغــة املســتخدمة مــن قبــل العاملــن لغــة بســيطة» باملرتبــة األوىل لرضــا املراجعــن
مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)4.11وجــاءت عبــارة « توثيــق زيــارات املراجعــة يف الســجل املخصــص /ملــف املراجعــن» باملرتبــة الثانيــة
مــن حيــث درجــة الرضــا مبتوســط حســايب ( ،)4.1وعبــارة « ارتــداء الطبيــب للقفــازات» يف املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســايب (.)4.09
وجــاءت عبــارة « امتــاك العاملــن ملهــارات التواصــل الجيــد» باملرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب ( ،)4.06بينــا نالــت العبــارات
«مراعــاة العاملــن ألولويــات الســامة العامــة» « ،قيــام الطبيــب بكافــة الفحوصــات للتعــرف عــى مــا أحتــاج» « ،متتــع العاملــن
بســعة صــدر لإلجابــة عــى األســئلة املتكــررة» « ،األســئلة الخاصــة بالتاريــخ املــريض للعائلــة» أقــل درجــات رضــا املراجعــن مبتوســطات
حســابية عــى التــوايل (.)3.81 ،3.81 ،3.80 ،3.77
وهــذا يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه تقريــر «تحديــد االحتياجــات الصحيــة» والــذي أعدتــه مؤسســة «Première Urgency – Aide
 »Medical Internationalلعــام  ،2014حيــث أشــار التقريــر إىل أن مــن أهــم العوائــق التــي تواجــه الســوريني هــو قلــة الخدمــات
والقــدرات واكتظــاظ املراكــز باملراجعــن وهــذا أدى إىل زيــادة الضغــط عــى الــكادر الطبــي العامــل يف هــذه املراكــز وقــد ترتــب عــى
ذلــك عــدم قــدرة األطبــاء عــى اجـراء الفحوصــات الالزمــة لكافــة املراجعــن وهــذا دليــل عــى قلــة جــودة الرعايــة الصحيــة.

 3.2.4رضا السوريني املراجعني/ت ملراكز تقديم خدمات الصحة اإلنجابية عن مكان تقديم الخدمة
ومقدمي الخدمات حسب متغري املحافظة:
بــن الجــدول رقــم ( )24املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات املراجعــن الســوريني حســب درجــة الرضــا عــن مــكان
تقديــم الخدمــة ومقدمــي الخدمــات حســب املحافظــة ،وتشــر نتائــج التحليــل إىل أن هنــاك تبايــن يف مســتويات الرضــا عــن مــكان
تقديــم الخدمــة حســب املحافظــات ،حيــث نالــت محافظــة اربــد أعــى درجــات الرضــا مبتوســط حســايب ( ،)4.19ثــم محافظــة جــرش
مبتوســط حســايب ( )4.17ثــم محافظــة العاصمــة وعجلــون مبتوســط حســايب( )3.94و( )3.70عــى التــوايل ،أمــا محافظتــي الزرقــاء
واملفــرق فقــد كانــت مســتويات الرضــا أقــل عــن باقــي املحافظــات مبتوســط حســايب ( )3.61و ( )3.60عــى التــوايل؛ وقــد يعــزى
انخفــاض درجــة الرضــا يف محافظــة الزرقــاء إىل الكثافــة الســكانية العاليــة عــى مســتوى األردن حيــث تعتــر ثالــث أكــر محافظــة مــن
حيــث عــدد الســكان بعــد عــان واربــد ،مــا يزيــد االزدحــام واإلقبــال عــى الخدمــات بشــكل أكــر ،أمــا محافظــة املفــرق فهــي مــن
املحافظــات التــي يوجــد فيهــا أعــداد كبــرة مــن الالجئــن الســوريني باإلضافــة إىل وجــود مخيــم الزعــري فيهــا.
وهــذا يتوافــق مــع نتائــج التقريــر الــذي أعدتــه مؤسســة « ”Première Urgency – Aide Medical Internationalعــام  2014بعنوان
«تقييــم االحتياجــات الصحيــة» ،حيــث أشــارت الدراســة إىل أن معظــم املنظــات التــي توفــر الخدمــات الصحيــة تتوفــر يف محافظــات
الشــال وقــد شــهدت محافظــة الزرقــاء إنشــاء عــدد محــدود مــن املنظــات.
كــا يشــر الجــدول إىل وجــود اختــاف يف مســتويات الرضــا عــن مقدمــي خدمــات الصحــة اإلنجابيــة يعــزى إىل اختــاف املحافظــة،
حيــث نالــت محافظــة اربــد أعــى درجــات الرضــا مبتوســط حســايب ( ،)4.30ثــم محافظــة جــرش مبتوســط حســايب ( )4.13ثــم محافظــة
الزرقــاء مبتوســط حســايب ( ،)4.05أمــا محافظــة املفــرق فقــد ســجلت أقــل درجــات الرضــا عــن مقدمــي خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
مبتوســط حســايب (.)3.48
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وبذلــك يكــون املرتدديــن يف محافظــة املفــرق هــم األقــل رضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــات ومقدمــي الخدمــات مقارنــة مــع باقــي
املحافظــات ،واربــد األكــر رضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة والقامئــن عليهــا.
جدول رقم (  :)24قياس رضا املراجعني/ت السوريني عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات حسب املحافظة
الرضا
الرضا عن
مكان تقديم
الخدمة

الرضا عن
مقدمي
الخدمات

املحافظة

عدد املستجيبني

املتوسط الحسايب

العاصمة
الزرقاء
املفرق
جرش
عجلون
اربد
العاصمة
الزرقاء
املفرق
جرش
عجلون
اربد

101
91
95
90
105
90
101
91
95
90
105
90

3.94
3.61
3.60
4.17
3.70
4.19
3.94
4.05
3.48
4.13
3.76
4.30

اإلنحراف املعياري االهمية النسبية %
78.8
72.2
72.0
83.4
74.0
83.8
78.8
81.0
69.6
82.6
75.2
86.0

1.16
0.38
0.54
0.66
1.03
0.49
1.16
0.50
0.63
0.53
1.01
0.75

كــا تشــر نتائــج تحليــل التبايــن األحــادي الختبــار الفــروق يف مســتويات الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي الخدمــات
حســب املحافظــة كــا هــو مبــن يف الجــدول رقــم ( )25إىل أن هنــاك فــروق ذات داللــة احصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05بالرضــا
عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي الخدمــات تعــزى إىل اختــاف املحافظــة بداللــة ارتفــاع قيمــة (ف) املحســوبة والتــي بلغــت عــى
التــوايل ( )11.037و ( )11.780مبعنــى ان مســتويات الرضــا تأثــرت باختــاف املحافظــة.
جدول رقم ( :)25نتائج تحليل التباين األحادي الختبار الفروق يف الرضا عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات حسب املحافظة
الرضا

مصدر التباين

بني املجموعات
الرضا عن مكان تقديم
داخل املجموعات
الخدمة
الكيل
بني املجموعات
الرضا عن مقدمي
داخل املجموعات
الخدمات
الكيل
* الفروق دالة احصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
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مجموع املربعات
33.569
344.310
377.879
39.041
375.151
414.191

درجات
الحرية
5
566
571
5
566
571

متوسط
املربعات
6.714
0.608

قيمة (ف)
املحسوبة
11.037

الداللة
االحصائية
*0.000

7.808
0.663

11.780

*0.000

 4.2.4رضا السوريني املراجعني ملراكز تقديم خدمات الصحة اإلنجابية عن مكان تقديم الخدمة
ومقدمي الخدمات حسب متغري مركز تقديم الخدمة
جدول رقم ( :)26قياس رضا املراجعني السوريني عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات حسب مركز تقديم الخدمة وفقاً
للمتوسط الحسايب واالنحراف املعياري
الرضا

مركز تقديم الخدمة

مؤسسة حكومية
الرضا عن مكان مؤسسة مجتمع محيل
تقديم الخدمة مؤسسة غري حكومية
مؤسسة دولية
مؤسسة حكومية
الرضا عن مقدمي مؤسسة مجتمع محيل
الخدمات
مؤسسة غري حكومية
مؤسسة دولية

عدد املستجيبني

املتوسط الحسايب

اإلنحراف املعياري

197
45
288
42
197
45
288
42

3.87
3.84
3.84
4.03
3.91
3.86
3.93
4.18

0.78
0.59
0.89
0.58
0.80
0.88
0.90
0.68

االهمية
النسبية
%77.4
%76.8
%76.8
%80.6
%78.2
%77.2
%78.6
%83.6

يشــر الجــدول رقــم ( )26إىل أن املؤسســات الدوليــة ســجلت أعــى درجــات الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة مبتوســط حســايب
( ،)4.03ثــم املؤسســات الحكوميــة مبتوســط حســايب ( )3.87ثــم املؤسســات غــر الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املحــي مبتوســط
حســايب ( )3.84وهــي جميعهــا ســجلت درجــات رضــا متقاربــة ومرتفعــة.
كــا يشــر إىل ان املؤسســات الدوليــة نالــت املرتبــة األوىل بدرجــة رضــا املرتدديــن عــن مقدمــي الخدمــات مبتوســط حســايب ( )4.18ثــم
املؤسســات غــر الحكوميــة مبتوســط حســايب ( )3.93ثــم املؤسســات الحكوميــة مبتوســط حســايب ( )3.91ومؤسســات املجتمــع املحــي مبتوســط
حســايب ( ،)3.86وبذلــك تكــون املؤسســات الدوليــة قــد نالــت املرتبــة األوىل لدرجــة رضــا املرتدديــن مــن حيــث املــكان ومقدمــي الخدمــات.
ويبــن الجــدول رقــم ( )27نتائــج تحليــل التبايــن األحــادي الختبــار الفــروق يف الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي الخدمــات
حســب مركــز تقديــم الخدمــة ،إذ أظهــرت نتائــج التحليــل إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()0.05
يف مســتويات الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي الخدمــات تعــزى إىل اختــاف مركــز تقديــم الخدمــة بداللــة انخفــاض قيمــة
(ف) املحوســبة والتــي بلغــت عــى التــوايل ( )0.647و (.)1.355
جدول رقم ( :)27نتائج تحليل التباين االحادي الختبار الفروق يف الرضا عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات
حسب مركز تقديم الخدمة
الرضا
الرضا عن مكان تقديم
الخدمة
الرضا عن مقدمي
الخدمات

مصدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل

مجموع
املربعات
1.288
376.591
377.879
2.943
411.248
414.191

درجات
الحرية
3
568
571
3
568
571

متوسط
املربعات
0.429
0.663

قيمة (ف)
املحسوبة
0.647

الداللة
االحصائية
0.585

0.981
0.724

1.355

0.256
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 5.2.4رضا السوريني املراجعني لخدمات الصحة اإلنجابية عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات
حسب متغري الفئة املستهدفة:
جدول رقم ( :)28قياس رضا املراجعني السوريني عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات حسب الفئة املستهدفة وفقاً للمتوسط
الحسايب واالنحراف املعياري
الفئة املستهدفة

الرضا

عدد املستجيبني

املتوسط الحسايب

اإلنحراف املعياري

األهمية النسبية %

59
390
55
68
59
390
55
68

3.88
3.95
3.40
3.72
3.98
3.99
3.55
3.91

0.51
0.80
1.04
0.79
0.70
0.85
1.02
0.77

77.6
79.0
68.1
74.3
79.6
79.8
70.9
78.1

الشباب ( 24 - 12سنة)
الرضا عن
سيدات ( 49 - 12سنة)
مكان تقديم
ذكور ( 25سنة فأكرث)
الخدمة
سيدات يف سن األمل
الشباب ( 24 - 12سنة)
الرضا عن
سيدات ( 49 - 12سنة)
مقدمي
ذكور ( 25سنة فأكرث)
الخدمات
سيدات يف سن األمل

يبــن الجــدول أعــاه املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات الســوريني املراجعــن عــى مقيــاس الرضــا عــن مــكان
تقديــم الخدمــة ومقدمــي الخدمــات حســب الفئــة املســتهدفة ،ومــن حيــث الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة فقــد كان رضــا
الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12أعــى مــن باقــي الفئــات العمريــة مبتوســط حســايب ( )3.95وتالهــا الشــباب ضمــن الفئــة
العمريــة ( )24 - 12مبتوســط حســايب ( )3.88ثــم الســيدات يف ســن األمــل مبتوســط حســايب ( )3.72بينــا كان مســتوى رضــا الذكــور
( 25فأكــر) متــدين مقارنــة مــع الفئــات األخــرى مبتوســط حســايب (.)3.4
أمــا بالنســبة ملســتوى رضــا املراجعــن عــن مقدمــي الخدمــات فقــد كان الرضــا أيضــا لــدى الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ()49 - 12
أعالهــا مبتوســط حســايب ( )3.99ثــم تالهــا الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12مبتوســط حســايب بلــغ ( )3.98ثــم الســيدات يف
ســن األمــل مبتوســط حســايب ( )3.91وباملرتبــة األخــرة الذكــور أيضــا مبتوســط حســايب (.)3.55
كــا يوضــع الجــدول رقــم ( )29نتائــج تحليــل التبايــن األحــادي الختبــار الفــروق يف الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة ومقدمــي
الخدمــات حســب الفئــة املســتهدفة ،حيــث تشــر النتائــج إىل وجــود فــروق دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( )0.05يف الرضــا عــن
مــكان تقديــم الخدمــة والرضــا عــن مقدمــي الخدمــات تعــزى إىل اختــاف الفئــة املســتهدفة بداللــة ارتفــاع قيــم (ف) املحســوبة لهــا
واللتــان بلغتــا (.)4.500 ،8.472
جدول رقم ( :)29نتائج تحليل التباين االحادي الختبار الفروق يف الرضا عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات
حسب الفئة املستهدفة
الرضا
الرضا عن مكان تقديم
الخدمة
الرضا عن مقدمي
الخدمات

مصدر التباين

مجموع املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل

16.185
361.694
377.879
9.617
404.575
414.191

* الفروق دالة احصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
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درجات
الحرية
3
568
571
3
568
571

متوسط
املربعات
5.395
0.637

قيمة (ف)
املحسوبة
8.472

الداللة
االحصائية
*0.000

3.206
0.712

4.500

*0.004

 6.2.4رضا السوريني املراجعني لخدمات الصحة اإلنجابية عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات
حسب عدد مرات الرتدد عىل مركز تقديم خدمات الصحة االنجابية
جدول رقم ( :)30قياس رضا املراجعني السوريني عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات حسب عدد مرات الرتدد عىل املركز
عدد مرات الرتدد عىل املركز

الرضا
الرضا عن
مكان
تقديم
الخدمة
الرضا عن
مقدمي
الخدمات

مرة واحدة
 5 - 2مرات
 9 - 6مرات
 10مرات فأكرث
مرة واحدة
 5 - 2مرات
 9 - 6مرات
 10مرات فأكرث

عدد املستجيبني

املتوسط الحسايب

158
235
82
97
158
235
82
97

3.71
3.82
3.96
4.15
3.76
3.92
3.94
4.25

اإلنحراف املعياري االهمية النسبية %
74.2
76.4
79.2
83.0
75.2
78.4
78.8
85.0

0.99
0.67
0.69
0.83
1.07
0.74
0.70
0.73

يشــر جــدول رقــم ( )30اىل وجــود اختــاف يف مســتويات الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة حســب عــدد مـرات الــردد عــى املركــز،
حيــث كان أعــى رضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة الذيــن تــرددوا عــى املركــز ( 10مـرات وأكــر) مبتوســط حســايب ( )4.15ثــم تالهــا
الذيــن تــرددوا عــى املركــز مــن ( )9 - 6مـرات مبتوســط حســايب ( )3.96ثــم املرتدديــن مــن ( )5 - 2مـرات مبتوســط حســايب ( ،)3.82أمــا
األقــل رضــا فكانــوا املرتدديــن مــرة واحــدة مبتوســط حســايب ( ،)3.71وهنــا ميكننــا أن نســتخلص بأنــه كلــا زادت عــدد مـرات الــردد
عــى املركــز زادت نســبة الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة.
كــا جــاءت النتائــج مشــابهة بالنســبة لعــدد مـرات الــردد ومســتوى الرضــا عــن مقدمــي الخدمــات ،حيــث كان مــن تــرددوا ( 10مـرات
فأكــر) أكــر رضــا مــن غريهــم مبتوســط حســايب ( )4.25ثــم تالهــا الذيــن تــرددوا مــن ( )9 - 6مـرات مبتوســط حســايب ( ،)3.94ثــم املرتدديــن
مــن ( )5 - 2مـرات مبتوســط حســايب ( ،)3.92وأخـرا واألقــل رضــا الذيــن تــرددوا عــى املركــز مــرة واحــدة مبتوســط حســايب (.)3.76
كــا يشــر الجــدول رقــم ( )31إىل وجــود فــروق دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( )0.05يف الرضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة
والرضــا عــن مقدمــي الخدمــات تعــزى إىل اختــاف عــدد مـرات الــردد عــى املركــز بداللــة ارتفــاع قيــم (ف) املحســوبة لهــا واللتــان
بلغتــا (.)7.038 ،6.728
جدول رقم ( :)31نتائج تحليل التباين االحادي الختبار الفروق يف الرضا عن مكان تقديم الخدمة ومقدمي الخدمات حسب عدد مرات
الرتدد عىل املركز
الرضا
الرضا عن مكان تقديم
الخدمة
الرضا عن مقدمي
الخدمات

مصدر التباين

مجموع املربعات

بني املجموعات
داخل املجموعات

12.966
364.913

درجات
الحرية
3
568

متوسط
املربعات
4.322
0.642

الكيل

377.879
14.845
399.346
414.191

571
3
568
571

4.948
0.703

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل

قيمة (ف)
املحسوبة
6.728

7.038

الداللة
االحصائية
*0.000

*0.000

* الفروق دالة احصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
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 3.4رضا السوريني املراجعني لخدمات الصحة اإلنجابية عن الخدمات املقدمة
لقــد تــم تقســيم هــذا املحــور إىل أربعــة أقســام حســب الفئــات العمريــة املســتهدفة لهــذه الدراســة ،وذلــك للتعــرف عــى مــدى
رضاهــم عــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة التــي يتلقوهــا مــن خــال املراكــز املختلفــة التــي تقــدم هــذه الخدمــات.

 1.3.4رضا املراجعات السوريات املتزوجات يف الفئة العمرية ( )49 - 12عن خدمات الصحة اإلنجابية
املقدمة
 1.1.3.4الخصائص الدميوغرافية للمراجعات السوريات املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة:
تــم وضــع مجموعــة مــن األســئلة الدميوغرافيــة للنســاء املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12واملراجعــات للمراكــز الصحيــة
طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة ،والتــي قــد تعطــي معلومــات مهمــة حــول طبيعــة هــذه الفئــة والخصائــص التــي متتــاز بهــا
باعتبارهــا الفئــة األكــر تــرددا ً عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وهــذه الخصائــص ذات مدلــول هــام عــن مــدى الرضــا عــن خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة علــا بــأن عــدد أف ـراد هــذه الفئــة  390امــرأة.

 .1توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب العمر
عند الزواج األول
شكل رقم ( :)15توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب العمر عند الزواج األول
%
60

% 47.9
% 27.2
% 9.7

% 4.4

40
20

%10.8

0
27

26 - 23

22 - 17

16 - 12

يظهــر مــن الشــكل أن نســبة النســاء املراجعــات اللــوايت كانــت أعامرهــن عنــد الــزواج األول ضمــن الفئــة العمريــة ( )22 - 17عامــا
بلغــت ( ،)% 47.9ثــم جــاءت الفئــة العمريــة ( )16 - 12عامــا بنســبة ( ،)% 27.2وهــذا يعنــي أن ( )% 75.1مــن النســاء املتزوجــات
واملراجعــات طلبــا لخدمــات الصحــة االنجابيــة كانــت أعامرهــم عنــد الــزواج األول أقــل أو تســاوي ( 22عامــا) ،كــا أشــارت مــا نســبته
( )% 10.8إىل أن العمــر عنــد الــزواج األول كان ضمــن الفئــة العمريــة ( ، )26 - 23وان ( )% 4.4منهــن كانــت أعامرهــن عنــد الــزواج
األول ضمــن الفئــة العمريــة ( 27ســنة وأكــر) ،وهــذا يتوافــق مــع نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن  ،2015حيــث أشــارت نتائــج
التعــداد إىل أن الســوريني يتزوجــون عنــد أعــار أبكــر مقارنــة مــع األردنيــن ،حيــث بلــغ املتوســط للذكــور  23.7ولإلنــاث  18.9ســنة،
والوســيط  22.8و  17.7ســنة للذكــور واإلنــاث عــى التــوايل.
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 .2توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12حسب العمر عند
إنجاب أول مولود
شكل رقم ( :)16توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب العمر عند إنجاب أول مولود
%
60
40
20
0

% 55.6
% 9.7

% 5.4

% 6.2
27

% 13.8

26 - 23

% 9.2
22 - 17

16 - 12

* غري منجبات :السيدة التي مل يسبق لها الوالدة نهائيا

تشــر نتائــج التحليــل إىل أن ( )% 55.6مــن النســاء كانــت أعامرهــم ضمــن الفئــة العمريــة ( )22 - 17عنــد انجــاب أول مولــود ،ثــم
تالهــا النســاء ضمــن الفئــة العمريــة ( )26 - 23بنســبة ( ،)% 13.8وهــذه النســب تعكــس ظاهــرة الــزواج املبكــر الســائدة لــدى
الســوريني ،حيــث أن هنــاك توافــق بدرجــة كبــرة مــا بــن العمــر عنــد الــزواج األول وانجــاب أول مولــود ،حيــث أن غالبيــة الســيدات
تزوجــن ضمــن الفئــة العمريــة ( )22 - 17وأن غالبيــة الســيدات أنجــن املولــود األول ضمــن الفئــة العمريــة ( ،)22 - 17وقــد يعــزى
ذلــك إىل طبيعــة الثقافــة االجتامعيــة الســائدة لــدى الالجئــن الســوريني يف األردن وهــم بالغالــب مــن املناطــق الحدوديــة لــأردن وهــي
مناطــق زراعيــة وريفيــة تطغــى عليهــا األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة التقليديــة الســائدة نظـرا ً لبعدهــا عــن مراكــز الحــر واملــدن،
وهــي مناطــق ذات امتــدادات عشــائرية تعتمــد عــى صــات القرابــة والــدم وبالتــايل فــان هــذه البيئــات متتــاز بالــزواج املبكــر وزواج
األقــارب والعالقــات االجتامعيــة القامئــة عــى روابــط الــدم وضعــف انخـراط ومشــاركة املــرأة يف التعليــم وســوق والعمــل.

 .3توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب عدد
اإلسقاطات/اإلجهاضات
جدول رقم ( :)32توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب عدد اإلسقاطات /اإلجهاضات
عدد االسقاطات واالجهاضات
2-1
5-3
7-6
 8فأكرث
غري منجبات
ال يوجد حاالت اسقاط او اجهاض
ال يوجد اجابة
املجموع

العدد
189
40
3
3
21
96
38
390

النسبة املئوية
48.5
10.3
0.8
0.8
5.4
24.6
9.7
100
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بلغــت نســبة املراجعــات ممــن تعرضــن لحــاالت اإلجهــاض  2 - 1مــرة ( ،)% 48.5ثــم تالهــا الــايت تعرضــن لإلجهــاض ()5 - 3
مـرات بنســبة ( ،)% 10.3ويجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن هنــاك ( )% 5.4مــن املراجعــات غــر منجبــات ،و( )% 24.6مل يتعرضــن لحــاالت
اإلجهــاض ،وهــذا يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه املســح الــذي أعــده مــروع تواصــل ،حيــث أشــارت ( )% 44مــن املبحوثــات أنهــن قــد
تعرضــن لإلجهــاض يف الســابق مبعــدل اجهاضــن لــكل امــرأة .32

 .4توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب عدد
الوالدات الحية
جدول رقم ( :)33توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب عدد الوالدات الحية
عدد الوالدات الحية

العدد

النسبة املئوية

1-2
3-5
6-7
 8فأكرث
غري منجبات
ال يوجد اجابة
املجموع

74
175
59
23
21
38
390

19.0
44.9
15.1
5.9
5.4
9.7
100

تشــر نتائــج التحليــل إىل أن ( )% 44.9مــن النســاء املراجعــات لديهــن ( )5 - 3والدات حيــة ،ثــم تالهــا الســيدات اللــوايت لديهــن ()2 - 1
بنســبة ( ،)% 19.0بينــا الســيدات الــايت لديهــن  8والدات وأكــر بلغــت نســبتهم ( ،)% 5.9وهــذا يتناســب مــع مــا أشــار إليــه املســح
الــذي أجـراه مــروع تواصــل إىل أن أغلــب املبحوثــات لديهــن ( )5 - 3والدات حيــة بنســبة بلغــت (.)% 47.8

 .5توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات حاليا ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب
االستخدام الحايل لوسائل تنظيم األرسة
شكل رقم ( :)17توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات حاليا ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب االستخدام
الحايل لوسائل تنظيم األرسة
%9.9
% 49.7

32

68

% 40.3

JCAP, 2015, Knowledge, Attitude and Practices toward family planning and reproductive health among married women of reproductive age in selected
districts in Jordan

يظهــر مــن الشــكل اعــاه أن نســبة االســتخدام الحــايل لوســائل تنظيــم األرسة بلغــت ( .)% 49.7وعنــد ســؤال املراجعــات حــول ان
كانــت هــذه الوســيلة هــي الوســيلة األوىل التــي تســتخدمها أجابــت ( )% 58.3باإليجــاب و ( )% 41.7بالنفــي ،وقــد توافقــت نســبة
االســتخدام الحــايل لوســائل تنظيــم االرسة مــع مــا أشــار إليــه املســح الــذي أعــده مــروع تواصــل ،حيــث أشــار إىل أن ( )% 51مــن
الســوريات املتزوجــات يف عمــر اإلنجــاب ( )49 - 15يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة ســواء كانــت تقليديــة أو حديثــة.

 .6توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات حاليا ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة
املستخدمات لوسائل تنظيم االرسة حسب نوع الوسيلة املستخدمة
جدول رقم ( :)34توزيع املراجعات السوريات من النساء املتزوجات حاليا ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة املستخدمات لوسائل
تنظيم االرسة حسب نوع الوسيلة باملقارنة مع نتائج مسح السكان والصحة االرسية 2012
الوسائل الحديثة

الدراسة
*
الحالية
**
DHS
2012

أية
أية وسيلة حبوب لولب
وسيلة حديثة

حقن
باإلبر

الوسائل التقليدية

أية
قذف امتناع
الواقي التعقيم
وسيلة
غرسات
خارجي دوري
الذكري األنثوي
تقليدية

مل
تحدد

49.7

41.4

10.5

26.2

1.9

0.6

1.9

0.3

3.9

2.5

1.4

4.4

61.2

42.3

8.1

21.3

0.9

0.3

7.9

2.2

18.9

14.3

3.5

-

* املجلس االعىل للسكان ،2016،دراسة خدمات الصحة االنجابية للسوريني خارج املخيامت يف االردن.
** دائرة االحصاءات العامة ،مسح السكان والصحة االرسية .2012

ويظهــر مــن الجــدول أن نســبة الســيدات اللــوايت يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة الحديثــة بلغــت ( ،)% 41.4فيــا
بلغــت نســبة مــن يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة التقليديــة ( ،)% 3.9وكان اللولــب أكــر وســائل تنظيــم األرسة الحديثــة
اســتخداما ( ،)% 26.2تــاه الحبــوب بنســبة ( )% 10.5ثــم الحقــن باإلبــر والواقــي الذكــري بنفــس النســبة ( ،)% 1.9امــا فيــا يتعلــق
بنســب اســتخدام الوســائل التقليديــة ،فقــدا نــال القــذف الخارجــي أكــر الوســائل التقليديــة اســتعامال بنســبة ( )% 2.5تــاه االمتنــاع
الــدوري بنســبة ( ،)% 1.4وهــذا مقــارب لنتائــج مســح مــروع تواصــل حيــث بلغــت نســبة الســوريات املتزوجــات يف عمــر اإلنجــاب
( )49 - 15اللــوايت يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة الحديثــة ( ،)% 38.7يف حــن بلغــت نســبة مــن يســتخدمن وســيلة
مــن وســائل تنظيــم األرس التقليديــة ( ،)% 12.4وكان اللولــب مــن أكــر وســائل تنظيــم األرسة اســتخداما بنســبة  ،% 21تالهــا العــزل
بنســبة  % 14ثــم الحبــوب  % 10ثــم الواقــي الذكــري بنســبة .% 6
كــا يظهــر مــن الجــدول ايضــا وجــود اختالفــات بنســب االســتخدام لوســائل تنظيــم االرسة بــن الســوريات املتزوجــات مــن مجتمــع الدراســة
ونســب اســتخدام الوســائل بــن الســيدات املتزوجــات يف املجتمــع األردين ،وذلــك بنــاء عــى نتائــج احــدث مســح للســكان والصحــة االرسيــة
 ،2012حيــث اظهــر املســح بــأن نســبة الســيدات اللــوايت يســتخدمن ايــة وســيلة لتنظيــم االرسة بلغــت ( ،)% 61.2ووســائل تنظيــم األرسة
الحديثــة ( ،)% 42.3يف حــن بلغــت نســبة مــن يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرس التقليديــة ( ،)% 18.9وكان اللولــب مــن أكــر
وســائل تنظيــم األرسة اســتخداما أيضــا بنســبة  ،% 21.3تالهــا القــذف الخارجــي بنســبة  % 14.3ثــم الحبــوب  ،% 8.1ثــم الواقــي الذكــري
بنســبة  ،% 7.9حيــث تعتــر الفروقــات واضحــة عــى مســتوى االســتخدام العــام للوســائل فنســبة االســتخدام بــن الســوريات اقــل.
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 .7توزيع املراجعات السوريات من النساء يف الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب مراكز تقديم
الخدمة
جدول رقم ( :)35توزيع املراجعات السوريات من النساء ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب مراكز تقديم الخدمة
الفئة العمرية

املؤرش

49 - 12

العدد
النسبة املئوية

مؤسسة
حكومية
139
% 35.6

مركز تقديم الخدمة
مؤسسة غري
مؤسسة
حكومية
مجتمع محيل
200
29
% 51.3
% 7.4

املجموع

مؤسسة دولية

390
% 100

22
% 5.6

يشــر الجــدول أعــاه إىل أن ( )% 51.3مــن إجــايل املراجعــات والــذي بلــغ ( )390يراجعــن املؤسســات غــر الحكوميــة للحصــول عــى
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،فيــا أشــارت ( )% 35.6أنهــن يذهــن إىل املؤسســات الحكوميــة.

 .8توزيع املراجعات السوريات من النساء ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب عدد مرات الرتدد
عىل مركز تقديم خدمات الصحة االنجابية خالل عام 2015
جدول رقم ( :)36توزيع املراجعات السوريات من النساء ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب عدد مرات الرتدد
الفئة العمرية

املؤرش

49 - 12

العدد
النسبة املئوية

املجموع

عدد مرات الرتدد عىل املركز خالل 2015
مرة واحدة

5-2

9-6

+ 10

95
% 24.4

160
% 41

63
% 16.2

72
% 18.5

390
% 100

يشري الجدول اعاله إىل أن غالبية املراجعات قد راجعن مركز تقديم الخدمة ( )5 - 2مرات خالل عام .2015

 .9توزيع املراجعات السوريات من النساء ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب علمهم بوجود
ملف طبي
شكل رقم ( :)18توزيع املراجعات السوريات من النساء يف الفئة العمرية ( )49 - 12سنة حسب علمهم بوجود ملف طبي
% 20

% 80

يوضح الشكل بأن ( )% 80من املراجعات من السوريني ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة عىل علم بوجود ملف طبي.
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 .10رضا املراجعات السوريات من النساء يف الفئة العمرية ( )49 - 12سنة عن الخدمات املقدمة
جدول رقم ( :)37قياس رضا املراجعني السوريني من السيدات املتزوجات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12سنة الخدمات التي يقدمها
املركز وفقاً للمتوسط الحسايب واالنحراف املعياري
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

العبارة
يوفر املركز محارضات تثقيفية وتوعوية تتعلق مبواضيع الصحة
اإلنجابية وتنظيم األرسة
يقدم املركز خدمات التثقيف الصحي الجامعي من خالل الزيارات
املنزلية مبواضيع الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة
يقدم املركز خدمات املشورة فيام يتعلق مبواضيع الصحة اإلنجابية
تتوفر وسائل تنظيم األرسة بشكل دائم
تقدم خدمات املشورة لالستفسار عن وسائل تنظيم األرسة
الرشح املقدم عن وسائل تنظيم األرسة رشح وايف
خدمات النصح والتثقيف الصحي الختيار الوسيلة االفضل
يتم اجراء الفحوصات الالزمة وتقييم أهلية املراجعة الستخدام الوسيلة
يتم الرشح عن اآلثار الجانبية لوسائل تنظيم األرسة وعن كيفية
التعامل معها يف حال حدوث مضاعفات
يوفر املركز خدمات املتابعة للسيدات بعد استخدام وسائل تنظيم األرسة
يوفر املركز محارضات توعوية وتثقيفية حول اهمية املباعدة بني املواليد
خدمات املشورة ملوضوع املباعدة بني املواليد جيدة وكافية
تتوفر محارضات توعوية وتثقيفية حول الرضاعة الطبيعية
يوفر املركز خدمات املشورة حول موضوع الرضاعة الطبيعية
تتوفر خدمات التثقيف حول اهمية املطاعيم لألم والطفل
تتوفر املطاعيم الخاصة باألطفال والنساء
يتم تقييم وضع السيدة الحامل وحساب فرتة الحمل واجراء الفحوصات
يوفر املركز كافة املكمالت الغذائية التي تحتاجها السيدة يف فرتة
الحمل مثل :الحديد ،الكالسيوم ،الفيتامينات ،الخ.....
تتوفر الفحوصات الالزمة لرسطان الثدي وعنق الرحم
تتوفر خدمة االحالة يف حالة تشخيص رسطان الثدي وعنق الرحم
تتوفر برامج توعوية حول رسطان الثدي وعنق الرحم
تتوفر محارضات توعوية وتثقيفية حول موضوع الزواج املبكر
يوفر املركز خدمات املشورة حول موضوع الزواج املبكر
يوفر املركز خدمات التوعية والتثقيف حول أسباب حاالت
اإلسقاط /اإلجهاض وما بعده
يوفر املركز خدمات العالج لحاالت اإلجهاض /اإلسقاط وما بعده
يوفر املركز خدمات اإلحالة لحاالت اإلجهاض /اإلسقاط وما بعده
الدرجة الكلية

الرتتيب

درجة
الرضا

2.93

1.96

%58.5

17

متوسطة

2.58

1.95

%51.6

18

متوسطة

3.17
3.38
3.42
3.33
3.25
3.15

1.88
1.88
1.84
1.84
1.81
1.79

%63.4
%67.5
%68.5
%66.6
%65.0
%62.9

10
2
1
3
5
12

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.20

1.79

%63.9

8

متوسطة

3.22
2.96
3.05
2.95
3.03
3.19
3.21
3.28

1.81
1.91
1.87
1.91
1.87
1.91
1.94
1.86

%64.4
%59.2
% 61
% 59
% 60.6
% 63.9
% 64.1
% 65.6

6
15
13
16
14
9
7
4

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.15

1.89

% 63.1

11

متوسطة

2.48
2.12
2.33
2.32
2.39

2.04
2.05
2.02
2.00
1.99

% 49.6
% 42.4
% 46.7
% 46.4
% 47.8

19
26
23
24
22

متوسطة
منخفضة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.46

1.95

% 49.1

20

متوسطة

2.29
2.42
2.89

1.96
1.98
1.52

% 45.8
% 48.3
% 57.9

25
21
---

منخفضة
متوسطة
متوسطة

املتوسط اإلنحراف االهمية
الحسايب املعياري النسبية
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يشــر الجــدول رقــم ( )37إىل مــدى رضــا املراجعــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12عــن الخدمــات التــي يقدمهــا مركــز تقديــم
خدمــة الصحــة اإلنجابيــة .حيــث أشــارت النتائــج إىل أن درجــة رضــا املراجعــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12عــن الخدمــات
املقدمــة كانــت متوســطة مبتوســط حســايب ( ،)2.89وقــد نالــت عبــارة « تقديــم خدمــات املشــورة لالستفســار عــن وســائل تنظيــم
األرسة» أعــى درجــات الرضــا مبتوســط حســايب ( ،)3.42تالهــا عبــارة « توفــر وســائل تنظيــم األرسة بشــكل دائــم» مبتوســط حســايب
( ،)3.38ثــم عبــارة « الــرح املقــدم عــن وســائل تنظيــم األرسة باعتبــاره رشحـاً وافيـاً» مبتوســط حســايب ( ،)3.33وجــاءت عبــارة « يتــم
تقييــم وضــع الســيدة الحامــل واجـراء الفحوصــات الالزمــة» باملرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب ( ،)3.28بينــا نالــت العبــارات «توفــر
خدمــات االحالــة لتشــخيص رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم» « ،توفــر خدمــات العــاج لحــاالت اإلســقاط /اإلجهــاض» « ،محــارضات
توعويــة وتثقيــف حــول الــزواج املبكــر» أقــل درجــات الرضــا مبتوســط حســايب (.)2.32 ،2.29 ،2.12

 2.3.4رضا املراجعني السوريني من الشباب من كال الجنسني يف الفئة العمرية ( )24 - 12سنة عن
خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة
 .1توزيع املراجعني السوريني من الشباب من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية ( )24 - 12سنة حسب
مراكز تقديم الخدمة
جدول رقم ( :)38توزيع املراجعني من السوريني الشباب من كال الجنسني حسب مركز تقديم الخدمة
الفئة العمرية

املؤرش

شباب 24 - 12

العدد
النسبة املئوية %

مؤسسة
حكومية
21
35.6

مركز تقديم الخدمة
مؤسسة
محيل مؤسسة غري حكومية مؤسسة دولية
مجتمع
9
19
10
15.3
32.2
16.9

املجموع
59
100

يشــر الجــدول إىل أن ( )% 35.6مــن إجــايل املراجعــن مــن الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة ( ،)24 - 12قــد راجعــوا املؤسســات الحكوميــة
للحصــول عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،فيــا بلغــت نســبة املراجعــن من الشــباب للمؤسســات غــر الحكوميــة (.)% 32.2

 .2توزيع املراجعني السوريني من الشباب من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية ( )24 - 12حسب عدد
مرات الرتدد عىل مركز تقديم خدمات الصحة االنجابية خالل عام 2015
جدول رقم ( :)39توزيع املراجعني من السوريني الشباب من كال الجنسني حسب عدد مرات الرتدد عىل مركز تقديم الخدمة
الفئة العمرية

املؤرش

شباب 24 - 12

العدد
النسبة املئوية

عدد مرات الرتدد عىل املركز خالل 2015
+ 10
9-6
5-2
مرة واحدة
5
7
20
27
% 8.5
% 11.9
% 33.9
% 45.8

يظهر من الجدول ان ما يعادل نصف الشباب ترددوا ملرة واحدة فقط.
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املجموع
59
% 100

 .3توزيــع املراجعــن الســوريني مــن الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12ســنة
حســب علمهــم بوجــود ملــف طبــي
شكل رقم ( :)19توزيع املراجعني السوريني من الشباب من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية ( )24 - 12سنة
حسب علمهم بوجود ملف طبي
%8.5
% 91.5

كام هو مبني يف الشكل ان االغلبية عىل علم بوجود ملف طبي خاص بهم.

 .4رضا املراجعني السوريني من الشباب من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية ( )24 - 12سنة عن
الخدمات املقدمة
جدول رقم ( :)40قياس رضا املراجعني السوريني من الشباب من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية ( )24 - 12سنة عن الخدمات التي
يقدمها املركز وفقاً للمتوسط الحسايب واالنحراف املعياري
الرقم

العبارة

.1
.2

يوفر املركز محارضات توعوية حول موضوع النظافة العامة
يتم تقديم محارضات توعوية حول النظافة الشخصية
هنالك محارضات توعوية حول مضار التدخني وتناول
املرشوبات الروحية
هنالك محارضات توعوية حول مواضيع تتعلق بصحة املراهقني
يوفر املركز خدمات املساعدة عىل االقالع عن التدخني
وأمناط الحياة الصحية
خدمات املشورة يف موضوع األمراض املنقولة جنسيا
هي خدمات شاملة
تتوفر خدمات الكشف عن امراض الجهاز اإلنجايب
خدمات املشورة يف مواضيع التغريات الجسدية
والهرمونية لسن البلوغ واملراهقة هي خدمات جيدة
يوفر املركز خدمات املشورة يف مواضيع التغريات
الجسدية والنفسية التي تصاحب سن املراهقة
يوفر املركز محارضات تثقيفية وتوعوية حول الزواج املبكر
يوفر املركز خدمات املشورة يف موضوع الزواج املبكر
يوفر املركز خدمات التثقيف عن أهمية فحوصات ما قبل الزواج
الدرجة الكلية

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

2.37
2.39

1.88
1.86

االهمية
النسبية
%
47.5
47.8

12
10

2.39

1.68

47.8

11

متوسطة

2.66

1.78

53.2

7

متوسطة

2.66

1.65

53.2

5

متوسطة

2.51

1.75

50.2

8

متوسطة

2.66

1.87

53.2

6

متوسطة

2.69

1.89

53.9

4

متوسطة

2.75

1.83

54.9

3

متوسطة

2.44
2.90
2.93
2.61

1.93
1.86
1.76
1.50

48.8
58.0
58.6
52.3

9
2
1
-

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتتيب

درجة
الرضا
متوسطة
متوسطة
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يبــن الجــدول رقــم ( )40مــدى رضــا الســوريني املراجعــن مــن الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12ســنة عــن الخدمــات التــي
يقدمهــا مركــز تقديــم خدمــة الصحــة اإلنجابيــة ،حيــث أشــارت النتيجــة النهائيــة إىل ان درجــة الرضــا كانــت بشــكل عــام متوســطة
حيــث بلــغ املتوســط الحســايب ( ،)2.61ونالــت عبــارة « يوفــر املركــز خدمــات التثقيــف عــن أهميــة فحوصــات مــا قبــل الــزواج» أعــى
درجــات الرضــا مبتوســط حســايب بلــغ (  ،)2.93تالهــا عبــارة « يوفــر املركــز خدمــات املشــورة يف موضــوع الــزواج املبكــر» مبتوســط
حســايب ( ،)2.90ثــم عبــارة « يوفــر املركــز خدمــات املشــورة يف مواضيــع التغـرات الجســدية والنفســية التــي تصاحــب ســن املراهقــة»
يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث درجــة الرضــا مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)2.75ثــم عبــارة « تقديــم املشــورة يف مواضيــع التغـرات الجســدية
والهرمونيــة لســن البلــوغ واملراهقــة» مبتوســط حســايب ( ،)2.69بينــا نالــت العبــارات «يوفــر املركــز محــارضات توعويــة حــول موضــوع
النظافــة العامــة»« ،محــارضات توعويــة حــول مضــار التدخــن وتنــاول املرشوبــات الروحيــة» « ،محــارضات توعويــة حــول النظافــة
الشــخصية» أقــل درجــات الرضــا مبتوســط حســايب بلــغ (  )2.39 ،2.39 ،2.37عــى التــوايل.

 3.3.4رضا املراجعني السوريني من الذكور يف الفئة العمرية ( 25سنة فأكرث) عن خدمات الصحة
اإلنجابية املقدمة
 .1توزيع املراجعني السوريني من الذكور ضمن الفئة العمرية ( 25فأكرث) حسب مراكز تقديم الخدمة
جدول رقم ( :)41توزيع املراجعني السوريني من الذكور ضمن الفئة العمرية ( 25سنة فأكرث) حسب مراكز تقديم الخدمة
الفئة العمرية

املؤرش

ذكور  25سنة فأكرث

العدد
النسبة املئوية %

مؤسسة
حكومية
17
30.9

مركز تقديم الخدمة
مؤسسة مجتمع مؤسسة غري
حكومية
محيل
32
1
58.2
1.8

مؤسسة
دولية
5
9.1

املجموع
55
100

يشــر الجــدول أعــاه إىل أن ( )% 58.2مــن املراجعــن الذكــور يــرددوا عــى املؤسســات غــر الحكوميــة للحصــول عــى خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة ،فيــا أشــار ( )% 30.9مــن الذكــور أنهــم يــرددوا عــى املؤسســات الحكوميــة للحصــول عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.

 .2توزيع املراجعني السوريني من الذكور ضمن الفئة العمرية ( 25فأكرث) حسب عدد مرات الرتدد خالل
عام 2015
جدول رقم ( :)42توزيع املراجعني السوريني من الذكور ضمن الفئة العمرية ( 25فأكرث) حسب عدد مرات الرتدد خالل عام 2015
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الفئة العمرية

املؤرش

 25سنة فاكرث ذكور

العدد
النسبة املئوية %

عدد مرات الرتدد عىل املركز خالل 2015
+ 10
9-6
5-2
مرة واحدة
8
6
23
81
14.5
10.9
41.8
32.7

املجموع
55
100

يشــر الجــدول ( )42إىل أن غالبيــة الذكــور مــن الســوريني ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) قــد تــرددوا عــى مراكــز تقديــم
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ( )5 - 2مـرات خــال عــام  2015اذ بلغــت نســبتهم ( ،)% 41.8بينــا بلغــت نســبة املرتدديــن مــرة واحــدة
(.)% 32.7

 .3توزيع املراجعني السوريني من الذكور ضمن الفئة العمرية ( 25فأكرث) حسب علمهم بوجود
ملف طبي
شكل رقم ( :)20توزيع املراجعني السوريني من الذكور ضمن الفئة العمرية ( 25فأكرث) حسب علمهم بوجود ملف طبي
% 23.6
% 76.4

أشــار ( )% 76.4مــن املراجعــن الســوريني مــن الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) أنهــم عــى علــم بوجــود ملــف طبــي
فيــا أشــار ( )% 23.6انهــم ال يعلمــون إن كان لديهــم ملــف طبــي.

 .4رضا املراجعني السوريني من الذكور يف الفئة العمرية ( 25فأكرث) عن الخدمات املقدمة
يبــن الجــدول رقــم ( )43مســتوى رضــا الســوريني املراجعــن مــن الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) عــن الخدمــات التــي
يقدمهــا مركــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،حيــث أشــارت نتائــج التحليــل إىل أن درجــة الرضــا كانــت منخفضــة بشــكل عــام
حيــث بلــغ املتوســط الحســايب ( )1.86وهــي بشــكل عــام مســتويات رضــا منخفضــة مقارنــة مــع أفـراد عينــة الدراســة اآلخريــن ،وقــد
يكــون مــرده إىل أن هــذه الفئــة هــي األقــل تــرددا عــى مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،باإلضافــة إىل أن غالبيــة الخدمــات
املقدمــة هــي للســيدات وليســت للرجــال.
لقــد نالــت عبــارة «محــارضات توعيــة حــول العقــم وضعــف الخصوبــة والتهابــات الجهــاز اإلنجــايب» أعــى درجــات الرضــا مبتوســط
حســايب ( )2.05وانح ـراف معيــاري ( ،)1.76ثــم عبــارة « خدمــات الكشــف عــن حالــة العقــم وضعــف الخصوبــة» مبتوســط حســايب
( )1.98تالهــا عبــارة «خدمــات املتابعــة الســتخدام وســائل تنظيــم األرسة» مبتوســط حســايب ( ،)1.96بينــا ســجلت عبــارة «خدمــات
اإلحالــة للجهــات املختصــة يف حــاالت األم ـراض املنقولــة جنســياً» أقــل درجــات الرضــا مبتوســط حســايب ( ،)1.73ثــم عبــارة «تقديــم
خدمــات املحــارضات التوعويــة حــول وســائل تنظيــم األرسة» مبتوســط حســايب (.)1.76
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الرقم

جدول رقم ( :)43قياس رضا الذكور ضمن الفئة العمرية ( 25سنة فأكرث) عن الخدمات التي يقدمها املركز وفقاً للمتوسط الحسايب
واالنحراف املعياري
العبارة

.1
.2

يقدم املركز محارضات توعوية حول وسائل تنظيم األرسة
يقدم املركز محارضات توعوية حول األمراض املنقولة جنسيا
هنالك محارضات توعوية حول حاالت العقم وضعف
الخصوبة وعالجه والتهابات الجهاز اإلنجايب
خدمات املشورة حول مواضيع تنظيم األرسة هي
خدمات شاملة
يقدم املركز خدمات املتابعة الستخدام وسائل تنظيم األرسة
هنالك خدمات للكشف عن امراض الجهاز اإلنجايب
تقدم خدمات الكشف عن األمراض املنقولة جنسيا
تتوفر خدمات الكشف عن حاالت العقم وضعف الخصوبة
خدمات العالج لألمراض املنقولة جنسيا والتهابات
الجهاز اإلنجايب هي خدمات شاملة
تتوافر خدمات االحالة للجهات املختصة يف حاالت
األمراض املنقولة جنسيا
هنالك خدمات لعالج حاالت العقم وضعف الخصوبة
خدمات االحالة لحاالت العقم وضعف الخصوبة هي
خدمات جيدة
يوفر املركز خدمات االرشاد والتثقيف ألهمية الفحص
الطبي قبل الزواج
خدمات الفحص الطبي قبل الزواج يف املركز خدمات جيدة
الدرجة الكلية

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

االهمية
النسبية

الرتتيب

درجة
الرضا

1.76
1.85

1.66
1.68

%35.2
%37

13
8

منخفضة
منخفضة

2.05

1.76

%41

1

منخفضة

1.80

1.63

%36

9

منخفضة

1.96
1.87
1.89
1.98

1.70
1.62
1.72
1.67

%39.2
%37.4
%37.8
%39.6

3
7
5
2

منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

1.76

1.61

%35.2

12

منخفضة

1.73

1.60

%34.6

14

منخفضة

1.78

1.65

%35.6

10

منخفضة

1.95

1.65

%39

4

منخفضة

1.78

1.56

%35.6

11

منخفضة

1.87
1.86

1.73
1.53

%37.4
%37.2

6

منخفضة
منخفضة

 4.3.4رضا املراجعني السوريني من السيدات يف الفئة العمرية ( 50سنة فأكرث) عن خدمات الصحة
اإلنجابية املقدمة
 .1توزيع املراجعني السوريني من السيدات يف سن األمل ضمن الفئة العمرية ( 50فأكرث) حسب مراكز
تقديم الخدمة
جدول رقم ( :)44توزيع املراجعني السوريني من السيدات يف سن األمل حسب مراكز تقديم الخدمة
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الفئة العمرية

املؤرش

 50سنة فاكرث سيدات
يف سن االمل

العدد
النسبة املئوية %

مركز تقديم الخدمة
مؤسسة مؤسسة مجتمع مؤسسة غري
حكومية
محيل
حكومية
37
5
20
54.4
7.4
29.4

مؤسسة دولية
6
8.8

املجموع
68
100

يشــر الجــدول رقــم ( )44إىل أن ( )54.4%مــن إجــايل الســيدات يف ســن األمــل والبالــغ عددهــم ( )68يراجعــن املؤسســات غــر
الحكوميــة للحصــول عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،فيــا بلغــت نســبة الســيدات اللــوايت يراجعــن املؤسســات الحكوميــة (.)29.4%

 .2توزيع املراجعني السوريني من السيدات يف سن األمل ضمن الفئة العمرية (50سنة فأكرث) حسب
عدد مرات الرتدد عىل مركز تقديم الخدمة خالل عام 2015
جدول رقم ( :)45توزيع املراجعني السوريني من السيدات يف سن األمل ضمن الفئة العمرية ( 50سنة فأكرث) حسب عدد مرات الرتدد
عىل املركز خالل عام 2015
الفئة العمرية

املؤرش

سيدات يف سن األمل
( 50سنة فأكرث)

العدد
النسبة املئوية %

عدد مرات الرتدد عىل املركز خالل 2015
+ 10
9-6
5-2
مرة واحدة
12
6
32
18
17.6
8.8
47.1
26.5

املجموع
68
100

بلغــت نســبة املراجعــن الســوريني مــن الســيدات يف ســن األمــل الذيــن تــرددوا عــى مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ( )2-5مـرات
خــال عــام  2015مــا نســبته ( )% 47.1فيــا بلغــت نســبة اللــوايت تــرددن مــرة واحــدة للحصــول عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة (.)26.5%

 .3توزيع املراجعني السوريني من السيدات يف سن األمل ضمن الفئة العمرية ( 50سنة فأكرث) حسب
علمهم بوجود ملف طبي
شكل رقم ( :)21توزيع املراجعني السوريني من السيدات يف سن األمل حسب علمهم بوجود ملف طبي

كــا يظهــر مــن الشــكل فــان ( )% 91.2مــن الســيدات املراجعــات يف ســن األمــل عــى علــم بوجــود ملــف طبــي ،فيــا أشــارت ()% 8.8
أنهــن ال يعلمــن إن كان لديهــن ملــف طبــي.
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 .4رضا املراجعني السوريني من السيدات يف سن األمل ضمن الفئة العمرية ( 50سنة فأكرث) عن
الخدمات املقدمة

الرقم

جدول رقم ( :)46قياس رضا السيدات يف سن االمل ضمن الفئة العمرية ( 50سنة فأكرث) عن الخدمات التي يقدمها املركز وفقاً
للمتوسط الحسايب واالنحراف املعياري

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

العبارة
تتوافر محارضات توعوية حول التغريات الجسدية التي
تصاحب سن األمل
هنالك محارضات توعوية حول التغريات النفسية التي
تصاحب سن األمل
يقدم املركز محارضات توعوية وتثقيفية حول كيفية
التعامل االمثل مع املتغريات الجسدية والنفسية
املرافقة لسن األمل
يوفر مركز الخدمة التوعية والتثقيف واملشورة لألزواج
تتوافر خدمات املشورة للتعرف عىل التغريات الجسدية
التي تصاحب سن األمل
خدمات املشورة حول التغريات النفسية التي تصاحب
سن األمل هي خدمات جيدة
خدمات املتابعة للتغريات النفسية والجسدية املصاحبة
لسن األمل هي خدمات جيدة
يقدم املركز خدمات الكشف عن األمراض املصاحبة لسن األمل
تتوافر خدمات العالج لألعراض الجسدية املصاحبة
لسن األمل
يوفر مركز تقديم الخدمة خدمات االحالة للجهات
االخرى لعالج األمراض املصاحبة لسن األمل
الدرجة الكلية

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

االهمية
النسبية

الرتتيب

درجة
الرضا

1.50

1.34

%30

10

منخفضة

1.59

1.41

%31.8

9

منخفضة

1.99

1.44

%39.8

1

منخفضة

1.75

1.51

%35

4

منخفضة

1.78

1.41

%35.6

2

منخفضة

1.71

1.43

%34.2

5

منخفضة

1.76

1.38

%35.2

3

منخفضة

1.71

1.31

%34.2

6

منخفضة

1.71

1.37

%34.2

7

منخفضة

1.63

1.44

%32.6

8

منخفضة

1.71

1.18

%34.2

منخفضة

يشــر الجــدول رقــم ( )46إىل مســتوى رضــا الســوريني املراجعــن مــن الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( 50ســنة فأكــر) عــن الخدمــات
التــي يقدمهــا مركــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،حيــث أشــارت نتائــج التحليــل إىل أن الدرجــة الكليــة لقيــاس الرضــا كانــت
منخفضــة مبتوســط حســايب ( ،)1.71حيــث نالــت عبــارة « يقــدم املركــز محــارضات توعويــة وتثقيفيــة حــول كيفيــة التعامــل األمثــل
مــع التغـرات الجســدية والنفســية لســن األمــل» أعــى درجــات الرضــا مبتوســط حســايب ( ،)1.99تالهــا عبــارة « توفــر خدمــات املشــورة
للتعــرف عــى التغ ـرات الجســدية التــي تصاحــب ســن األمــل» مبتوســط حســايب ( ،)1.78بينــا نالــت عبــارة « توفــر املحــارضات
التوعويــة حــول التغ ـرات الجســدية التــي تصاحــب ســن األمــل» أقــل درجــات الرضــا مبتوســط حســايب ( ،)1.50ثــم عبــارة « هنــاك
محــارضات توعويــة حــول التغـرات النفســية التــي تصاحــب ســن األمــل» مبتوســط حســايب (.)1.59
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الفصل الخامس
اتجاهات السوريني يف األردن الذين ال يتلقون خدمات الصحة اإلنجابية
بهــدف التعــرف عــى املعوقــات والتحديــات التــي تحــول دون مراجعــة بعــض الســوريني خــارج املخيــات للمؤسســات الحكوميــة
وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،فقــد تــم تنفيــذ ســتة مجموعــات بؤريــة مــع الفئــات
املســتهدفة ،وكانــت عــى النحــو التــايل:
1.1مجموعة نقاشية مع الشباب ضمن الفئة العمرية ( )24 - 12ومن كال الجنسني مبشاركة ( )8مشاركني من محافظة املفرق.
2.2مجموعة نقاشية مع الذكور وضمن الفئة العمرية ( 25سنة فأكرث) مبشاركة ( )8مشاركني من محافظة العاصمة.
3.3مجموعة نقاشية مع السيدات يف سن األمل ضمن الفئة العمرية ( 50سنة فأكرث) مبشاركة ( )10سيدات مبحافظة إربد.
4.4ثــاث مجموعــات نقاشــية مــع الســيدات املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12مبشــاركة ( )29ســيدة يف محافظــات جــرش،
وعجلــون ،والزرقــاء ،ويعــزى تنفيــذ ( )3مجموعــات بؤريــة لفئــة الســيدات املتزوجــات اىل أن هــذه الفئــة العمريــة هــي األكــر
مراجعــة لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
وقــد تــم تنفيــذ املجموعــات النقاشــية مــن خــال دليــل إج ـرايئ للمجموعــات النقاشــية أعــد خصيصــا لهــذه الدراســة (ملحــق رقــم
 ،)4يحتــوي عــى مجموعــة مــن األســئلة والتــي طرحــت عــى كافــة املشــاركني باملجموعــات النقاشــية بهــدف الوصــول إىل تحديــد
املعوقــات والتحديــات التــي تحــول دون اســتفادتهم مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة التــي تقدمهــا الجهــات املختلفــة.

وسيتم عرض نتائج هذه املجموعات النقاشية وفقا للمحاور التالية:
أوالً :التسجيل لدى املفوضية السامية لالجئني:
لقــد أجمــع كافــة املشــاركني الذيــن تــم مقابلتهــم باملجموعــات النقاشــية الســتة ،ســواء الذكــور أم اإلنــاث بأنهــم مســجلني لــدى
املفوضيــة الســامية لالجئــن ،وقــد أشــار غالبيتهــم إىل أن التســجيل باملفوضيــة يحمــي حقوقهــم ويســهل مــن مهمتهــم ويجنبهــم
العديــد مــن املشــاكل.

ثانياً :املساعدات وطبيعتها والجهات املقدمة لها:
أشــار أغلــب املشــاركني يف املجموعــات النقاشــية إىل إن غالبيــة الســوريني قــد حصلــوا عــى مســاعدات عينيــة أو نقديــة ومــن العديــد
مــن الجهــات ســواء غــر الحكوميــة أو املحليــة أو الدوليــة يف بدايــة األزمــة
« الجمعيات ايل هون ما يف غري تكافل
الســورية ،حيــث تنوعــت هــذه املســاعدات مــا بــن املســاعدات املاليــة أو طــرود
وبالسنة مرة ..استلمت طرد برمضان
الخــر املتنوعــة مــن أطعمــة أو بطانيــات أو أدوات منزليــة ،إال أن املشــاركني
ومن رمضان لرمضان وكل عام وانتو
أجمعــوا عــى أن هــذه املســاعدات مل تعــد كــا كانــت يف البدايــة حيــث أنهــا
بخري» ...مشاركة
أخــذت بالتناقــص تدريجيــا وبــدأت تقتــر عــى جهــة أو جهتــن يف كل محافظــة،
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وقــد أجمــع املشــاركون مــن كافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة عــى أن املفوضيــة الســامية لالجئــن هــي الجهــة الوحيــدة التــي
الزالــت تقــدم املســاعدات بشــكل مســتمر ،فقــد أشــاروا إىل أن الكوبونــات الغذائيــة التــي يتــم رصفهــا مــن قبــل املفوضيــة ،عــن طريــق
«بصمــة عــن» وهــي عبــارة عــن مســاعدة ماليــة شــهرية تــرف إىل العائــات الســورية بنــاء عــى تقريــر يقــدم مــن قبــل اإلخصــايئ
االجتامعــي الــذي يتــم ارســاله مــن قبــل املفوضيــة لتقييــم أحقيــة العائلــة بالحصــول عــى املســاعدة ،وهــي املســاعدات الوحيــدة
التــي تقــدم للســوريني اآلن مــن قبــل املفوضيــة ،يف حــن أشــارت الســيدات املتزوجــات ( )49 - 12يف محافظــة عجلــون إىل أن هنالــك
بعــض مؤسســات املجتمــع املحــي تقــدم املســاعدات والتــي ال تتجــاوز طــرود الخــر الرمضانيــة وغــر املنتظمــة ومنهــا جمعيــة املركــز
اإلســامي ،جمعيــة جبــال عجلــون ،جمعيــة صــاح الديــن الخرييــة ،يف حــن أكــدت أيضــا الســيدات يف ســن األمــل ( 50ســنة فأكــر)
يف محافظــة اربــد لــواء الرمثــا إىل أن جمعيــة التكافــل الخرييــة هــي املؤسســة املحليــة الوحيــدة التــي تقــدم املســاعدات العينيــة،
كــا أشــار الشــباب مــن كال الجنســن ( )24 - 12يف محافظــة املفــرق إىل أنهــم الحظــوا يف املــايض وجــود نشــاط واضــح للجمعيــات يف
املنطقــة يف تقديــم املســاعدات رغــم عــدم انتظــام هــذه املســاعدات وكفايتهــا لتلبيــة احتياجاتهــم ومنهــا جمعيــة ســيدات الخالديــة،
جمعيــة الرحمــة املربوكــة وجمعيــة الرتبيــة الخاصــة ،ومل يــر الذكــور ( 25ســنة فأكــر) إىل أي جهــات تقــدم املســاعدات.

ثالثا :الخدمات الصحية املقدمة والجهات التي تقوم عىل تقدميها:
أشــار أغلــب املشــاركني يف املجموعــات النقاشــية إىل الكثــر مــن الجهــات التــي تقــدم الخدمــات الصحيــة للســوريني خــارج املخيــات
والتــي عــى رأســها املراكــز الصحيــة الحكوميــة واملستشــفيات التابعــة لهــا
« نفس االيش ما يف خدمات بتفرق بس
وذلــك نظــرا ً النتشــارها يف كافــة املناطــق ،باإلضافــة إىل أن الخدمــات املقدمــة
األردين بتعالج بالتأمني الصحي أما أنا
هــي خدمــات شــاملة وتســتهدف كافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة ،كــا أن
بدفع مصاري عىل الخدمة هاي»
املؤسســات الصحيــة الحكوميــة تعتــر املــكان األول ملراجعــة الســوريني للحصــول
...مشارك
عــى الخدمــات الصحيــة يف بدايــة األزمــة كــون الخدمــات الصحيــة التــي كانــت
تقــدم هــي خدمــات مجانيــة.
وقــد أشــار أغلــب املشــاركني يف املجموعــات النقاشــية وخاصــة فئــة الســيدات املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12يف
محافظـ�ة عجلـ�ون إىل الكثـير مـ�ن الجهـ�ات التـ�ي تقـ�دم الخدمـ�ات الصحيـ�ة ومنهـ�ا منظمـ�ة هانـ�دي كاب العامليـ�ة  ( �Handi Cap in
 ،)ternationalجمعيــة العــون الصحــي األردنيــة ،العيــادات الخاصــة والصيدليــات ،كاريتــاس ،مستشــفى الراهبــات ،يف حــن أشــارت
الســيدات املتزوجــات ( )49 - 12يف محافظــة الزرقــاء إىل أن أبــرز املؤسســات الصحيــة التــي تقــدم خدماتهــا هــي منظمــة أطبــاء بــا
حــدود الفرنســية ،باإلضافــة إىل العيــادات الطبيــة الخاصــة وجمعيــة املركــز اإلســامي.
يف حــن أشــار الشــباب مــن كال الجنســن ( )24 - 12إىل كل مــن مستشــفى الهــال األحمــر ،املستشــفى اإلمــارايت ،الهيئــة الدوليــة
لإلغاثــة.
وقــد أشــارت الســيدات يف ســن األمــل ( 50ســنة فأكــر) يف محافظــة اربــد إىل أن منظمــة أطبــاء العــامل الفرنســية ومنظمــة أطبــاء بــا
حــدود الفرنســية واملركــز الصحــي التابــع لجمعيــة التكافــل هــي أبــرز املؤسســات الصحيــة التــي تقــدم خدماتهــا يف محافظــة اربــد.
يف حــن أجمــع املشــاركون يف املجموعــات النقاشــية عــى أن الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا لالجــئ الســوري هــي ذات الخدمــات التــي
يتــم تقدميهــا لــأردين مــع مراعــاة الرســوم املاليــة التــي فرضــت عــى الالجــئ الســوري نتيجــة ق ـرارا وزارة الصحــة االردنيــة مبعاملــة
الســوري معاملــة األردين غــر املؤمــن.
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رابعاً :خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة والجهات التي تقوم عىل تقدميها:
أشــار أغلــب املشــاركني يف املجموعــات النقاشــية مــن الســيدات إىل معرفتهــم بالجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني وذلــك مــن خــال األقــارب واملعــارف والجـران واألصدقــاء الذيــن يقومــون مبراجعــة هــذه الجهــات ،وقــد أشــارت الســيدات
املتزوجــات ( )49 - 12يف عجلــون إىل أن هنالــك جهتــن تقــوم عــى تقديــم هــذه الخدمــات يف املحافظــة وهــي املراكــز الصحيــة
الحكوميــة ،باإلضافــة إىل معهــد العنايــة بصحــة األرسة – مؤسســة نــور الحســن ،يف حــن أشــارت الســيدات املتزوجــات ( )49 - 12يف
الزرقــاء إىل املركــز الصحــي التابــع لجمعيــة املركــز اإلســامي ،ومعهــد العنايــة بصحــة األرسة – مؤسســة نــور الحســن ،كذلــك أشــارت
الســيدات املتزوجــات ( )49 - 12يف جــرش إىل الجمعيــة األردنيــة لتنظيــم وحاميــة األرسة.
وذكــرت الســيدات يف ســن األمــل ( 50ســنة فأكــر) كل مــن جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة وجمعيــة التكافــل الخرييــة ومنظمــة
أطبــاء العــامل الفرنســية ومنظمــة أطبــاء بــا حــدود الفرنســية مــن خــال املستشــفى التخصــي يف اربــد.
يف حــن مل يــر الذكــور ( 25ســنة فأكــر) يف العاصمــة عــان إىل أي جهــات تقــوم عــى تقديــم خدمــات الصحــة االنجابيــة وأشــاروا إىل
انــه يف حــال الحاجــة إىل هــذه الخدمــات يتــم التوجــه إىل العيــادات الخاصــة ،وقــد أشــار بعــض املشــاركني يف املجموعــة البؤريــة مــن
الشــباب يف املفــرق إىل اللجنــة الدوليــة لإلغاثــة وجمعيــة العــون الصحــي األردنيــة واملستشــفى اإلمــارايت.
وقــد أجمعــت املشــاركات يف املجموعــات البؤريــة مــن الســيدات املتزوجــات عــى أن مــن أبــرز خدمــات الصحــة اإلنجابيــة التــي يتــم
املراجعــة عليهــا مــن قبلهــن هــي خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة ،باإلضافــة إىل خدمــات التطعيــم لألطفــال ،يف حــن أشــارت
الســيدات يف ســن األمــل إىل أن مــن أبــرز الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا هــي الخدمــات املتعلقــة بالتهابــات الجهــاز اإلنجــايب وبعــض
الخدمــات املتعلقــة باألشــعة والتصويــر والفحوصــات املخربيــة.
أمــا الشــباب مــن كال الجنســن ،فقــد أشــاروا إىل أن أغلــب الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا مــن خــال هــذه الجهــات والتــي تســتهدف
الشــباب هــي خدمــات التوعيــة والتثقيــف املتعلقــة بالتغ ـرات املصاحبــة لفــرة املراهقــة ،وأهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج
والزواج املبكر				 .

خامساً :املعوقات والتحديات التي تحول دون تردد السوريني عىل خدمات الصحة اإلنجابية:
أشــار أغلــب املشــاركون يف املجموعــات النقاشــية إىل العديــد مــن التحديــات التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة ،حيــث ســيتم تقســيم هــذه التحديــات إىل تحديــات اجتامعيــة وثقافيــة وسياســية واقتصاديــة باإلضافــة إىل التحديات
التــي تتعلــق مبــكان تقديــم الخدمــة ،وفيــا يــي عــرض النتائــج املتعلقــة بالتحديــات عــى النحــو التــايل:
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سادساً :التحديات االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية وتحديات مكان تقديم الخدمة املقدمة من وجهة
نظر السوريني غري املراجعني ملراكز تقديم الخدمة:
جدول رقم ( :)47توزيع التحديات واملعوقات التي تواجه الالجئني السوريني خارج املخيامت وغري املراجعني لخدمات الصحة االنجابية
حسب الفئة العمرية واالجتامعية
الفئة
سيدات
(- 12
)49

االجتامعية والثقافية

 تدخالت األرسة يف قرارات املرأة  -غياب مصدر دخل بعد السكن عن مكانالثابت - .البطاقة
عىل
املرتتبة
 الكلفةتقديم الخدمة.
املاليةاء الذهاب من األمنية التي
الخاصة بصحتها االنجابية.
ر
ج
السوريني
تجرب السوريني  -االزدحام والضغط الكبري
املرأة
ذهاب
 ضعف تقبل الزوجوإىل مكان تقديم الخدمة.
عىل مراكز تقديم الخدمة.
عىل العالج يف
للمركز.
افق
لوحدها دون
الوعي مربأهمية خدمات  -الرسوم املالية التي
فرضتارة أماكن إقامتهم  -قلة التخصصات الطبية يف
ضعف االنجابية وتنظيم األرسة .عىل السوريني من قبل وز
املراكز.
فقط.
الصحة
الصحة.
-

الشباب
من كال
الجنسني -
(- 12
)24

-
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االقتصادية

السياسية

مكان تقديم الخدمة

-

ضعف التوجهات االيجابية
نحو مراكز تقديم خدمات
 البطاقةالصحة االنجابية.
 التكاليف املالية املرتتبة عىل األمنية التيبعض املفاهيم والعادات
تجرب السوريني  -ضعف املعرفة بأماكن
تلقي الخدمات
والتقاليد السائدة.
تقديم الخدمة وطبيعة
 تكاليف املواصالت من وإىل عىل العالج يفالخدمات املقدمة
أماكن إقامتهم
ضعف الوعي بطبيعة الخدمات مكان تقديم الخدمة.
املقدمة من مراكز تقديم
 سوء معاملة العاملني غياب مصادر الدخل الثابتة فقط.خدمات الصحة االنجابية
باملراكز للسوريني
 عدم السامحنتيجة لعدم وجود فرص
واهميتها.
للسوريني
عمل
بالعمل
الخجل من مراجعة املراكز كون
معظم املراجعني هم من النساء.
 التكاليف املرتتبة عىل تلقيالخدمات والذهاب من وإىل  -البطاقة األمنية
التي
مراكز تقديم الخدمة
ضعف املعرفة بطبيعة
تجربعىل  -االكتظاظ واالزدحام من
السوري
دخل
مصادر
توفر
عدم
الخدمات املقدمة
املراجعني مام يستدعي
يف
العالج
ثابتة
اكز
ر
م
عىل
الخجل من الرتدد
الوقوف ألوقات طويلة.
إقامته
أماكن
معاملة
السوريني
معاملة
االنجابية
الصحة
تقديم خدمات
 سوء معاملة بعض العاملنيفقط.
املؤمن
غري
األردين
من
هم
اجعني
ر
كون غالبية امل
مبراكز تقديم الخدمة.
 معظم األدوية غري متوفرة  -عدم السامحالنساء.
لهم بالعمل
باملراكز مام يستدعي
رشاؤها من القطاع الخاص

الذكور
(25
فأكرث)

-

سيدات
(50
فأكرث)

 عدم وجود مرافق يرافقالسيدة ملراكز تقديم الخدمة
 ضعف الوعي بأهمية خدماتالصحة االنجابية املقدمة
وماهية الخدمات التي
تستهدف هذه الفئة

-

التكاليف املالية املرتتبة عىل
 بعد مكان تقديم الخدمةتلقي الخدمات.
السوريني معاملة  -البطاقة األمنية عن السكن
معاملة
 االزدحام واالكتظاظ منالتي تجربها
املؤمن
غري
األردين
قبل املراجعني
عىل العالج يف
املرتتبة
املالية
التكاليف
مكان إقامته  -غياب الكفاءة لدى بعض
للذهاب من وإىل مكان
العاملني يف مراكز تقديم
فقط
الخدمة
الخدمة
عدم توفر بعض العالجات

يشــر الجــدول رقــم ( )47إىل التحديــات واملعوقــات التــي تواجــه الســوريني غــر املراجعــن لخدمــات الصحــة اإلنجابيــة واملقيمــن
خــارج املخيــات حســب الفئــة العمريــة واالجتامعيــة ،حيــث أشــارت الســيدات
املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12إىل جملــة مــن التحديــات والتــي تعيــق
مراجعتهــم لالســتفادة مــن خدمــات الصحــة االنجابيــة وهــي :التحديــات االجتامعيــة «انا بروح عىل الصيدالنية وبحكيلها عن
والثقافيــة مثــل تدخــات األرسة يف ق ـرارات املــرأة وعــدم الســاح للمــرأة بالذهــاب
وضعي وبتعطيني دواء صحيح غايل
للمراجعــة إال بوجــود مرافــق ،وضعــف الوعــي بأهميــة خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
وكل مرة بدها  20دينار بس احسن ما
اروح عىل مكان ثاين» ...مشاركة
للمــرأة ،باإلضافــة إىل التحديــات االقتصاديــة مثــل غيــاب مصــدر دخــل ثابــت
وتكاليــف الذهــاب واإليــاب إىل مراكــز تقديــم الخدمــة ،معاملــة الالجــئ الســوري
معاملــة األردين غــر املؤمــن ،باإلضافــة إىل معوقــات أخــرى مثــل البطاقــة األمنيــة
والتــي تجــر الســوري عــى العــاج يف أماكــن بحــدود إقامتــه فقــط ،وبعــض املعوقــات املتعلقــة ببعــد مــكان الســكن عــن مركــز تقديــم
الخدمــة ،واالزدحــام والضغــط عــى مراكــز تقديــم الخدمــة وقلــة التخصصــات الطبيــة ،ويتوافــق هــذا مــع مــا أشــارت إليــه دراســة
املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي بعنــوان « أثــر الالجئــن الســوريني عــى ســوق العمــل األردين عــام  »2015حــول التحديــات التــي
تواجــه الســوريني يف القطــاع الصحــي.
أمــا الشــباب مــن كال الجنســن وضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )24 - 12فقــد أشــاروا إىل أن مــن أبــرز املعوقــات االجتامعيــة والثقافيــة
التــي تواجههــم هــي ضعــف التوجهــات اإليجابيــة لــدى الشــباب نحــو مراكــز تقديــم
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وبعــض العــادات والتقاليــد واملفاهيــم االجتامعية الســائدة
وضعــف الوعــي بطبيعــة الخدمــات املقدمــة لهــم ،والخجــل ألن معظــم مراجعــي
«طب شغل وما بنقدر نشتغل بال
ترصيح طب كيف بدك تطلع مصاري
مراكــز الصحــة اإلنجابيــة مــن النســاء ،باإلضافــة إىل بعــض التحديــات االقتصاديــة مثــل
وتتعالج» ..مشارك
غيــاب مصــادر الدخــل الثابــت نتيجــة لعــدم وجــود فــرص عمــل ،والتكاليــف املاليــة
املرتتبــة عــى ذلــك ســواء للعــاج أو املواصــات ،وهــذا يتفــق مــع مــا أشــار إليــه
تقريــر “تقييــم االحتياجــات الصحيــة لعــام  »2014والــذي أعدتــه مؤسســة (Première
 ،)Urgency – Aide Medical Internationalكذلــك مــن التحديــات السياســية البطاقــة االمنيــة وعــدم الســاح للســوريني بالعمــل،
وقــد أشــار الشــباب إىل بعــض التحديــات االخــرى منهــا ســوء معاملــة القامئــن عــى تقديــم الخدمــة يف تلــك املراكــز وضعــف املعرفــة
بأماكــن تقديــم الخدمــة والخدمــات املقدمــة فيهــا.
أمــا الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( 25ســنة فأكــر) فقــد أشــاروا إىل أن الخجــل مــن الــردد عــى مراكــز الصحــة االنجابيــة
وضعــف املعرفــة بطبيعــة وأماكــن تقديــم الخدمــات الصحيــة مــن أبــرز املعيقــات
االجتامعيــة ،باإلضافــة إىل التكاليــف املاليــة وعــدم توفــر مصــادر دخــل ،ومعاملــة
الســوريني معاملــة األردين غــر املؤمــن ،وعــدم توفــر معظــم األدويــة يف مراكــز تقديــم
« الدور مشكلة اذا انتهى الدوام
الخدمــة مــا يســتدعي رشاؤهــا مــن القطــاع الخــاص .فيــا كان مــن أبــرز التحديــات
بقولولك ارجع بكرا وبكون راح اليوم
السياســية البطاقــة األمنيــة وهــي بطاقــة يتــم الحصــول عليهــا إجباريــا لــكل الجــئ كلو عشان هيك انا ما بروح» ...مشاركة
صــادرة عــن وزارة الداخليــة يتــم اســتخراجها مــن املركــز األمنــي التابــع ملنطقــة ســكن
الالجــئ الســوري تحتــوي عــى معلومــات أساســية حــول حامــل هــذه البطاقــة ومتكنــه
مــن تلقــي العــاج يف املراكــز الصحيــة ضمــن منطقــة ســكنه وال تســمح لــه بتلقــي
العـلاج خـ�ارج منطقـ�ة سـ�كنه ،وهـ�ذا أيضـ�ا مـ�ا أشـ�ار اليـ�ه تقريـ�ر اعدتـ�ه مؤسسـ�ة( (�Première Urgency – Aide Medical Inter
 ) nationalبعنــوان « تقييــم االحتياجــات الصحيــة لعــام  ،»2014باإلضافــة إىل عــدم الســاح للســوريني بالعمــل ،ومعوقــات اخــرى
متعلقــة باالكتظــاظ واالزدحــام مــن املراجعــن مــا يســتدعي الوقــوف وقــت طويــل.
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أمــا الســيدات يف ســن األمــل ( 50ســنة فأكــر) ،فقــد ذكــرن إىل أن عــدم وجــود الــزوج او االبــن الــذي يرافــق الســيدة إىل مراكــز تقديــم
50
الخدمــة قــد يكــون تحديــا مهــا خاصــة للســيدات الكبـرات بالســن ،باإلضافــة إىل
ضعــف الوعــي بأهميــة الرعايــة الصحيــة يف ســن األمــل ،كــا أرشن إىل أن التكاليــف
«والله انتي وحظك اذا كان مزاجها
املاليــة املرتتبــة عــى العــاج أو املواصــات وعــدم توفــر بعــض العالجــات مــن
منيح عاملتك منيح اذا ال برتمي امللف
األســباب الرئيســية ،باإلضافــة إىل بعــد مــكان تقديــم الخدمــة عــن مــكان الســكن
بوجهك» ....مشارك
واالزدحــام واالكتظــاظ وغيــاب الكفــاءة لــدى بعــض العاملــن يف هــذه "املراكــز
.
" ....
والبطاقــة األمنيــة والتــي تجربهــن عــى العــاج يف أماكــن اإلقامــة فقــط.

سابعا :التحديات االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية وتحديات مكان تقديم الخدمة حسب أهمية هذه
التحديات للفئات االجتامعية والعمرية:
شكل رقم ) 22
(: (:)22توزيع التحديات االجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية وتحديات مكان تقديم الخدمة حسب أهمية تكرارها
لكل فئة اجتامعية وعمرية
35

29

26

25

21

6

4

6

30
25

20
15

9

6

7

7

7

6

7

7

10

6

5
0

) 50

(

) 25

) (24 - 12

(

) (49 - 12

يبــن الرســم التوضيحــي اعــاه توزيــع التحديــات االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية وتحديــات مــكان تقديــم الخدمــة
حســب أهميــة هــذه التحديــات لــكل فئــة اجتامعيــة وعمريــة ،حيــث يوضــح الشــكل ان التحديــات التــي تتعلــق مبــكان تقديــم
الخدمــة مــن حيــث االزدحــام واالكتظــاظ وســوء معاملــة القامئــن عــى تقديــم الخدمــة جــاءت باملرتبــة االوىل لفئــة الســيدات
( )49 - 12بعــدد تكـرارات بلــغ ( ،)29يف حــن جــاء باملرتبــة )
ضمــن الفئــة العمريــة مــن29
1226ـة(التحديــات االقتصاديــة ()26
الثانيـ
49ـات
املتزوجـ
.
(
21
(
25
تك ـرار ،تليهــا التحديــات االجتامعيــة والثقافيــة ( )25تك ـرار ،واخ ـرا التحديــات السياســية ( )21تك ـرار.
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يف حــن أشــار الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25فأكــر) إىل أن كل مــن التحديــات االقتصاديــة والسياســية جــاءت باملرتبــة األوىل مــن
حيــث أبــرز التحديــات التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة االنجابيــة بعــدد تك ـرارات بلــغ ســبعة ،وجــاءت
التحديــات االجتامعيــة والثقافيــة والتحديــات املتعلقــة مبــكان تقديــم الخدمــة باملرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة لــدى فئــة الذكــور
بعــدد تكـرارات ســتة.
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أمــا فئــة الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( ،)24 - 12فقــد أشــاروا إىل ان كل مــن التحديــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية تــأيت باملرتبــة االوىل مــن حيــث األهميــة بعــدد تك ـرارات ســبعة ،يف حــن جــاءت التحديــات التــي تتعلــق
مبــكان تقديــم الخدمــة باملرتبــة الثانيــة بواقــع أربعــة تك ـرارات.
وقــد أشــارت الســيدات يف ســن االمــل ضمــن الفئــة العمريــة ( 50ســنة فأكــر) ان التحديــات االجتامعيــة والثقافيــة جــاءت باملرتبــة
االوىل بعــدد تك ـرارات بلــغ تســعة ،يف حــن جــاءت التحديــات االقتصاديــة والتحديــات التــي تتعلــق مبــكان تقديــم الخدمــة باملرتبــة
الثانيــة بواقــع ســتة تك ـرارات ،وجــاءت التحديــات السياســية باملرتبــة الثالثــة ب أربعــة تك ـرارات.

ثامناً :الزيارات املنزلية من قبل جهات تقديم الخدمة:
أشــار أغلــب املشــاركني يف املجموعــات النقاشــية إىل عــدم معرفتهــم بــأي جهــة مــن الجهــات التــي تقــوم عــى تقديــم خدمــات الصحــة
االنجابيــة مــن تنفيــذ زيــارات ميدانيــة إرشــادية لهــن ،يف حــن أشــارت الســيدات يف ســن االمــل ( 50ســنة فأكــر) إىل ان جمعيــة العــون
الصحــي األردنيــة تقــوم ببعــض الزيــارات إىل املنــازل لتقديــم خدمــات التوعيــة والتثقيــف للســيدات.

تاسعاً :االقرتاحات والحلول املناسبة من وجهة نظر املشاركني:
قــدم املشــاركون يف املجموعــات النقاشــية الســت الحلــول واالقرتاحــات املناســبة مــن وجهــة نظرهــم والتــي مــن شــأنها أن تحســن مــن
عمليــة االســتفادة مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وكانــت عــى النحــو التــايل:
1.1إعادة النظر مبوضوع البطاقة األمنية والسامح ملن يحملها باملعالجة بأي مكان.
2.2رفع مستوى الوعي بأهمية الصحة اإلنجابية لكافة أفراد املجتمع سوا ًء للسيدات أو للشباب أو للرجال.
3.3تنفيذ حمالت توعية للتعريف بالجهات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني وأماكن تواجدها.
4.4توفري الدعم املايل للسوريني وأن يخصص لتغطية االحتياجات الصحية.
5.5إعــادة النظــر مبواعيــد دوام مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ومتديدهــا وذلــك للتخفيــف مــن االزدحــام والضغــط
الكبــر عليهــا.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
 1.6النتائج:
هدفــت الدراســة إىل تشــخيص واقــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني املقيمــن خــارج املخيــات يف األردن وتحديــد
املعيقــات واق ـراح السياســات التــي تســتهدف تحســن الخدمــات املقدمــة لهــم ،مــن خــال قيــاس مــدى رضــا الســوريني خــارج
املخيــات عــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة إليهــم مــن حيــث مــكان تقديــم الخدمــة والقامئــن عليهــا والخدمــات املقدمــة،
والتعــرف عــى الصعوبــات والتحديــات التــي تحــد مــن مراجعــة الســوريني خــارج املخيــات ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
مــن وجهــة نظــر الفئــات غــر املراجعــة لهــذه املراكــز ،باإلضافــة إىل تحديــد الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة
التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات ،والتعــرف عــى واقــع هــذه املؤسســات مــن حيــث نــوع املؤسســة
وأهدافهــا وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة والتحديــات التــي تواجههــا.
وقــد اســتخدمت الدراســة منهــج الوصــف التحليــي مــن خــال تحديــد مجتمــع الدراســة وعينتــه وأدواتــه ،وقــد توصلــت الدراســة إىل
مجموعــة مــن النتائــج ســيتم عرضهــا وفقـاً ملحــاور الدراســة:

 1.1.6محور النتائج الخاصة باملؤسسات الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية والتي تقدم
خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت ،والتي كانت عىل النحو التايل:
1.1بلــغ عــدد املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات ( )20مؤسســة (مؤسســة واحــدة
حكوميــة ممثلــة بــوزارة الصحــة ،أربــع مؤسســات محليــة ،ســبع مؤسســات غــر حكوميــة ،ومثــان مؤسســات دوليــة) ،تقــدم
خدماتهــا مــن خــال ( )67مركــز لتقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،علـاً بــأن وزارة الصحــة لديهــا  491مركــز لتقديــم خدمــات
الصحــة االنجابيــة ،منهــا  462مركــز ،و  29مستشــفى لديــه عيــادات نســائية وتوليــد ،إال أنــه تــم التعامــل معهــا باعتبارهــا جهــة
واحــدة وذلــك ألغ ـراض الدراســة ،كــا تــم احتســاب الفــروع التــي تــم زيارتهــا يف املحافظــات الســتة املســتهدفة.
2.2شــكلت محافظــة العاصمــة واربــد واملفــرق أكــر املحافظــات تواجــدا ً للمؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
للســوريني ،فيــا شــكلت محافظــات الجنــوب (الكــرك ،الطفيلــة ،معــان ،العقبــة) ومحافظتــي عجلــون وجــرش أقــل املحافظــات
تواجــدا ً للجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني.
3.3املؤسســات الحكوميــة ممثلــة بــوزارة الصحــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي تقــدم خدمــات متكاملــة (عــاج ،توعيــة ،مشــورة،
إحالــة) يف كافــة مواضيــع خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،فيــا كانــت الخدمــات املقدمــة مــن قبــل املؤسســات غــر الحكوميــة
والدوليــة واملحليــة تقتــر عــى خدمــات معينــة.
4.4بعــض الجهــات غــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة لديهــا أهــداف متعــددة وال تعمــل فقــط يف الجانــب الصحــي ،بــل لديهــا
أهــداف اجتامعيــة واقتصاديــة وبنــاء القــدرات ومتكــن األف ـراد.
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5.5شــكلت فئــة الســيدات املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12أكــر الفئــات مراجعــ ًة للجهــات الحكوميــة وغــر
الحكوميــة واملحليــة والدوليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات.
6.6شــكلت رشيحــة الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) أقــل الفئــات االجتامعيــة والعمريــة مراجع ـ ًة للجهــات التــي
تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،وقــد يعــزى ذلــك ألســباب اجتامعيــة وثقافيــة وطبيعــة العــادات والتقاليــد وأحيانــا الخجــل
مــن مراجعــة مراكــز الصحــة اإلنجابيــة نظ ـرا لتواجــد أعــداد كبــرة مــن النســاء.
7.7شــكلت التحديــات الخاصــة مبوقــع تقديــم الخدمــة والكلفــة املاليــة املرتتبــة عــى الســوريني جـراء الذهــاب مــن واىل مراكــز تقديــم
الخدمــة وقلــة الوعــي والكلــف التشــغيلية العاليــة لتقديــم الخدمــة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه مؤسســات املجتمــع املحــي.
8.8شــكلت طبيعــة الخدمــات املجانيــة املقدمــة والجهــل وقلــة الوعــي وقلــة األطبــاء والطبيبــات األردنيــات ،والعــادات والتقاليــد
واألفــكار املتوارثــة ،وضعــف التـزام الســوريني باألوقــات الخاصــة باملراجعــة ،والــزواج املبكــر وتعــدد األحــال ،مــن أبــرز التحديات
التــي تواجــه املؤسســات غــر الحكوميــة.
9.9اختــاف الثقافــة الصحيــة بــن األردنيــن والســوريني والتكلفــة املاليــة العاليــة ونقــص التمويــل ،والتدخــات األرسيــة والــزواج
املبكــر واألحــال املتتاليــة ،والعــادات والتقاليــد وغيــاب العمليــات الجراحيــة وبعــض الفحوصــات والتحاليــل الطبيــة ،وقلــة
الوعــي وزيــادة أعــداد املراجعــن ،مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه املؤسســات الدوليــة.
1010أجمعــت غالبيــة الجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات عــى أن التحديــات االقتصاديــة
املتمثلــة بالكلــف التشــغيلية العاليــة لتقديــم الخدمــة واملبالــغ املاليــة املرتتبــة عــى الســوريني ج ـراء الذهــاب مــن وإىل مراكــز
تقديــم الخدمــة والتحديــات االجتامعيــة املتمثلــة بقلــة الوعــي والتدخــات األرسيــة وبعــض العــادات والتقاليــد والــزواج املبكــر
مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه جهــات تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
1111أجمعــت كافــة الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة عــى أن لديهــا آليــات توثيــق يدويــة والكرتونيــة ولديهــا
ســجالت وتقاريــر دوريــة وذلــك لتوثيــق املعلومــات الخاصــة باملراجعــن مــن حيــث العمــر والحالــة والجنســية ..الــخ.
1212أغلــب الجهــات التــي تقــوم عــى متويــل خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للجهــات غــر الحكوميــة هــي املفوضيــة الســامية لالجئــن
الســوريني ( )UNHCRوصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان (.)UNFPA
1313غالبية الجهات التي تقدم خدماتها مجاناً يكون لديها مشاريع ممولة وعندما ينتهي التمويل تتقاىض أسعار رمزية.
1414شــكل ضعــف الوعــي واملعرفــة وضيــق املــكان وتكلفــة الخدمــات املقدمــة ،وضعــف التمويــل والعــادات والتقاليــد وقلــة الدعــم
املــايل وفقــدان بعــض الوثائــق الرســمية للســوريني ،واألعــداد املتزايــدة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه مراكــز تقديــم الخدمــة
يف املحافظــات.
1515أجمعــت كافــة املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة عــى أهميــة العمــل عــى تعزيــز وعــي الســوريني
خــارج املخيــات بأهميــة خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة ،وقضايــا الــزواج املبكــر ورضورة املباعــدة بــن األحــال،
باإلضافــة إىل رضورة العمــل عــى توفــر الدعــم املــايل والفنــي ملؤسســات تقديــم الخدمــة ملواجهــة الكلــف التشــغيلية واملاليــة
املرتتبــة عــى تقديــم الخدمــة ،والعمــل عــى توفــر األدويــة واألطبــاء املختصــن يف مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.
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 2.1.6محور قياس رضا السوريني خارج املخيامت عن خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة
الستة (العاصمة ،الزرقاء ،جرش ،إربد ،عجلون ،املفرق):
1.1جــاءت املؤسســات غــر الحكوميــة باملرتبــة األوىل مــن حيــث أعــداد املراجعــن لهــا مــن الســوريني ،إذ بلغــت نســبة املراجعــن
لخدماتهــا ( )% 50.3مــن مجمــوع ( )572مراجــع لكافــة الجهــات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج
املخيــات ويف املحافظــات املســتهدفة.
2.2أشــارت ( )% 49.7مــن النســاء الســوريات املتزوجــات حاليــا ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12أنهــن يســتخدمن وســيلة مــن
وســائل تنظيــم األرسة ،وبلغــت نســبة الســيدات اللــوايت يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة الحديثــة ( ،)% 41.4فيــا
بلغــت نســبة مــن يســتخدمن وســيلة مــن وســائل تنظيــم األرسة التقليديــة ( ،)% 3.9وكان اللولــب أكــر وســائل تنظيــم األرسة
الحديثــة اســتخداما ( ،)% 26.2تــاه الحبــوب بنســبة ( )% 10.5ثــم الحقــن باإلبــر والواقــي الذكــري بنســبة ( ،)% 1.9فيــا نــال
القــذف الخارجــي أكــر الوســائل التقليديــة اســتعامال بنســبة ( )% 2.5تــاه االمتنــاع الــدوري بنســبة (.)% 1.4
3.3مســتوى رضــا الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12عــن الخدمــات التــي تقدمهــا املراكــز كانــت بشــكل عــام بدرجــة
متوســطة ،مبتوســط حســايب بلــغ ( )2.89فيــا كانــت درجــة الرضــا عاليــة مبــا يخــص توفــر خدمــات املشــورة لالستفســار عــن
وســائل تنظيــم األرسة مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.42تالهــا توفــر وســائل تنظيــم األرسة مبتوســط حســايب ( ،)3.38ثــم توفــر الــرح
الــوايف عــن وســائل تنظيــم األرسة مبتوســط حســايب ( ،)3.33ثــم تقييــم وضــع الســيدة الحامــل وحســاب فــرة الحمــل واج ـراء
الفحوصــات الالزمــة مبتوســط حســايب ( ،)3.28فيــا نالــت توفــر محــارضات توعويــة حــول موضــوع الــزواج املبكــر وتوفــر خدمات
اإلحالــة لحــاالت اإلجهــاض ومــا بعــده ،وتوفــر خدمــات اإلحالــة يف حالــة تشــخيص رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم أقــل درجــات
الرضــا لــدى الســيدات مبتوســط حســايب بلــغ عــى التــوايل (.)2.12 ،2.29 ،2.32
4.4مســتوى رضــا الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة ( )12-24ســنة عــن الخدمــات التــي تقدمهــا املراكــز كانــت
بشــكل عــام بدرجــة متوســطة ،مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)2.61حيــث كانــت أعــى درجــات الرضــا حــول تقديــم خدمــات التثقيــف
عــن أهميــة فحوصــات مــا قبــل الــزواج مبتوســط حســايب ( ،)2.93ثــم تقديــم خدمــات املشــورة يف موضــوع الــزواج املبكــر
مبتوســط حســايب ( ،)2.90ثــم تقديــم خدمــات املشــورة للتغ ـرات الجســدية والنفســية التــي تصاحــب ســن املراهقــة مبتوســط
حســايب ( ،)2.75بينــا نالــت توفــر محــارضات تثقيفيــة وتوعويــة حــول الــزواج املبكــر ،وتوفــر محــارضات توعويــة حــول مضــار
التدخــن وتنــاول املرشوبــات الروحيــة ،وتوفــر محــارضات توعويــة حــول موضــوع النظافــة العامــة أدىن درجــات الرضــا للمبحوثــن
مبتوســط حســايب عــى التــوايل (.)2.37 ،2.39 ،2.44
5.5مســتوى رضــا الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) عــن الخدمــات التــي تقدمهــا املراكــز كانــت بشــكل عــام منخفضــة
مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)1.86حيــث كانــت أعــى درجــات الرضــا حــول تقديــم محــارضات توعويــة حــول حــاالت العقــم وضعــف
الخصوبــة والتهابــات الجهــاز اإلنجــايب مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)2.05فيــا جــاءت خدمــات الكشــف عــن حــاالت العقــم وضعــف
الخصوبــة يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســايب ( ،)1.98وتقديــم خدمــات املتابعــة الســتخدام وســائل تنظيــم األرسة يف املرتبــة
الثالثــة مبتوســط حســايب ( ،)1.96يف حــن كان مســتوى الرضــا منخفــض حــول تقديــم العــاج لألمـراض املنقولــة جنســيا والتهابــات
الجهــاز اإلنجــايب مبتوســط حســايب بلــغ ( )1.76وتوفــر خدمــات اإلحالــة للجهــات املختصــة يف حــاالت األمـراض املنقولــة جنســيا
مبتوســط حســايب ( .)1.73
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6.6مســتوى رضــا الســيدات يف ســن األمــل ضمــن الفئــة العمريــة ( 50ســنة فأكــر) عــن مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا املراكــز
كانــت بشــكل عــام منخفضــة مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)1.71حيــث كانــت أعــى درجــات الرضــا حــول توفــر املحــارضات التوعويــة
حــول كيفيــة التعامــل األمثــل مــع املتغ ـرات الجســدية والنفســية املرافقــة لســن األمــل مبتوســط حســايب ( ،)1.99ثــم توفــر
خدمــات املشــورة للتغـرات الجســدية التــي تصاحــب ســن األمــل مبتوســط حســايب ( ،)1.78يف حــن كان مســتوى الرضــا منخفــض
حــول توفــر املحــارضات التوعويــة والتثقيفيــة حــول التغـرات الجســدية والنفســية التــي تصاحــب ســن األمــل مبتوســط حســايب
عــى التــوايل (.)1.59 ،1.50
7.7احتلــت محافظــة اربــد املرتبــة األوىل مــن حيــث رضــا املراجعــن/ات عــن مــكان تقديــم الخدمــة مبتوســط حســايب بلــغ (،)4.19
ثــم محافظــة جــرش مبتوســط حســايب ( )4.17يف حــن جــاءت محافظتــي الزرقــاء واملفــرق بأقــل درجــة رضــا مــن قبــل املراجعــن/
ات عــن مــكان تقديــم الخدمــة مبتوســط حســايب عــى التــوايل ( ،)3.60 ،3.61أمــا مــن حيــث الرضــا عــن مقدمــي الخدمــات فقــد
جــاءت محافظــة إربــد يف املرتبــة األوىل مبتوســط حســايب بلــغ ( )4.3ثــم محافظــة جــرش مبتوســط حســايب ( ،)4.13وجــاءت عــان
بأقــل درجــات الرضــا عــن مقدمــي الخدمــات مــن قبــل املراجعــن/ات مبتوســط حســايب بلــغ (.)3.94
8.8جــاءت املؤسســات الدوليــة يف املرتبــة األوىل مــن حيــث رضــا املراجعــن/ات عــن مــكان تقديــم الخدمــة مبتوســط حســايب بلــغ
( )4.03ثــم املؤسســات الحكوميــة مبتوســط حســايب بلــغ ( )3.87ثــم املؤسســات غــر الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املحــي
مبتوســط حســايب ( ،)3.84أمــا بالنســبة ملســتوى الرضــا عــن مقدمــي الخدمــات فقــد جــاءت املؤسســات الدوليــة يف املرتبــة األوىل
مبتوســط حســايب بلــغ ( )4.18ثــم املؤسســات غــر الحكوميــة مبتوســط حســايب ( )3.93ثــم املؤسســات الحكوميــة مبتوســط حســايب
(.)3.91
9.9كانــت الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12األكــر رضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة وعــن مقدمــي الخدمــات ،بينــا كان
الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) األقــل رضــا عــن مــكان تقديــم الخدمــة والقامئــن عليهــا.
1010شــكل املراجعــن /ات ملراكــز تقديــم الخدمــة (عــر م ـرات فأكــر) أعــى درجــات الرضــا مــن هــؤالء الذيــن راجعــوا أقــل مــن
عــرة م ـرات.

 3.1.6محور السوريني خارج املخيامت غري املراجعني لخدمات الصحة اإلنجابية يف املحافظات
املستهدفة:
فقــد تــم اســتخدام أســلوب مجموعــات النقــاش املركــزة للتعــرف عــى املعيقــات والتحديــات التــي تحــول دون مراجعتهــم واســتفادتهم
مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة مــن خــال تنفيــذ ( )6مجموعــات نقــاش مركــزة يف املحافظــات الســتة ،وقــد تــم الوصــول إىل النتائــج
التالية:
1.1أجمــع املشــاركون يف مجموعــات النقــاش املركــزة ســوا ًء الذكــور أو اإلنــاث بأنهــم مســجلني لــدى املفوضيــة الســامية لالجئــن
باعتبــار أن التســجيل يف املفوضيــة الســامية يحمــي حقوقهــم ويجنبهــم العديــد مــن املشــاكل وميكنهــم مــن الوصــول اىل الخدمات
التــي يحتاجونهــا.
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2.2أغلــب املشــاركون يف مجموعــات النفــاش املركــزة ومــن مختلــف الفئــات االجتامعيــة والعمريــة أشــاروا إىل أنهــم حصلــوا عــى
مســاعدات عينيــة وماليــة يف بدايــة األزمــة الســورية ،إال أن تلــك املســاعدات انقطعــت بشــكل شــبه تــام ســواء مــن املؤسســات
املحليــة أو الدوليــة واقتــرت اآلن عــى الكوبــون الغــذايئ بواســطة «بصمــة العــن» التــي تقدمهــا املفوضيــة الســامية لالجئــن
وليــس مــن الســهولة الحصــول عليهــا إال بعــد إعــداد دراســة اجتامعيــة مــن قبــل االخصــايئ االجتامعــي لتحديــد مــدى أحقيتهــم
بالحصــول عليهــا.
3.3أشــار املشــاركون يف مجموعــات النقــاش املركــزة ومــن مختلــف الفئــات االجتامعيــة والعمريــة إىل معرفتهــم بالجهــات التــي تقــدم
خدمــات الصحــة العامــة وعــى رأســها املراكــز الصحيــة واملستشــفيات وهــي الجهــات األكــر مراجعــة مــن قبــل الســوريني قبــل
أن يتــم معاملــة الســوري معاملــة األردين غــر املؤمــن مبوجــب كتــاب رقــم (ت ص )7037/2/38 /تاريــخ  2014/10/23والصــادر
عــن معــايل وزيــر الصحــة ،مــا أدى إىل ضعــف مراجعتهــا مــن قبــل الســوريني.
4.4أشــار غالبيــة املشــاركني يف مجموعــات النقــاش املركــزة ومــن كافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة إىل أن تدخــات األرسة ،وضعــف
الوعــي بأهميــة الصحــة اإلنجابيــة ،وبعــض املفاهيــم والعــادات والتقاليــد الســائدة ،وضعــف التوجهــات اإليجابيــة نحــو مراكــز
تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،هــي مــن أبــرز التحديــات االجتامعيــة التــي تواجههــم ،أال أن كل مــن فئــة الشــباب مــن كال
الجنســن والذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25ســنة فأكــر) أشــاروا إىل أن الخجــل مــن مراجعــة مراكــز تقديــم الخدمــة كان مــن
أبــرز التحديــات االجتامعيــة التــي تواجههــم.
5.5أجمــع املشــاركون يف مجموعــات النقــاش املركــزة ومــن كافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة إىل أن غيــاب مصــادر الدخــل الثابتــة
والكلــف املاليــة املرتتبــة عــى الذهــاب مــن وإىل مراكــز تقديــم الخدمــة ،ومعاملــة الســوري معاملــة األردين غــر املؤمــن ،مــن أبرز
التحديــات االقتصاديــة التــي تواجــه الســوريني غــر املراجعــن ،وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع مــا أشــارت اليــه مؤسســة (Première
 ) Urgency - Aid Medical International) (PU-AMIيف تقريرهــا عــام  2014بعنــوان « تقييــم االحتياجــات الصحيــة»،
علــا بــأن وزارة الصحــة األردنيــة أصــدرت تعميـاً يحمــل رقــم (ح ص /الســوريني )1075 /بتاريــخ  2016/2/15والــذي مبوجبــه
تــم التعميــم عــى كافــة املعنيــن بتقديــم خدمــات األمومــة والطفولــة وتنظيــم األرسة لالجئــن الســوريني ممــن يحملــون البطاقــة
األمنيــة الصــادرة عــن املركــز األمنــي وبطاقــة املعالجــة مجانــا لحــن صــدور قـرار جديــد.
6.6أجمــع املشــاركون يف مجموعــات النقــاش املركــزة ومــن كافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة إىل أن البطاقــة األمنيــة هــي مــن
أبــرز التحديــات السياســية التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،فيــا أجمــع أغلــب املشــاركون
الشــباب ومــن كال الجنســن والذكــور ضمــن الفئــة العمريــة  25ســنة فأكــر عــى أن البطاقــة األمنيــة باإلضافــة إىل عــدم الســاح
لهــم بالعمــل هــي مــن أبــرز التحديــات السياســية التــي تواجههــم .حيــث أشــار تقريــر مؤسســة (Première Urgency - Aid
 )Medical International) (PU-AMIيف تقريــر بعنــوان « تقييــم االحتياجــات الصحيــة لعــام  ”2014اىل أن البطاقــة األمنيــة
هــي أهــم تحــدي ســيايس أمنــي حيــث أنهــا تجــر الســوري عــى العــاج يف مــكان صــدور البطاقــة األمنيــة ،فيــا يوصــف
الســوريون بأنهــم بحالــة تنقــل دائــم بحثــا عــن فــرص العمــل وهــم بالعــادة يتجمعــون ضمــن مناطــق وعشــائر واحــدة ،باإلضافــة
إىل أن تجديــد الوثائــق الصــادرة عــن املفوضيــة الســامية لالجئــن تســتغرق أحيانــا ســتة شــهور لذلــك البــد مــن إيجــاد الحلــول
الالزمــة لذلــك.
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7.7أشــار غالبيــة الســيدات املتزوجــات ( )49 - 12والســيدات يف ســن األمــل ( 50ســنة فأكــر) الغــر مــرددات عــى مراكــز تقديــم
خدمــات الصحــة االنجابيــة إىل أن بعــد مــكان ســكنهم عــن مــكان تقديــم الخدمــة واالزدحــام وقلــة التخصصــات الطبيــة مــن
التحديــات الخاصــة مبــكان تقديــم الخدمــة ،فيــا أشــار غالبيــة الشــباب مــن كال الجنســن  ،12-24والذكــور  25ســنة فأكــر الغــر
مرتدديــن عــى مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة االنجابيــة إىل أن ســوء املعاملــة مــن قبــل العاملــن يف مراكــز تقديــم الخدمــة
مــن أبــرز التحديــات التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم الخدمــة .وهــذا ايضــا مــا اشــار اليــه تقريــر «تقييــم االحتياجــات
الصحيــة لعــام  »2014والــذي اعدتــه مؤسســة .)Première Urgency – Aide Medical International) (PU-AMI
8.8أشــارت الســيدات املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12اىل أن مــن أبــرز التحديــات التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز
تقديــم الخدمــة هــي التحديــات التــي تتعلــق مبــكان تقديــم الخدمــة والتــي جــاءت باملرتبــة األوىل تليهــا التحديــات االقتصاديــة،
فيــا أشــار الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة ( 25فأكــر) إىل أن كل مــن التحديــات االقتصاديــة والسياســية هــي مــن أبــرز التحديــات
التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم الخدمــة.
9.9أشــار الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة ( )24 - 12إىل أن كل مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة تــأيت يف
املرتبــة األوىل مــن حيــث أهــم التحديــات التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم الخدمــة ،فيــا أشــارت الســيدات يف ســن
األمــل وضمــن الفئــة العمريــة مــن ( 50ســنة فأكــر) إىل أن التحديــات االجتامعيــة والتحديــات التــي تتعلــق مبــكان تقديــم
الخدمــة هــي مــن أبــرز التحديــات التــي تحــد مــن مراجعتهــم ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة.

 2.6التوصيات:
توصلت الدراسة ملجموعة من التوصيات ندرجها عىل النحو التايل:
1.1إعــداد اسـراتيجية خاصــة للتوعيــة والتثقيــف لالجئــن الســوريني حــول قضايــا الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة والجهــات العاملة
والخدمــات املقدمــة لرفــع مســتوى الوعــي وايجــاد توجهــات ايجابيــة نحــو قضايــا الصحــة اإلنجابيــة.
2.2رضورة إعــادة النظــر مبوضــوع البطاقــة األمنيــة وذلــك مــن خــال الســاح ملــن يحمــل بطاقــة أمنيــة بالعــاج يف أي مركــز صحــي
خــارج منطقــة إقامتــه.
3.3تطويــر قــدرات العاملــن يف مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وارشاكهــم بشــكل مســتمر بــورش عمــل متخصصــة حــول
الصحــة اإلنجابيــة ،وتزويدهــم مبهــارات االتصــال والتواصــل والعمــل تحــت الضغــط وكيفيــة التعامــل مــع الفئــات املهمشــة.
4.4تفعيــل الترشيعــات املتعلقــة بالــزواج املبكــر ،والــذي مينــع ابـرام عقــود الــزواج للفتيــات اللــوايت تقــل أعامرهــن عــن  18ســنة إال
يف حــاالت اســتثنائية.
5.5توفــر الدعــم الفنــي واللوجســتي للمؤسســات العاملــة عــى تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لالجئــن الســوريني خــارج
املخيــات ،مــن خــال توســعة مبــاين تقديــم الخدمــة وتزويدهــم باألطبــاء ذوي االختصــاص وتوفــر األدويــة واملعــدات الصحيــة
الالزمــة.
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6.6تقديــم الدعــم املــايل لــوزارة الصحــة لتغطيــة التكاليــف املرتتبــة عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املجانيــة املقدمــة لالجئــن
الســوريني والتــي تــم املوافقــة عليهــا مؤخـرا مبوجــب كتــاب رقــم (ح ص /الســوريني )1075 /بتاريــخ  2016/2/15والــذي مبوجبــه
ســيتم تقديــم خدمــات األمومــة والطفولــة لالجئــن الســوريني مجان ـاً ويقصــد بخدمــات األمومــة والطفولــة الخدمــات الصحيــة
التــي تقــدم منــذ تاريــخ ثبــوت الحمــل ولحــن الــوالدة وأثنــاء فــرة النفــاس أيضــا والخدمــات الصحيــة التــي تقــدم للطفــل مــن
تاريــخ والدتــه ولحــن بلوغــه خمــس ســنوات.
7.7تشــكيل فــرق ارشــادية ميدانيــة للقيــام بزيــارات ميدانيــة ارشــادية بهــدف توعيــة الالجئــن الســوريني بخدمــات الصحــة اإلنجابيــة
التــي تقدمهــا الجهــات القامئــة عليهــا ونقــاط تقديــم هــذه الخدمــات ،ومجانيــة الخدمــة املقدمــة مــن وزارة الصحــة يف هــذا
املجــال ،باإلضافــة اىل توعيــة الالجئــن الســوريني بســلبيات الــزواج املبكــر.
8.8توجيــه عــدد مــن املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لالجئــن الســوريني للعمــل يف محافظــات الجنــوب بهــدف
توفــر الخدمــة لالجئــن الســوريني املقيمــن يف الجنــوب.
9.9رضورة مراعــاة توزيــع النــوع االجتامعــي للعاملــن يف مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وذلــك لتســهيل عمليــة مراجعــة
الذكــور وكــر حاجــز الخجــل والــردد لديهــم.
1010العمــل عــى ايجــاد اسـراتيجية وطنيــة تضمــن اســتدامة الخدمــات الصحيــة املجانيــة للســوريني يف حــال انتهــاء املشــاريع املمولــة
حاليا.
1111رضورة التنســيق والتشــبيك بــن كافــة الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة والتــي تعمــل عــى تقديــم خدمات
الصحــة اإلنجابيــة لالجئــن الســوريني خــارج املخيــات ،وذلــك بهــدف تبــادل الخـرات وتســهيل عمليــة التعــاون فيــا بينهم؛
1212االســتفادة مــن الكــوادر الصحيــة مــن االنــاث الســوريات واملرخصــات للعمــل يف مجــال خدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف ســد النقــص
يف الكــوادر األردنيــة العاملــة مــع الالجئــن الســوريني.
1313تنفيــذ برامــج املتابعــة والتقييــم واإلرشاف بشــكل دائــم للمؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة لالجئــن الســوريني
خــارج املخيــات وذلــك لضــان جــودة الخدمــات املقدمــة وكفــاءة القامئــن عليهــا.
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قامئة املراجع:
أوال :املراجع العربية:
1.1املجلس األعىل للسكان ،2014 ،الفرصة السكانية يف األردن ،وثيقة سياسات ،اإلصدار الثاين
2.2دائرة اإلحصاءات العامة ،2016 ،تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان واملساكن.
3.3املؤمتر الدويل للسكان والتنمية – األمم املتحدة -أبريل .2004
4.4برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ  ،2014،أثــر أزمــة تدفــق الالجئــن الســوريني عــى املجتمعــات املضيفــة ،دراســة تحليليــة محافظتي
املفــرق واربــد ،اســتنادا إىل نتائــج مســح نفقــات ودخــل األرس للعــام  2010واملســح الخــاص للعــام .2013
5.5املجلس االقتصادي واالجتامعي األردين ،حزيران  ،2015دراسة أثر تدفق الالجئني السوريني عىل سوق العمل األردين.
6.6النابلــي ،زينــب ،القضــاة ،إينــاس ، 2014 ،العنــف االجتامعــي الناتــج عــن أزمــة الالجئــن الســوريني يف األردن ،مؤمتــر الالجئــن
الســوريني يف األردن ،معهــد اإلعــام األردين.2014 ،
7.7املجلس األعىل للسكان ،2013،االسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية /تنظيم األرسة ( ،)2017 - 2013عامن ،األردن.
8.8دائرة اإلحصاءات العامة  ،2012مسح السكان والصحة األرسية يف األردن لعام .2012
9.9مرشوع تواصل لسعادة األرسة ،آذار  ،2016مراجعة دراسات سابقة حول تنظيم األرسة لدى الالجئني السوريني يف األردن.

ثانياً :املراجع اإلنجليزية
1. Première Urgence – Aide Médicale Internationale, March2014, Health Needs Assessment.
)2. UNHCR SOP: Fast track registration for medical reasons (available on UNHCR portal
3. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the Jordan Red Crescent, September,
2012, Syrian Refugee Living in the Community un Jordan: Assessment Report,
4. J-CAP, 2015, Knowledge, Attitude and Practices toward family planning and reproductive health among married women of reproductive age in selected districts in Jordan
5. Jordan Response plan for Syria crises 2016-2018
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ملحق رقم ( :)1استامرة قياس رضا السوريني خارج املخيامت عن خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة لهم
االستبيان الخاص بقياس رضا متلقي الخدمة
ملرشوع خدمات الصحة االنجابية للسوريني خارج املخيامت يف األردن
رقم االستامرة:

صباح الخري /مساء الخري

مــن املجلــس االعــى للســكان ،يقــوم املجلــس بعمــل دراســة تهــدف اىل التعــرف عــى مــدى رضــا
أنــا
الســوريني عــن مســتوى خدمــات الصحــة االنجابيــة املقدمــة اليهــم ،ونــود أن نأخــذ مــن وقتكــم دقائــق معــدودة لإلجابــة عــى بعــض
االســئلة ،وأؤكــد لكــم أن اجاباتكــم ســتكون مهمــة ومفيــدة لنــا وإن كافــة املعلومــات والبيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا هــي
لغايــات البحــث العلمــي فقــط وســتعامل برسيــة تامــة ،شــاكرين ومقدريــن لكــم حســن تعاونكــم.
مع أطيب التحيات
ما سبب ترددك /ي عىل مركز تقديم الخدمة:
1.1للحصول عىل خدمات عالجية من األطباء
2.2لعمل الفحوصات والتحاليل الطبية
3.3للحصول عىل االدوية والعال جات
4.4لزيارة مراكز االمومة والطفولة ( الصحة االنجابية)
( اذا اجــاب املبحــوث /املبحوثــة عــى الســؤال الســابق بأنــه يــردد عــى مركــز تقديــم الخدمــة للحصــول عــى خدمــات االمومــة
والطفولــة او للحصــول عــى خدمــات الصحــة االنجابيــة ســيقوم الباحــث بتقديــم نبــذة مختــرة حــول موضــوع االســتامرة والهــدف
منهــا واخــذ موافقتــه يف تعبئــة االســتامرة يف حــال كان ال يــردد عــى مراكــز االمومــة والطفولــة ســيتم شــكر املبحــوث وانهــاء املقابلــة)
هل توافق /توافقني عىل االشرتاك بهذا االستطالع؟
1.1نعم ( ..استكمل/ي املقابلة مع املبحوث/ه)
2.2ال ( ..اشكر/ي املبحوث /ه وانهي املقابلة)
املحافظة:
مركز تقديم الخدمة:

اللواء

القضاء

جهة حكومية  ..غري حكومية  ..مجتمع مدين  ..مجتمع دويل  ..اخرى  /اذكرها

طبيعة الجهة املقدمة للخدمة:

مركز صحي  ..مستشفى  ..جمعية  ..عيادة متنقلة  ..اخرى /اذكرها

اسم الباحث :
الوقت والتاريخ:
اسم املرمز:
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املنطقة

اسم املدخل:

املحور األول :البيانات األولية
يتضمن هذا املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل التعرف عىل الخصائص والبيانات التعريفية الخاصة باملستفيدين من حيث
« الجنس ،الفئة العمرية ،املستوى التعليمي ،العمر ،الخ»...
عىل الباحث وضع اشارة ( )Xحول رمز االجابة الصحيحة او كتابة الرقم الخاص باالجابة يف خانة الرمز.
1

الجنس:
ذكر
انثى

الرمز
1
2

2

|___|

الفئة العمرية:
 24 - 12شباب من كال الجنسني
 49 - 12سيدات
 -25فأكرث ذكور
 -50فأكرث سيدات يف سن االمل

3

1
2
3
4

|___|

الحالة االجتامعية
اعزب /عزباء
متزوج /ة
مطلق /ة
ارمل /ة
اخرى...................

4

1
2
3
4
5

|___|

عدد افراد األرسة ( للمستجيب)
1
2
3
4

اقل من 3
6-4
9-7
 -10فأكرث
5

|___|
رب األرسة:

الزوج /االب
الزوجة /االم
االخ االكرب
االخت الكربى
اخرى /اذكرها
6

1
2
3
4
5

|___|

املؤهل التعليمي
امي
يقرأ ويكتب
املرحلة الثانوية
دبلوم /متوسط
بكالوريوس
اعىل من ذلك

1
2
3
4
5
6

|___|
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7

8

الحالة العملية:
1
يعمل
2
ال يعمل
3
اخرى...............
متوسط الدخل الشهري ويشمل الرواتب  ،املساعدات ،التحويالت ،الخ(...
للمستجيب والعائلة):
1
أقل من  250دينار
2
 449 - 250دينار
3
 649 - 450دينار
4
 – 650فأكرث

9

10

1
شقة
2
غرفة
3
بيت مستقل
4
كرفان /خيمه
5
اخرى......................
كم تبلغ عدد املرات التي ترددت/ي عىل مركز تقديم خدمات الصحة االنجابية
خالل عام ( 2015من  2015 /1/1لغاية االن)
1
مرة واحدة
2
 5 - 2مرات
3
 9 - 6مرات
4
 -10فأكرث

نعم
ال
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|___|

|___|

هل انت عىل علم بوجود ملف طبي يحتوي عىل كافة املعلومات الخاصة بك؟
نعم
ال

14

1
2
3
4
5
6

|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

نوع السكن:

12

13

|___|

مصادر الدخل (ميكن اختيار أكرث من اجابة):
عمل داخل املنزل
عمل خارج املنزل
مساعدات وهبات
مدخرات
تحويالت
اخرى................

11

|___|

1
2

|___|

هل ترتدد /ي عىل مراكز اخرى تقدم خدمات الصحة االنجابية؟
1
نعم (حدد........
2
ال
هل أنت مسجل لدى مفوضية الالجئني UNHCR
1
2

|___|

|___|

املحور الثاين :مكان تقديم الخدمة
يتضمن هذا املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل التعرف عىل مدى الرضا عن مكان تقديم الخدمة من حيث توفر البنية
التحتية ومدى رضا املستفيدين عن هذه االماكن التي يتم تقديم الخدمة من خاللها
* يجب ان يحاول الباحث قراءة العبارات بأسلوب مبسط للمبحوث ويف حال مل تكن العبارة واضحة يجب ان يقوم الباحث بإيضاح
املقصود منها للمبحوث
عىل الباحث وضع اشارة)  )Xحول رمز االجابة الصحيحة او كتابة الرقم الخاص باإلجابة يف خانة الرمز.
موافق
بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ال
اعرف

الرمز

1

موقع تقديم الخدمة مناسب وسهل الوصول اليه

1

2

3

4

5

6

|___|

2

يتوافر يف املركز املرافق العامة (الحاممات ،املغاسل ،الخ)....

1

2

3

4

5

6

|___|

3

هنالك مكان الستقبال الحاالت وارشادها

1

2

3

4

5

6

|___|

4

قاعة االنتظار مالمئة من حيث السعة والتجهيزات وعدد
املقاعد

1

2

3

4

5

6

|___|

5

أشعر بأن املركز عىل مستوى عا ٍل من النظافة والرتتيب

1

2

3

4

5

6

|___|

6

أوقات الدوام يف مركز تقديم الخدمة مناسبه

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

9

الفرتة التي قضيتها مع مقدم الخدمة كافية

1

2

3

4

5

6

|___|

10

أسعار الخدمات املقدمة مالمئة

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|__|

1

2

3

4

5

6

|___|

15

أشعر بأن عدد العاملني يف املركز مناسب

1

2

3

4

5

6

|___|

16

يتوافر يف املركز ادوات ومعدات نظيفة

1

2

3

4

5

6

|___|

17

هنالك لوحات ارشادية وتوضيحية للمكان

1

2

3

4

5

6

|___|

18

يتوافر بروشورات ومنشورات توعوية تتعلق بالخدمات
املقدمة

1

2

3

4

5

6

|___|

19

خدمات اجراء التحاليل الطبية متوفرة

1

2

3

4

5

6

|___|

20

فرتة االنتظار التي اقضيها مناسبة

1

2

3

4

5

6

|___|

العبارات

7
8

11
12
13
14

هنالك أماكن تراعي االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
(كبار السن ،ذو االعاقة)
هنالك مكان خاص لتقديم خدمات الفحص الطبي
الرسيري من قبل الطبيب

هنالك تنظيم لدخول املراجعني اىل مقدم الخدمة وحسب
الدور
يوجد هنالك مكان مخصص لخدمة املشورة يحرتم
خصوصية املستفيد
يوجد مكان مناسب لخدمة التثقيف الجامعي (محارضات،
ندوات ،الخ)
يوفر املركز كافة املعدات واألجهزة الطبية الخاصة بالصحة
االنجابية
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املحور الثالث :القامئني عىل تقديم الخدمة
يتضمن املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل التعرف عىل مدى رضا املبحوث عن القامئني عىل تقديم الخدمة من حيث
امتالكهم للمهارات واملعرفة
* يجب ان يحاول الباحث قراءة العبارات بأسلوب مبسط للمبحوث ويف حال مل تكن العبارة واضحة يجب ان يقوم الباحث بإيضاح
املقصود منها للمبحوث
عىل الباحث وضع اشارة ( )Xحول رمز االجابة الصحيحة او كتابة الرقم الخاص باإلجابة يف خانة الرمز.
العبارات

موافق
بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ال
اعرف

الرمز

1

العاملون ميتلكون مهارات التواصل الجيد

1

2

3

4

5

6

|___|

2

استقبال العاملني مريح وجيد

1

2

3

4

5

6

|___|

3

اللغة املستخدمة من قبل العاملني لغة بسيطة وقريبة
من املستفيدين

1

2

3

4

5

6

|___|

4

يعطي العاملني اجابات كاملة عن االستفسارات

1

2

3

4

5

6

|___|

5

يتمتع العاملون بسعة صدر لالجابة عن االسئلة املتكررة

1

2

3

4

5

6

|___|

6

يتم تقديم كافة املعلومات املتعلقة بزياريت

1

2

3

4

5

6

|___|

7

العاملون يتمتعون بدرجة عالية من اتقان العمل

1

2

3

4

5

6

|___|

8

هنالك مراعاة من قبل العاملني لخصوصية الحاالت

1

2

3

4

5

6

|___|

9

يراعي العاملون الرسية للحاالت

1

2

3

4

5

6

|___|

10

يراعي ويتفهم القامئني عىل تقديم الخدمة املخاوف لدى
بعض الحاالت

1

2

3

4

5

6

|___|

11

العاملون ودودين وطيبون

1

2

3

4

5

6

|___|

12

هناك اسئلة حول معرفة التاريخ املريض للعائلة

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

13
14
15
16
17

يتم توثيق زيارات املراجعة يف السجل املخصص ويف ملف
املراجِعة
يتم تزويد الطبيب/ة املختص/ة بامللف الخاص عند كل
زيارة
يقوم الطبيب /ة املختص/ة بكافة الفحوصات للتعرف
عىل ما أحتاج
يقوم العاملني مبراعات أولويات السالمة العامة (تبديل
الرشاشف ،تعقيم املكان)
يقوم الطبيب/ة املختص/ة بارتداء القفازات يف الحاالت
التي تتطلب الكشف

*** مالحظة للباحث :سيتم االنتقال اىل االسئلة التي تتعلق بكل فئة من الفئات املستهدفة وحسب الفئة العمرية يجب التمهيد للمبحوث وشكره عىل تجاوبه.
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املحور الرابع :الخدمات
يتضمن املحور الخدمات التي يتم تقدميها للمستفيدين من خالل مراكز تقديم الخدمة من حيث مدى الرىض عنها من قبل
املستفيدين وسيتم تقسيم الخدمات حسب الفئات املستهدفة والفئة العمرية لها”
* يجب ان يحاول الباحث قراءة العبارات بأسلوب مبسط للمبحوث ويف حال مل تكن العبارة واضحة يجب ان يقوم الباحث بايضاح
املقصود منها للمبحوث
املحور الرابع :سيدات ضمن الفئة العمرية 49 - 12
يتضمن املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل قياس مدى رضا املستفيدين عن خدمات الصحة االنجابية التي تقدم ضمن
مركز تقديم الخدمة ضمن املواضيع التالية « االمومة االمنة:ف قبل الحمل ،اثناء الحمل ،الوالدة اآلمنة ،تنظيم األرسة ،الرضاعة
الطبيعية ،رسطان الثدي ،عنق الرحم ،الزواج املبكر ،اإلجهاض /اإلسقاط وما بعده
عىل الباحث وضع اشارة ( )Xحول رمز االجابة الصحيحة او كتابة الرقم الخاص باإلجابة يف خانة الرمز.
)1

كم كان عمرك عند الزواج األول (يرجى اختيار أحد الفئات التالية):
 )16 - 12( .1سنة
 )22 - 17( .2سنة
 )26 - 23( .3سنة
 -27( .4فام فوق) سنة

)2

هل تستخدمني حاليا وسيلة تنظيم لألرسة:
 .1نعم  ....انتقل اىل سؤال رقم ()3
 .2ال......انتقل اىل سؤال رقم ()5

)3

هل وسيلة تنظيم األرسة التي تستخدمينها هي أول وسيلة:
 .1نعم  .....انتقل اىل سؤال رقم ()4
 .2ال  .....انتقل اىل سؤال رقم ()4

)4

ما نوع الوسيلة التي تستخدمينها.......................................

)5

كم بلغ عمرك عند إنجاب أول طفل (يرجى اختيار احدى الفئات العمرية التالية):
)16 - 12( .1
)22 - 17( .2
)26 - 23( .3
 -27( .4فام فوق)

)6

عدد الوالدات الحية:
 .1اقل من 2
)5 - 3( .2
)7 - 5( .3
 -8( .4فأكرث)

)7

عدد حاالت اإلسقاط /االجهاض املسبقة:
 أقل من 2 ()5 - 3 ()7 - 5 -8( -فأكرث)
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العبارات
1

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

4

تتوفر وسائل تنظيم األرسة بشكل دائم

1

2

3

4

5

6

|___|

5

تقــدم خدمــات املشــورة لالستفســار عــن
وســائل تنظيــم األرسة

1

2

3

4

5

6

|___|

6

الــرح املقــدم عــن وســائل تنظيــم األرسة
رشح وايف

1

2

3

4

5

6

|___|

7

خدمــات النصــح والتثقيــف الصحــي الختيــار
الوســيلة االفضــل

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

11

يوفــر املركــز محــارضات توعويــة وتثقيفيــة
حــول اهميــة املباعــدة بــن املواليــد

1

2

3

4

5

6

|___|

12

خدمــات املشــورة ملوضــوع املباعــدة بــن
املواليــد جيــدة وكافيــة

1

2

3

4

5

6

|___|

13

تتوفــر محــارضات توعويــة وتثقيفيــة حــول
الرضاعــة الطبيعيــة

1

2

3

4

5

6

|___|

14

يوفــر املركــز خدمــات املشــورة حــول موضــوع
الرضاعــة الطبيعيــة

1

2

3

4

5

6

|___|

15

تتوفــر خدمــات التثقيــف حــول اهميــة
املطاعيــم للــأم والطفــل

1

2

3

4

5

6

|___|

16

تتوفر املطاعيم الخاصة باالطفال والنساء

1

2

3

4

5

6

|___|

2
3

8
9
10
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يوفــر املركــز محــارضات تثقيفيــة وتوعويــة
تتعلــق مبواضيــع الصحــة االنجابيــة وتنظيــم
األرسة
يقــدم املركــز خدمــات التثقيــف الصحــي
الجامعــي مــن خــال الزيــارات املنزليــة
مبواضيــع الصحــة االنجابيــة وتنظيــم األرسة
يقــدم املركــز خدمــات املشــورة فيــا يتعلــق
مبواضيــع الصحــة االنجابيــة وتنظيــم األرسة

موافق
بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ال
اعرف

الرمز

يتــم اجــراء الفحوصــات الالزمــة وتقييــم
أهليــة املراجعــة الســتخدام الوســيلة
يتــم الــرح عــن اآلثــار الجانبيــة لوســائل
تنظيــم األرسة وعــن كيفيــة التعامــل معهــا يف
حــال حــدوث مضاعفــات
يوفــر املركــز خدمــات املتابعــة للســيدات بعــد
اســتخدام وســائل تنظيــم األرسة

يتــم تقييــم وضــع الســيدة الحامــل وحســاب
فــرة الحمــل واج ـراء الفحوصــات الالزمــة
يوفــر املركــز كافــة املكمــات الغذائيــة التــي
تحتاجهــا الســيدة يف فــرة الحمــل مثــل:
الحديــد ،الكالســيوم ،الفيتامينــات ،الــخ.....
تتوفــر الفحوصــات الالزمــة لرسطــان الثــدي
وعنــق الرحــم

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

20

تتوفــر خدمــة االحالــة يف حالــة تشــخيص
رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم

1

2

3

4

5

6

|___|

21

تتوفــر برامــج توعويــة حــول رسطــان الثــدي
وعنــق الرحــم

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|__|

1

2

3

4

5

6

|__|

1

2

3

4

5

6

|__|

17
18
19

22
23
24
25
26

تتوفــر محــارضات توعويــة وتثقيفيــة حــول
موضــوع الــزواج املبكــر
يوفــر املركــز خدمــات املشــورة حــول موضــوع
الــزواج املبكــر
يوفــر املركــز خدمــات التوعيــة والتثقيــف
حــول أســباب حــاالت اإلســقاط /اإلجهــاض
ومــا بعــده
يوفــر املركــز خدمــات العــاج لحــاالت
اإلجهــاض /اإلســقاط ومــا بعــده
يوفــر املركــز خدمــات اإلحالــة لحــاالت
اإلجهــاض /اإلســقاط ومــا بعــده

املحور الرابع :الشباب من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية 24 -12
يتضمن املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل التعرف عىل مدى رضا املستفيدين الشباب من الخدمات التي يتم تقدميها
يف مركز تقديم الخدمة ضمن املواضيع التالية :صحة املراهقني ،امراض الجهاز التناسيل ،املامرسات الصحية ،االمراض املنقولة جنسيا،
أمناط الحياة الصحية
عىل الباحث وضع اشارة( )Xحول رمز االجابة الصحيحة او كتابة الرمز الخاص باإلجابة يف خانة الرمز.
العبارات
1
2
3
4
5

يوفر املركز محارضات توعوية حول موضوع
النظافة العامة
يتم تقديم محارضات توعوية حول النظافة
الشخصية
هنالك محارضات توعوية حول مضار التدخني
وتناول املرشوبات الروحية
هنالك محارضات توعوية حول مواضيع تتعلق
بصحة املراهقني
يوفر املركز خدمات املساعدة عىل االقالع عن
التدخني وامناط الحياة الصحية

موافق
بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ال
اعرف

الرمز

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|
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6
7
8
9
10
11
12

خدمات املشورة يف موضوع االمراض املنقولة
جنسيا هي خدمات شاملة
تتوفر خدمات الكشف عن امراض الجهاز
اإلنجايب
خدمات املشورة يف مواضيع التغريات الجسدية
والهرمونية لسن البلوغ واملراهقة هي خدمات
جيدة
يوفر املركز خدمات املشورة يف مواضيع
التغريات الجسدية والنفسية التي تصاحب
سن املراهقية
يوفر املركز محارضات تثقيفية وتوعوية حول
الزواج املبكر
يوفر املركز خدمات املشورة يف موضوع الزواج
املبكر
يوفر املركز خدمات التثقيف عن أهمية
فحوصات ما قبل الزواج

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

املحور الرابع :الذكور ضمن الفئة العمرية  -25فأكرث
يتضمن املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل التعرف عىل مدى رضا املستفيدين الرجال املتزوجني من الخدمات التي يتم
تقدميها يف مركز تقديم الخدمة ضمن املواضيع التالية :االمراض املنقولة جنسيا ،تنظيم األرسة ،العقم وعالجه وضعف الخصوبة
عىل الباحث وضع اشارة ( )Xحول رمز االجابة الصحيحة او كتابة الرمز الخاص باإلجابة يف خانة الرمز.
العبارات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

104

يقدم املركز محارضات توعوية حول وسائل
تنظيم األرسة
يقدم املركز محارضات توعوية حول االمراض
املنقولة جنسيا
هنالك محارضات توعوية حول حاالت العقم
وضعف الخصوبة وعالجه والتهابات الجهاز
االنجايب
خدمات املشورة حول مواضيع تنظيم األرسة
هي خدمات شاملة
يقدم املركز خدمات املتابعة الستخدام وسائل
تنظيم األرسة
هنالك خدمات للكشف عن امراض الجهاز
اإلنجايب
تقدم خدمات الكشف عن االمراض املنقولة
جنسيا
تتوفر خدمات الكشف عن حاالت العقم
وضعف الخصوبة
خدمات العالج لألمراض املنقولة جنسيا
والتهابات الجهاز االنجايب هي خدمات شاملة
تتوافر خدمات االحالة للجهات املختصة يف
حاالت االمراض املنقولة جنسيا
هنالك خدمات لعالج حاالت العقم وضعف
الخصوبة

موافق
بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ال
اعرف

الرمز

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

12
13
14

خدمات االحالة لحاالت العقم وضعف
الخصوبة هي خدمات جيدة
يوفر املركز خدمات االرشاد والتثقيف ألهمية
الفحص الطبي قبل الزواج
خدمات الفحص الطبي قبل الزواج يف املركز
خدمات جيدة

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

املحور الرابع :السيدات ضمن الفئة العمرية  50-فأكرث « سن االمل»
يتضمن املحور مجموعة من االسئلة للسيدات ضمن سن األمل والفئة العمرية  -50فأكرث والتي تهدف اىل التعرف عىل مدى رضا
املستفيدين من الخدمات التي يتم تقدميها يف مركز تقديم الخدمة
عىل الباحث وضع اشارة( )Xحول رمز االجابة الصحيحة او كتابة الرمز الخاص باالجابة يف خانة الرمز.
موافق
بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

ال
اعرف

الرمز

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

5

تتوافر خدمات املشورة للتعرف عىل التغريات
الجسدية التي تصاحب سن االمل

1

2

3

4

5

6

|___|

6

خدمات املشورة حول التغريات النفسية التي
تصاحب سن االمل هي خدمات جيدة

1

2

3

4

5

6

|___|

7

خدمات املتابعة للتغريات النفسية والجسدية
املصاحبة لسن االمل هي خدمات جيدة

1

2

3

4

5

6

|___|

8

يقدم املركز خدمات الكشف عن االمراض
املصاحبة لسن االمل

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

1

2

3

4

5

6

|___|

العبارات
1
2
3
4

9
10

تتوافر محارضات توعوية حول التغريات
الجسدية التي تصاحب سن االمل
هنالك محارضات توعوية حول التغريات
النفسية التي تصاحب سن االمل
يقدم املركز محارضات توعوية وتثقيفية حول
كيفية التعامل االمثل مع املتغريات الجسدية
والنفسية املرافقة لسن االمل
يوفر مركز الخدمة التوعية والتثقيف واملشورة
لالزواج

تتوافر خدمات العالج لألعراض الجسدية
املصاحبة لسن االمل
يوفر مركز تقديم الخدمة خدمات االحالة
للجهات االخرى لعالج االمراض املصاحبة لسن
االمل

هل لديك اي اقرتاحات /توصيات /مالحظات
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ملحق رقم ( :)2استامرة املسح الشامل للتوزيع الجغرايف للمؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية
االستبيان الخاص باملؤسسات التي تقوم
عىل تقديم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني
()Mapping
رقم االستامرة:
صباح الخري /مساء الخري
مــن املجلــس األعــى للســكان ،يقــوم املجلــس بعمــل دراســة تهــدف اىل التعــرف عــى مــدى رضــا
انــا
الســوريني عــن مســتوى خدمــات الصحــة االنجابيــة املقدمــة إليهــم ،والتعــرف أيضــا إىل املؤسســات التــي تقــوم عــى تقديــم خدمــات
الصحــة االنجابيــة للســوريني ،لذلــك نــود أن نأخــذ مــن وقتكــم دقائــق معــدودة ،واؤكــد لكــم أن إجاباتكــم ســتكون مهمــة ومفيــدة
لنــا وان كافــة املعلومــات والبيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا هــي لغايــات البحــث العلمــي فقــط ،شــاكرين ومقدريــن لكــم حســن
تعاونكم.
مع أطيب التحيات
املحافظة:
مركز تقديم الخدمة:

اللواء

القضاء

جهة حكومية  ..غري حكومية  ..مجتمع مدين  ..مجتمع دويل  ..اخرى  /اذكرها

طبيعة الجهة املقدمة للخدمة:

مركز صحي  ..مستشفى  ..جمعية  ..عيادة متنقلة  ..اخرى /اذكرها

اسم الباحث :
االسم واملسمى الوظيفي للشخص « الذي يتم مقابلته» ومكان املقابلة:
الوقت والتاريخ:
اسم املرمز:
اسم املدخل:
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املنطقة

املحور االول
يتضمن املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف إىل التعرف عىل املؤسسات التي تقوم عىل تقديم خدمات الصحة االنجابية
للسوريني ( االسم ،املكان ،الفئة املستهدفة ،املرشوع ،الخ)................
 .1اسم املؤسسة (باللغة العربية).................................................................................................................................................................. :
 .2اسم املؤسسة (باللغة االنجليزية) ............................................................ :نوع املؤسسة............................................................................
 .3سنة التأسيس........................................................................................................................................................................................... :
 .4العنوان :املحافظة.................. :اللواء......................... :القضاء................................................................................................................... :
 .5صندوق الربيد......................................................................................................................................................................................... :
 .6الهاتف :االريض..................................... :الخلوي............................................ :الفاكس............................................................................ :
 .7االمييل...................................................................................... :املوقع االلكرتوين..................................................................................... :
 .8أهداف املؤسسة:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
 .9الفئة املستهدفة......................................................................................................................................................................................... :
 .10مجاالت عمل املؤسسة:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
 .11الفروع التابعة للمؤسسة:
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

املحور الثاين

#

الخدمات املقدمة

1

األمومة اآلمنة وتشمل الرعاية قبل الحمل وأثناء الحمل ،الوالدة اآلمنة ،فرتة
النفاس ،رعاية االم والوليد والطفل ،الرضاعة الطبيعية.
الرعاية واملشورة لحاالت اإلجهاض /االسقاط وما بعده

3

وسائل تنظيم األرسة

4

خدمات مخربية وتحاليل

2

نوع الخدمة املقدمة
العالج

التوعية

املشورة

االحالة

مالحظات

يتضمن املحور الخدمات التي يتم تقدميها للسوريني من خالل مركز تقديم الخدمة ،وهنا ميكن وضع إشارة ( )Xأمام الخدمة املقدمة وتوضيح ماهية
طبيعة الخدمة
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5

خدمات األشعة والتصوير

6

األمراض املنقولة جنسيا (الزهري ،السيالن ،االيدز ،والتهابات الجهاز اإلنجايب)

7
8

التوعية والتثقيف حول الصحة االنجابية والجنسية للشباب والرعاية االبوية
(التغريات والتطورات عىل حياة االنسان)

9

رسطان الثدي ورسطانات الجهاز االنجايب

10

مشاركة الرجل للمرأة يف موضوع التعامل مع الصحة االنجابية

11

امناط الحياة الصحية (مامرسة الرياضة ،واالبتعاد عن املخدرات والتدخني
والكحول ،الخ).....
الفحص الطبي قبل الزواج
صحة املرأة يف سن االمل
الزواج املبكر
العقم وضعف الخصوبة
برامج التوعية والتثقيف
الربوشورات ،املطويات ،موقع الكرتوين ،زيارات منزلية
التطعيم

12
13
14
15
16
17
18

املحور الثالث

يتضمن املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل التعرف عىل آليات التحويل املتبعة داخل املؤسسة ،وأكرث الفئات االجتامعية
والعمرية ترددا عىل املؤسسة ،وآليات التوثيق املتبعة داخل املؤسسة ،الخ ........
.1

هل يتم تحويل بعض الحاالت اىل مراكز وجهات صحية أخرى:
 .1نعم  .....انتقل للسؤال رقم ()2
 .2ال ......انتقل للسؤال رقم ()3

.2

ماهي الجهات التي يتم التحويل اليها؟ ..............................................................................................................................................

.3
.4
.5
.6

هل الخدمات التي تقدم للسوريني مجانية (مجانية ،رمزية ،الخ).........؟ .............................................................................................
ما هي الخدمات املجانية املتعلقة بالصحة االنجابية؟ .........................................................................................................................
ما أكرث خدمات الصحة االنجابية التي يتم االقبال عليها من قبل السوريني (األمومة اآلمنة ،تنظيم األرسة ،العقم وضعف اإلخصاب الخ)....
ما أكرث الفئات االجتامعية والعمرية ترددا ً عىل مؤسستكم الصحية ،يرجى ترتيبها ،واعطاء رقم  1لألكرث وهكذا
 .1النساء ضمن الفئة العمرية ()49 - 12
 .2الشباب من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية ()24 - 12
 .3الرجال ضمن الفئة العمرية ( -25فام فوق)
 .4النساء يف سن االمل ( -50فام فوق)

.7
.8

ما التحديات /املعيقات التي تواجهكم اثناء تقديم الخدمة للسوريني؟ ..........................................
هل يتم توثيق أعداد املراجعني السوريني وجنسياتهم:
 .2ال
1.1نعم
ماهي أنظمة التوثيق املستخدمة ملعلومات الصحة االنجابية املقدمة؟
 .1توثيق كتايب /سجالت ،تقارير دورية..........................................................................................................................................
 .2توثيق محوسب .....................................................................................................................................................................
 .3قاعدة بيانات..........................................................................................................................................................................
 .4أخرى ....................................................................................................................................................................................

.10

هل لديك/ي أي اقرتاحات لتحسني خدمات الصحة االنجابية املقدمة للسوريني من قبلكم؟....................................................................

.9
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ملحق رقم ( :)3استامرة املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية

صباح الخري /مساء الخري

االستبيان الخاص مبؤسسات تقديم الخدمة
ملرشوع خدمات الصحة االنجابية املقدمة للسوريني خارج املخيامت يف األردن
رقم االستامرة:

مــن املجلــس االعــى للســكان ،يقــوم املجلــس بعمــل دراســة تهــدف اىل التعــرف عــى مــدى رضــا
انــا
الســوريني عــن مســتوى خدمــات الصحــة االنجابيــة املقدمــة إليهــم ،والتعــرف ايضــا عــى املؤسســات التــي تقــوم عــى تقديــم خدمــات
الصحــة االنجابيــة للســوريني ،لذلــك نــود ان نأخــذ مــن وقتكــم دقائــق معــدودة ،واؤكــد لكــم ان اجاباتكــم ســتكون مهمــة ومفيــدة
لنــا وان كافــة املعلومــات والبيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا هــي لغايــات البحــث العلمــي فقــط ،شــاكرين ومقدريــن لكــم حســن
تعاونكــم.
مع أطيب التحيات
املحافظة:

اللواء

مركز تقديم الخدمة :جهة حكومية

القضاء
غري حكومية

طبيعة الجهة املقدمة للخدمة :مركز صحي

مستشفى

املنطقة

جهة دولية
جمعية

قطاع خاص

عيادة متنقلة

اخرى /،اذكرها

اسم الباحث:
االسم واملسمى الوظيفي للشخص « الذي يتم مقابلته» ومكان املقابلة:
الوقت والتاريخ:
اسم املرمز:

اسم املدخل:
املحور األول

يتضمن املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل التعرف عىل املؤسسات التي تقوم عىل تقديم خدمات الصحة االنجابية للسوريني
( االسم ،املكان ،الفئة املستهدفة  ،املرشوع ،الخ.............
اسم املؤسسة (باللغة العربية).................................................................................................................................................. :
اسم املؤسسة (باللغة االنجليزية)............................................................................................................................................. :
نوع املؤسسة............................................................................:سنة التأسيس........................................................................... :
العنوان :املحافظة.......................................... :اللواء.................................................. :القضاء.................................................. :
صندوق الربيد............................................................................................................................................................................:
الهاتف :االريض....................................... :الخلوي................................................................ :الفاكس..........................................:
االمييل......................................................................................... :املوقع االلكرتوين................................................................... :
أهداف املؤسسة........................................................................................................................................................................ :
...................................................................................................................................................................................................
الفئة املستهدفة......................................................................................................................................................................... :
مجاالت عمل املؤسسة.................................................................................................................................................................:
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املحور الثاين
يتضمن املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل التعرف عىل املرشوع التي تقوم من خالله املؤسسة بتقديم خدماتها للسوريني
وذلك من حيث “ االهداف ،الفئة املستهدفة ،الخدمات ........ ،الخ
(هذا املحور خاص بالجهات التي لديها مشاريع ممولة)
اسم املرشوع الصحي الذي يقدم السوريني:
اهداف املرشوع:
الخدمات التي يقدمها املرشوع:
الفئة املستهدفة:
تاريخ االنتهاء من املرشوع:
تاريخ البدء باملرشوع:
املناطق الجغرافية التي ينفذ بها املرشوع:
حجم التمويل:
الجهة املمولة:
مخرجات املرشوع:

مدة املرشوع:

التحديات التي واجهت املرشوع:

هل الخدمات املقدمة مجانية:
املحور الثالث
يتضمن املحور بعض املعلومات حول عدد املراجعني كافة املستفيدين من الخدمات الصحية بشكل عام وخدمات الصحة االنجابية بشكل خاص
عدد املراجعني كافة خالل العام :2015
(وهنــا يقصــد عــدد املراجعــن كافــة ممــن يــرددون عــى مركــز تقديــم الخدمــة بشــكل عــام خــال العــام واملســتفيدين مــن كل
الخدمــات الصحيــة التــي يتــم تقدميهــا يف املركــز)
عــدد املراجعــن الســوريني لخدمــات الصحــة االنجابيــة (تنظيــم األرسة واملباعــدة بــن الــوالدات ،الرعايــة قبــل وأثنــاء والــوالدة
اآلمنــة ،امـراض الجهــاز االنجــايب ،االمـراض املنقولــة جنســيا ،الوقايــة مــن العقــم وعالجــه ،صحــة املراهقــن ،ســن االمــل ،الكشــف
املبكــر لرسطــان الثــدي وعنــق الرحــم ،االجهــاض /اإلســقاط ومــا بعــده) لعــام 2015؟
(وهنــا يقصــد عــدد املراجعــن مــن الســوريني ملركــز تقديــم الخدمــة بشــكل عــام خــال العــام واملســتفيدين مــن خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة التــي يتــم تقدميهــا يف املركــز)
عدد النساء السوريات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12املراجعات خالل عام :2015
عدد النساء السوريات ضمن الفئة العمرية ( 50-فأكرث) املراجعات خالل عام :2015
عدد الشباب السوريني من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية ( )24 - 12املراجعني خالل عام :2015
عدد الرجال السوريني ضمن الفئة العمرية ( 25-فأكرث) املراجعني خالل عام :2015
هل املراجعني من نفس املنطقة ام من مناطق اخرى (حدد)
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املحور الرابع
يتضمن املحور الخدمات التي يتم تقدميها للسوريني من خالل املنظمة ،وهنا ميكن وضع اشارة ( )xامام الخدمة املقدمة وتوضيح
ماهية طبيعة الخدمة.
الخدمات املقدمة
1

االمومــة االمنــة وتشــمل الرعايــة قبــل الحمــل واثنــاء الحمــل ،الــوالدة
اآلمنــة ،فــرة النفــاس ،رعايــة االم والوليــد والطفــل ،الرضاعــة الطبيعيــة.

2

الرعاية واملشورة لحاالت اإلجهاض/االسقاط وما بعده

3

وسائل تنظيم االرسة

4

خدمات مخربية وتحاليل

5

خدمات االشعة والتصوير

6

االمــراض املنقولــة جنســيا (الزهــري ،الســيالن ،االيــدز ،والتهابــات
الجهــاز اإلنجــايب ،الــخ)......

7

التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة والجنســية للشــباب
والرعايــة االبويــة

8

(التغريات والتطورات عىل حياة االنسان)

9

رسطان الثدي ورسطانات الجهاز االنجايب

10

مشاركة الرجل للمرأة يف موضوع التعامل مع الصحة االنجابية

11

امنــاط الحيــاة الصحيــة (مامرســة الرياضــة ،واالبتعــاد عــن املخــدرات،
التدخــن ،الكحــول ،الــخ).....

12

الفحص الطبي قبل الزواج

13

صحة املرأة يف سن االمل

14

العقم وضعف الخصوبة

15

برامج التوعية والتثقيف

16

الربوشورات ،املطويات ،موقع الكرتوين ،زيارات منزلية

17

التطعيم

نوع الخدمة املقدمة
العالج

التوعية

املشورة

االحالة

مالحظات
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املحور الخامس
يتضمن املحور مجموعة من االسئلة والتي تهدف اىل التعرف عىل آليات التحويل املتبعة داخل املؤسسة ،وأكرث الفئات االجتامعية
والعمرية ترددا عىل املؤسسة ،وآليات التوثيق املتبعة داخل املؤسسة ،الخ ........
 .1هل يتم تحويل أو استقبال بعض الحاالت من وإىل مراكز وجهات صحية أخرى:
 .1نعم ......انتقل اىل سؤال رقم ()2
 .2ال ......انتقل اىل سؤال رقم ()3
 .2ماهي الجهات التي يتم االستقبال أو التحويل إليها؟
االستقبال:
.1
.2
التحويل:
.1
.2
 .3هل الخدمات التي تقدم للسورين مجانية (مجانية ،رمزية)؟
 .4ما هي الخدمات املجانية املتعلقة بالصحة االنجابية؟
.1
.2
.3
 .5ما أكرث خدمات الصحة االنجابية التي يتم االقبال عليها من قبل السوريني (االمومة االمنة ،تنظيم االرسة ،العقم وضعف االخصاب ،الخ)....
.1
.2
.3
.4
 .6ما أكرث الفئات االجتامعية والعمرية ترددا عىل مؤسستكم الصحية يرجى ترتيبها ،واعطاء رقم  1لالكرث وهكذا ........
 .1النساء ضمن الفئة العمرية ()49 - 12
 .2الشباب من كال الجنسني ضمن الفئة العمرية ()24 - 12
 .3الرجال ضمن الفئة العمرية ( -25فام فوق)
 .4النساء يف سن االمل ( -50فام فوق)
 .7ما التحديات /املعيقات التي تواجهكم اثناء تقديم الخدمة للسوريني؟
.1
.2
.3
 .8ماهي انظمة التوثيق املستخدمة ملعلومات الصحة االنجابية املقدمة:
 .1توثيق كتايب /سجالت ،تقارير دورية
 .2توثيق محوسب
 .3قاعدة بيانات
 .4اخرى /اذكرها
 .9هل يتم توثيق اعداد املراجعني السوريني وجنسياتهم:
 .1نعم
 .2ال
 .10هل لديك /اي اقرتاحات لتحسني خدمات الصحة االنجابية املقدمة للسوريني من قبلكم؟
.1
.2
.3
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ملحق رقم ( :)4الدليل اإلجرايئ للمجموعات النقاش املركزة
دراسة لقياس مدى رضا السوريني حول خدمات الصحة االنجابية املقدمة لهم خارج املخيامت
دليل اجراء مجموعات النقاش املركزة
مع السوريني غري املرتددين عىل مراكز الصحة االنجابية
مقدمة:
يقــوم املجلــس األعــى للســكان وصنــدوق االمــم املتحــدة للســكان بتنفيــذ دراســة حــول خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خارج
املخيــات يف األردن ،وذلــك بهــدف قيــاس مــدى رضــا الســوريني عــن مســتوى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة اليهــم ،وقــد جــاءت
هــذه املجموعــات البؤريــة بهــدف التعــرف عــى أهــم األســباب والصعوبــات والتحديــات التــي تحــد مــن تــردد بعــض الســوريني عــى
مراكــز الصحــة اإلنجابيــة واالســتفادة مــن الخدمــات املقدمــة اليهــم ،لذلــك نشــكر مشــاركتكم لنــا يف هــذه الجلســة ونؤكــد بــأن كافــة
املعلومــات والبيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا هــي لغايــات البحــث العلمــي فقــط وســتعامل برسيــة تامــة ،و يف حــال تــم اإلشــارة
إىل بعــض األشــخاص مــن صــور وأســاء ســيتم ذلــك بنــاء عــى موافقتــه املســبقة ،شــاكرين ومقدريــن لكــم حســن تعاونكــم.
الفئات التي سيتم استهدافها يف املجموعات النقاشية:
سيتم تنفيذ ( )6مجموعات نقاشية موزعني عىل ( )6محافظات وذلك ضمن الفئات العمرية التالية:
1.1شباب من كال الجنسني ( )24 - 12بواقع مجموعة نقاشية واحدة.
2.2رجال ( - 25فام فوق) بواقع مجموعة بؤرية واحدة.
3.3سيدات يف سن األمل ( - 50فام فوق) بواقع مجموعة نقاشية واحدة.
4.4سيدات ضمن الفئة العمرية ( )49 - 12بواقع ثالث نقاشية بؤرية.
اساسيات اللقاء:
1.1يقــوم امليــر بالرتحيــب باملشــاركني وشــكرهم عــى قدومهــم ،ومــن ثــم التعريــف باملجلــس االعــى للســكان بنبــذة مختــرة
واالشــارة مــرة أخــرى إىل الهــدف مــن الدراســة واللقــاء والجهــة الداعمــة واألهــداف ،ومــن ثــم اخبــار املشــاركني بــان هــذه
الجلســة ميكــن ان تســتمر مــن ســاعة واحــدة اىل ســاعتني وســيتم تســجيل الحديــث وأخــذ بعــض الصــور ويجــب التأكيــد عــى
موافقــة املشــاركني عــى التســجيل وأخــذ الصــور ،مــع التأكيــد عــى رسيــة املعلومــات.
2.2يقــوم امليــر بالتأكيــد عــى أن لــكل مشــارك الحــق يف التعبــر عــن رأيــه دون مقاطعتــه ودون اإلســاءة إىل أي جهــة أو شــخص
معــن ،كــا يجــب التأكيــد عــى احـرام الــرأي والــرأي اآلخــر ورشح اآلليــة التــي ســيتم فيهــا إدارة الجلســة ،والتأكيــد عــى رسيــة
املعلومــات.
3.3تقديــم رشح مبســط عــن الصحــة اإلنجابيــة وعنارصهــا وذلــك بهــدف تقديــم تصــور واضــح لــدى املشــاركني حــول املوضــوع الــذي
ســيتم الحديــث فيه.
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األسئلة:
 .1هل انت مسجل يف املفوضية السامية لالجئني؟ اذا كانت االجابة ال ملاذا؟
 .2هل تتلقى/ي أي مساعدات من أي جهة؟ وماهي هذه الجهة؟ وما طبيعة املساعدات؟
 .3ما الخدمات الصحية التي تحصل /ي عليها كونك/ي الجئ؟
 .4ما األماكن التي ترتدد /ي عليها للحصول عىل الخدمات الصحية؟
 .5ما هي خدمات الصحية اإلنجابية التي تحصل/ي عليها؟ ومن أين تحصل/ي عليها؟
 .6هل لديك/ي أي معرفة بالجهات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف منطقتك؟
 .7هل لديك/ي أي معرفة بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات؟
 .8هل لديك/ي معرفة بأي شخص يتلقى مثل هذه الخدمات؟
 .9هل أجريت/ي أي محاوالت للحصول عىل خدمات الصحة اإلنجابية اذكرها؟
 .10ماهي الصعوبات والتحديات التي تحد من تلقي الخدمة؟
 الصعوبات االقتصادية( :مواصالت ،صعوبات مالية)..... الصعوبات االجتامعية( :العادات والتقاليد ،الخ).... الصعوبات السياسية( :اإلقامة ،التسجيل ،القيود األمنية)..... الصعوبات التي تتعلق باملكان (قرب املكان ،مهيئ أو غري مهيء) .11برأيك/ي ما خدمات الصحة اإلنجابية التي يجب أن تقدم من قبل مؤسسات تقديم الخدمة؟
 .12هل تم زيارتك يف املنزل من قبل العاملني او املتطوعني يف مراكز تقديم خدمات الصحة االنجابية املوجودة يف
منطقتك؟
 .13يف حال تم زيارتك ما الخدمات العالجية او االرشادية التي تقدميها اليك/ي؟
 .14ما هي االقرتاحات والحلول املناسبة من وجهة نظرك؟
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منظمة اطباء بال
حدود -فرنسا-
املستشفى
التخصيص

كري العاملية
Care international

اسم الجهة املقدمة
للخدمة
مؤسسة التعاون
الدويل التابعة
للجمعية االملانية
لتعليم الكبا(ر(�D
)VV

مؤسسة
دولية

مؤسسة
دولية

نوع جهة
تقديم الخدمة
مؤسسة
دولية

الخلوي،0738022824 ،0799035652 :
االمييل:
msff-amman- medco aparis.msf.
org

الخلوي ،0797117330 :االمييل:
Mohammad.Awamreh@CARE.jo

صندوق بريد 9693 :عامن 11191
االردن ،الهاتف االريض064615526 :
الخلوي0777300316 :
الفاكس064615526 :
االمييل:
-al rabie@dvv-international.jo
املوقع االلكرتوين:
www.dvv-international

معلومات االتصال

فرع اربد فقط

اربد ،عامن ،الزرقاء ،املفرق

املؤسســة األم يف أملانيــا ولهــا  40فــرع
يف العــامل ،ويعــد مكتــب األردن املكتــب
اإلقليمــي للمؤسســة وموقعــه العاصمــة
عــان ،يتبــع للمؤسســة مــا يقــارب
 1000مركــز تعلــم لتعليــم الكبــار ،تنفــذ
املؤسســة برامجهــا وخططهــا مــن خــال
رشكاء محليــن وحكوميــن وغــر حكوميــن
ويتــم تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
التوعيــة يف كل مــن محافظــة الزرقــاء
واربــد واملفــرق

الفروع التابعة لها

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة  ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،األمــراض املنقولــة
جنســيا ،الــزواج املبكــر ،ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة
االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط وما بعده ،وســائل تنظيــم االرسة،
االمــراض املنقولــة جنســيا ،الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب والرعايــة االبويــة،
رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف موضــوع الصحــة
اإلنجابيــة ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،الــزواج املبكــر ،برامــج التوعيــة والتثقيف ،املنشــورات
واملطويــات ،ويتــم تقديــم خدمــات االحالــة االمومــة اآلمنــة ،الرعايــة لحــاالت اإلجهــاض،
وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات االشــعة ،فحوصــات مخربيــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات
الجهــاز اإلنجــايب ،الــزواج املبكــر

يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع وســائل تنظيــم االرسة ،الصحــة
االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة االبويــة ،التغــرات والتطــورات عــى حيــاة
االنســان ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف
موضــوع التعامــل مــع الصحــة اإلنجابيــة ،أمنــاط الحيــاة الصحيــة  ،الفحــص الطبــي قبــل
الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الــزواج املبكــر ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،برامــج
التوعيــة والتثقيــف ،الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم ،ويتــم تقديــم خدمــات االحالــة
يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االســقاط /االجهــاض ومــا بعــده،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات األشــعة والتصويــر ،األم ـراض املنقولــة جنســيا

مــروع بنــاء القــدرات لتوفــر الدعــم االجتامعــي لالجئــن الســوريني واملجتمعــات
املضيفــة :يقــوم املــروع عــى تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع األمومــة
اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط وما بعده ،وســائل تنظيــم األرسة،
األمــراض املنقولــة جنســيا ،التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة اإلنجابيــة والجنســية
للشــباب والرعايــة األبويــة ،التغـرات والتطــورات عــى حيــاة اإلنســان ،مشــاركة الرجــل
للمــرأة يف موضــوع التعامــل مــع الصحــة االنجابيــة ،أمنــاط الحيــاة الصحيــة ،الفحــص
الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن األمــل ،الــزواج املبكــر ،العقــم وضعــف
الخصوبــة ،برامــج التوعيــة والتثقيــف  ،الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم ،ويتــم
تقديــم خدمــات االحالــة يف كافــة املواضيــع الســابقة

خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة

املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة (املؤسسات الدولية)

ملحق رقم ( :)5املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة
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الفروع التابعة لها
فرع عامن فقط

الهالل األحمر االمارايت يف مخيم مريجب
الفهود -األزرق – املفرق

تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
اإلجهــاض ،وســائل تنظيــم األرسة ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات األشــعة ،األمـراض
املنقولــة جنســيا ،الكشــف عــن رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،صحــة
املـراة يف ســن األمــل ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،تقديــم خدمــات املشــورة والتوعيــة يف
مواضيــع :االمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض ،وســائل تنظيــم األرسة،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات األشــعة  ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،التوعيــة
والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة للشــباب ،التغــرات عــى حيــاة االنســان ،برامــج
التوعيــة والتثقيــف ،الربوشــورات واملطويــات ،تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع
رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،باألمومــة االمنــة ،الرعايــة و املشــورة
لحــاالت االجهــاض ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات مخربيــة وأشــعة .

يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،االمــراض املنقولــة
جنســيا ،الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب والرعايــة االبويــة ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،برامــج التوعيــة والتثقيــف،
الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم ،ويتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة
االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم
االرسة ،الفحوصــات املخربيــة ،التطعيــم.

خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة

املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة (املؤسسات الدولية)

اسم الجهة املقدمة
نوع جهة
معلومات االتصال
تقديم الخدمة
للخدمة
منظمة االمم املتحدة مؤسسة دولية عامن ،صندوق بريد 1551 :عامن،
 11821االردن
للطفولة ()UNICEF
هاتف اريض65502400 :
خلوي0795948832 :
االمييل:
MSATO@unicef.org

املستشفى اإلمارايت
مؤسسة دولية الهاتف األريض ،026230022 :الفاكس:
 ،026230023االمييل:
األردين امليداين (الهالل
uae.j.fieldhospital@gmail.com
األحمر اإلمارايت)

منظمة أطباء العامل
الفرنسية

مؤسسة دولية موبايل ،0795387716 :االمييل:
medofficer.mdmramth@gmail.com

فرع الرمثا/اربد فقط

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،رسطــان الثــدي ورسطانــات
الجهــاز االنجــايب ،صحــة املــرأة قــي ســن االمــل ،وخدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم
تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعده ،وســائل تنظيــم االرسة ،االمـراض املنقولة جنســيا
 ،التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة للشــباب والرعايــة االبويــة ،التغــرات
والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،امنــاط
الحيــاة الصحيــة ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،برامــج التوعيــة والتثقيــف ،الربوشــورات
واملطويــات ،التطعيــم ،وخدمــات االحالــة :يتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع
خدمــات االشــعة وكافــة املواضيــع الصحيــة الســابقة.

املستشفى اإليطايل

نوع جهة
اسم الجهة املقدمة
تقديم الخدمة
للخدمة
اللجنة الدولية لإلغاثة مؤسسة دولية املوقع االلكرتوين:
 ،WWW.RESCUE.ORGاالمييل:
IRC /
caroline.boustany@rescue.org
موبايل:
+962 (0) 775 066 659

مؤسسة دولية عامن ،وسط البلد،
الهاتف4777101 :
فاكس4750400 :
امييلinfo@italianhospital.jo :

معلومات االتصال

عامن ،الكرك

عامن ،املفرق ،اربد

الفروع التابعة لها

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت اإلجهــاض ،خدمــات مخربيــة و أشــعة ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،التغــرات
والتطــورات عــى حيــاة اإلنســان ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن
األمــل ،ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة
واملشــورة لحــاالت اإلجهــاض ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر،
االمـراض املنقولــة جنســيا ،الصحــة اإلنجابيــة للشــباب والرعايــة األبويــة ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز اإلنجــايب ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل
برامــج التوعيــة والتثقيــف ،الربوشــورات واملطويــات ،يتــم التحويــل يف حــاالت رسطانات
الثــدي والجهــاز اإلنجــايب

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،االمـراض املنقولــة جنســيا ،ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة
واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االســقاط /االجهــاض
ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب والرعايــة
االبويــة ،امنــاط الحيــاة الصحيحــة ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،التغــرات والتطــورات
عــى حيــاة االنســان ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،حــاالت
العقــم وضعــف الخصوبــة ،الفحوصــات املخربيــة والتحاليــل ،برامــج التوعيــة والتثقيــف،
الربوشــورات واملطويــات ،ويتــم تقديــم خدمــات االحالــة بكافــة املواضيــع الســابقة.

خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة

املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة (املؤسسات الدولية)
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اسم الجهة املقدمة
للخدمة

جمعية املركز
االسالمي

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،وســائل تنظيــم األرسة،
األمــراض املنقولــة جنســيا ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل رسطــان الثــدي ورسطانــات
الجهــاز االنجــايب ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة
يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،وســائل تنظيــم األرسة ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،االمـراض
املنقولــة جنســيا ،الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب والرعايــة االبويــة ،رسطــان الثدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف مواضيــع الصحــة االنجابيــة،
الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الــزواج املبكــر ،العقــم
وضعــف الخصوبــة ،برامــج التوعيــة والتثقيــف ،الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم،
وخدمــات االحالــة كافــة املواضيــع الســابقة وحســب الحاجــة

خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة

املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة (املؤسسات غري الحكومية الوطنية)

نوع جهة
تقديم الخدمة

مؤسسة غري
حكومية

جمعية العون
الصحي االردنية

معلومات االتصال

صندوق بريد 2414 :عامن  11181االردن،
الهاتف االريض:
5660287-5692789
الخلوي0772072678 :
0798995678
الفاكس5692787 :
االمييل:
Se7ya105@yahoo.com
املوقع االلكرتوين:
www.islamicc.com

مؤسسة غري
حكومية

الفروع التابعة لها
 عامن /جبل النظيف عامن/ماركا الشاملية عامن /صويلح البلقاء /مخيم البقعه عامن /حي ام تينه عامن /القويسمه جرش /مخيم غزة مدخل عامن  /جبل النرص الزرقاء /مقابل سامح مول مخيم الزرقاء /وسط السوق املفرق /مدخل املحافظة الرصيفة /الجبل الشاميل الزرقاء /السخنة الضليل عامن الجيزة/الطالبية مأدباعامن وسط البلد ،اربد ،الرمثا ،مخيم سايرب
ستي،

موبايل0775006027 :
تلفون5856108 :
فاكس5856105 :
املوقع االلكرتوين:
www.jordanhealthaid.org
الفروع التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية
هي العاصمة واربد واملفرق

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل،
التطعيــم ،يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،الصحــة الجنســية واالنجابيــة
للشــباب والرعايــة االبويــة ،التغ ـرات والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الــزواج
املبكــر ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،برامــج التوعيــة والتثقيــف ،الربوشــورات واملطويــات،
التطعيــم ،ويتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة
والتصويــر ،االم ـراض املنقولــة جنســيا ،الصحــة االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة
األبويــة رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز اإلنجــايب ،أمنــاط الحيــاة الصحيــة ،صحــة
املــرأة يف ســن األمــل ،التطعيــم.

معهد العناية بصحة
األرسة والطفل/
مؤسسة نور الحسني

جمعية امان االردنية

اتحاد املرأة االردنية

اسم الجهة املقدمة
للخدمة

مؤسسة غري
حكومية

مؤسسة غري
حكومية

مؤسسة غري
حكومية

نوع جهة
تقديم الخدمة

الهاتف األريض:
5344190
الفاكس5344191 :

االريض5821578 :
الفاكس5821395 :
االمييل:
tajaman2015@ hotmail.com

صندوق بريد 961188 :عامن 11196
االردن،
الهاتف االريض5687037 :
الفاكس5687061 :
املوقع االلكرتوينwww.jwu.org.jo :

صويلح ،الهاشمي الشاميل ،القويسمة ،السلط،
الزرقاء ،دير عال ،جرش ،مأدبا ،عجلون

جبل النرص ،حي نزال ،الدوار السابع

عامن ،اربد ،الزرقاء ،الخالدية

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االجهــاض /االســقاط مــا بعــده ،تنظيــم االرسة ،خدمــات مخــرة وتحاليــل ،االمـراض املنقولــة
جنســيا ،املـراة يف ســن االمــل ،التطعيــم  ،خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع األمومــة
اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل  ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،الصحــة االنجابيــة والجنســية
للشــباب والرعايــة االبويــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجــل
للمــرأة يف مواضيــع الصحــة االنجابيــة ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،الفحــص الطبــي قبــل الزواج،
صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز
االنجــايب ،برامــج التوعيــة والتثقيــف ،خدمــات االحالــة يتــم تقديــم يف مواضيــع االمومــة
االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،خدمــات االشــعة
والتصويــر ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،الصحــة االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة
االبويــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة
املــرأة يف ســن االمــل ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،امنــاط الحيــاة الصحيــة.

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،
خدمــات االشــعة والتصويــر ،االمـراض املنقولــة جنســيا ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز
االنجــايب ،التغــرات والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،الفحــص
الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الــزواج املبكــر ،العقــم وضعــف الخصوبة،
ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة وخدمــات االحالــة بكافــة املواضيــع الســابقة ،
باإلضافــة اىل خدمــات الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب والرعايــة االبويــة،

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،وســائل تنظيــم األرسة،
خدمــات مخــرة وتحاليــل ،خدمــات األشــعة والتصويــر ،ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة
واملشــورة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت اإلجهــاض ،الصحــة
الجنســية واإلنجابيــة للشــباب والرعايــة األبويــة ،التغـرات والتطــورات عــى حيــاة اإلنســان،
رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز اإلنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف موضــوع الصحــة
اإلنجابيــة ،أمنــاط الحيــاة الصحيــة ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن
االمــل ،الــزواج املبكــر ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم،
ويتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع الرعايــة واملشــورة لحــاالت اإلجهــاض

معلومات االتصال

الفروع التابعة لها

خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة

املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة (املؤسسات غري الحكومية الوطنية)
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نوع جهة
تقديم الخدمة

مؤسسة غري
حكومية

اسم الجهة املقدمة
للخدمة

االتحاد العام
للجمعيات الخريية

الهالل األحمر األردين مؤسسة غري
حكومية

خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة
يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،رسطــان الثــدي ورسطانات
الجهــاز االنجــايب ،الربوشــورات واملطويــات ،ويتــم تقديــم خدمــات التحويــل ملواضيــع
وســائل تنظيــم االرسة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب.

الفروع التابعة لها
عامن ،البلقاء ،جرش ،املفرق ،الكرك ،الطفيلة،
معان ،العقبة

فقط يف عامن

املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة (املؤسسات غري الحكومية الوطنية)
معلومات االتصال

صندوق الربيد 910254 :عامن 11191
االردن
الهاتف االريض064634001 :
والخلوي0787799990 :
الفاكس064659973 :
االمييلrhpguvs@ yahoo.com :
املوقع االلكرتوينinfo@ guvs.org.jo :
عامن ،طلوع املصدار
الهاتف االريض4779133 :
الفاكس4779136 :

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت اإلجهــاض /اإلســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات مخربيــة
وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،األمـراض املنقولــة جنســيا ،ويتــم تقديــم خدمــات
التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض/
االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم األرسة ،األمـراض املنقولــة جنســيا ،الصحــة الجنســية
واالنجابيــة للشــباب والرعايــة االبويــة ،التغــرات والتطــورات عــى حيــاة االنســان،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف موضــوع الصحــة اإلنجابيــة،
رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،أمنــاط الحيــاة الصحيــة ،صحــة املــرأة يف
ســن االمــل ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،الــزواج املبكــر ،العقــم وضعــف الخصوبــة،
الربوشــورات واملطويــات فيــا يتــم يتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف كافــة املواضيــع
الســابقة باإلضافــة اىل االشــعة .

وزارة الصحة

اسم الجهة املقدمة
للخدمة

مؤسسة
حكومية

نوع جهة
تقديم الخدمة

صندوق بريد11118/86 :
الفاكس5057685:
املوقع االلكرتوين:
www.moh.gov.jo

معلومات االتصال

كافــة املراكــز الصحيــة ،كافــة املستشــفيات تقــدم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
الحكوميــة ،وكافــة املؤسســات التعليميــة االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،االم ـراض املنقولــة جنســيا ،العقــم
وضعــف الخصوبــة ،ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
التابعــة للــوزارة
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم األرسة ،الصحــة
الجنســية واالنجابيــة للشــباب والرعايــة االبويــة ،االم ـراض املنقولــة جنســيا ،امنــاط الحيــاة
الصحيــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف موضــوع
التعامــل مــع الصحــة اإلنجابيــة ،واملطويــات والربوشــورات ،التطعيــم ،ويتــم تقديــم خدمــات
االحالــة مبواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل
وأشــعة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،التطعيــم
“””يتم تقديم خدمات متكاملة”””

الفروع التابعة لها

خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة

املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة (مؤسسات حكومية)
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خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة

املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة (مؤسسات مجتمع محيل)

نوع جهة
اسم الجهة املقدمة
تقديم الخدمة
للخدمة
مؤسسة
الصندوق األردين
مجتمع محيل
الهاشمي /مركز
األمرية بسمة معان

معلومات االتصال

الهاتف األريض ،03-2131984 :الخلوي:
 ،0777858112الفاكس،03-2133902 :
االمييلmaan@ johud.jo :

الفروع التابعة لها
فرع معان فقط

فرع يف القطرانة فقط

الصندوق االردين
مؤسسة
مجتمع محيل
الهاشمي /مركز
االمرية بسمة للتنمية
القطرانة

اربد -األريض  ،7275902وفاكس  7275970 :فرع اربد فقط

القطرانة الهاتف االريض،032394228 :
الخلوي ،0776573426 :الفاكس:
 ،032394238االمييلqatranacenter@ :
yahoo.com

جمعية الفاروق
الخريية

مؤسسة
مجتمع محيل

الصندوق االردين
مؤسسة
الهاشمي /مركز
مجتمع محيل
االمرية بسمة للتنمية
الشونة الجنوبية

فرع الشونة الجنوبية فقط
الشونة الجنوبية ،الهاتف االريض05- :
 ،3591914الخلوي ،0795683533 :الفاكس:
 ،05-359194االمييلkafarain@ johud. :
orh.jo

يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،وســائل تنظيــم
األرسة ،ويف مواضيــع الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده األمـراض
املنقولــة جنســيا ،الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب والرعايــة االبويــة ،مشــاركة الرجل
للمــرأة يف موضــوع الصحــة اإلنجابيــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب،
امنــاط الحيــاة الصحيــة ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الــزواج
املبكــر ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،الربوشــورات واملطويــات ،ويتــم تقديــم خدمــات
االحالــة يف املواضيــع الســابقة باإلضافــة اىل التطعيــم
يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،التطعيــم ،ويتــم تقديــم
خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،االمــراض املنقولــة جنســيا،
التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة الجنســية واالنجابيــة للشــباب والرعايــة االبويــة،
التغـرات والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب،
امنــاط الحيــاة الصحيــة ،الــزواج املبكــر ،الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم ،ويتــم
تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز
االنجــايب ،التطعيــم
يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،ويتــم تقديــم خدمــات التوعيــة
واملشــورة يف مواضيــع االمــراض املنقولــة جنســيا ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز
االنجــايب ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده يتــم تقديــم
خدمــات االحالــة يف املواضيــع الســابقة
يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة  ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،ويتــم
تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،االم ـراض املنقولــة جنســيا ،الصحــة
االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة االبويــة ،التغـرات والتطــورات عــى حيــاة االنســان،
رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب  ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف
ســن االمــل ،الــزواج املبكــر ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم،
ويتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف املواضيــع الســابقة

مستشفى املقاصد
الخريية

مؤسسة
مجتمع محيل

الهاتف االريض06-437733:
الخلوي0643377000 :
الفاكس4383432:
االمييل:
maqased gosp@yahoo.com

نوع جهة
اسم الجهة املقدمة
تقديم الخدمة
للخدمة
اربد -أريض ،027384003 :االمييل:
مؤسسة
جمعية التكافل
مجتمع محيل altkaful.healthcenter@yahoo.com
الخريية

معلومات االتصال

مركز السيدة زينب  -مركز حي نزال

فرع اربد فقط

الفروع التابعة لها

يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة مــن خــال مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم األرسة ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل،
خدمــات االشــعة والتصويــر ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل،
الــزواج املبكــر ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،التطعيــم ،يتــم تقديــم خدمــات التوعية واملشــورة
يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
وســائل تنظيــم االرسة ،التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة والجنســية للشــباب
والرعايــة االبويــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،امنــاط الحيــاة الصحيحــة،
الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الــزواج املبكــر ،العقــم وضعــف
الخصوبــة ،برامــج التوعيــة والتثقيــف  ،يتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف كافــة خدمــات
الصحــة االنجابيــة الســابقة.
يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االجهــاض ومــا بعــدة ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،االمـراض
املنقولــة جنســيا ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،ويتــم تقديــم
خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع وســائل تنظيــم االرسة ،أمنــاط الحيــاة الصحيحــة،
الــزواج املبكــر  ،ويتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع التوعيــة والتثقيــف حــول
الصحــة االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة االبويــة ،التغــرات والتطــورات عــى
حيــاة االنســان ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف
موضــوع التعامــل مــع الصحــة االنجابيــة ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،صحــة املــرأة يف ســن
االمــل ،برامــج التوعيــة والتثقيــف ،التطعيــم

خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة

املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج املخيامت يف كافة محافظات اململكة (مؤسسات مجتمع محيل)
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مؤسسة التعاون
الدويل التابعة
للجمعية االملانية
لتعليم الكبار
()DVV

كري العاملية

اسم الجهة ملقدمة نوع جهة تقديم
الخدمة
للخدمة

مؤسسة دولية

مؤسسة دولية

مؤسسة دولية

مؤسسة دولية

منظمة اطباء بال
حدود -فرنسا-
املستشفى
التخصيص
منظمة االمم
املتحدة للطفولة
()UNICEF

املستشفى اإلمارايت مؤسسة دولية
األردين امليداين
(الهالل األحمر
اإلمارايت)
منظمة أطباء العامل مؤسسة دولية
الفرنسية

اللجنة الدولية
لإلغاثة IRC /

مؤسسة دولية

املستشفى اإليطايل مؤسسة دولية

مجاالت عمل املؤسسة

توزيع املؤسسات الدولية التي تقدم خدمت الصحة اإلنجابية يف كافة محافظات اململكة حسب األهداف والفئات املستهدفة ومجاالت العمل

أهداف الجهة املقدمة للخدمات

الفئات املستهدفة
الكبار من سن  18سنة فام فوق

املجتمع املحيل ومن كافة الفئات مع الرتكيز
عىل النساء واالطفال
السيدات والحوامل واالطفال

االطفال والشباب

تعليم الكبار ،التدريب وبناء القدرات املؤسسية ،وتطوير القدرات لألفراد واملجتمعات
واملؤسسات

دعم الالجئني واملجتمع املستضيف ،برامج متكني املرأة
متابعة الحوامل /تقديم خدمات الوالدة االمنة ورعاية املولود والخداج

الرعاية الصحية والتعليمية

تقديــم العــاج الــازم وتقديــم الرعايــة
الصحيــة للســوريني وجميــع الجنســيات
األخــرى

دعــم عمليــات التنميــة املســتدامة،
تدريــب ومتكــن االفــراد واملجتمعــات
للنهــوض بأنفســهم ،بنــاء قــدرات
املؤسســات وتقديــم املشــورة املتعلقــة
بالسياســات ،ونــر مفاهيــم ومبــادئ
التعلــم مــدى الحيــاة.
محاربــة الفقــر يف العــامل ،تنميــة
املجتمعــات املحليــة ،دعــم الحــاالت
االكــر ضعفــا يف العــامل
منظمــة انســانية تقــدم الخدمــات
الصحيــة مجانــا ،تقديــم الخدمــات
االنســانية واالغاثيــة يف حــال الكــوارث
الطبيعيــة والحــروب
تقديــم خدمــات الصحــة واالغذيــة
لألطفــال،والخدمــاتالتعليميــةللشــباب
جميع الفئات والجنسيات مبا فيهم األردنيني

كافة املواطنني األردنيني ومن كافة الجنسيات
االخرى

كل شخص ضعيف دون اي متييز

املرىض من جميع الجنسيات

تقديم خدمات الرعاية الصحية

جميع املجاالت الصحية

تقديم الرعاية الصحية االولية ،الصحة االنجابية ،حامية النساء من العنف ،حامية
األطفال ،الدعم االقتصادي
تقديم خدمات صحية وانسانية

تقديــم الخدمــات الصحيــة لجميــع
االخــوة الســوريني وجميــع الجنســيات،
تقديــم الخدمــات الصحيــة يف مواضيــع
الطــب العــام ،النفســية ،واالجتامعيــة،
والتوعويــة ،وتنظيــم االرسة ،توفــر
اللقاحــات واالدويــة
رشكــة رائــدة يف مجــال االغاثــة وحــاالت
الطــوارئ واعــادة التأهيــل ،حقــوق
االنســان ،تقديــم خدمــات الرعايــة
الصحيــة والصحــة االنجابيــة
تقديــم خدمــات طبيــة شــاملة وفــق
معايــر دوليــة ،تقديــم العــون واملســاعدة
الطبيــة واإلنســانية للمحتاجــن

مؤسسة غري
حكومية

مؤسسة غري
حكومية

الهالل االحمر
االردين

االتحاد العام
للجمعيات الخريية
مؤسسة غري
حكومية

مؤسسة غري
حكومية

معهد العناية بصحة مؤسسة غري
حكومية
االرسة والطفل/
مؤسسة نور الحسني

جمعية امان االردنية مؤسسة غري
حكومية

اتحاد املرأة االردنية مؤسسة غري
حكومية

جمعية العون
الصحي االردنية

جمعية املركز
االسالمي

اسم الجهة ملقدمة
للخدمة

نوع جهة
تقديم الخدمة

تقديم املعالجة الكاملة للمرىض

تقديــم الرعايــة الصحيــة االوليــة
واملتخصصــة لكافــة الفئــات مــن
الجوانــب والنواحــي الصحيــة والنفســية،
تقديــم برامــج تدريبيــة متخصصــة يف
املجــال الصحــي واالرشــادي والقانــوين
توفــر قاعــدة بيانــات للعمــل املجتمعــي،
الوصــول اىل مفهــوم الرعايــة االجتامعيــة
والتنميــة املســتدامة ،االرتقــاء بالعمــل
التطوعــي بكافــة عنــارصه

تنظيــم الجهــود الخاصــة باملــرأة للدفــاع
عــن مطالبهــا ،التصــدي ألي شــكل مــن
اشــكال التميــز ضــد املــرأة ،االرتقــاء
بوعــي املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف كافــة
املجــاالت ،تذليــل العقبــات الترشيعيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية
امــام متكــن املــرأة
انشــاء عيــادات تنظيــم االرسة والصحــة
االنجابيــة ،االهتــام بالشــباب وتقديــم
التوعيــة املطلوبــة لهــم

تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة
للفئــات التــي تحتاجهــا مــن اردنــن غــر
مؤمنــن وكافــة الجنســيات االخــرى

تهــدف املؤسســة اىل تقديــم الرعايــة
االجتامعيــة والصحيــة والتثقيفيــة،
والتعلميــة ،واالنتاجيــة والتنمويــة،
والخدميــة

أهداف الجهة املقدمة للخدمات

كافة الفئات االجتامعية والعمرية ومن
كافة الجنسيات

الطفل -االم -ذوي االحتياجات الخاصة

جميع املقيمني عىل ارض اململكة االردنية
الهاشمية

كافة الفئات االجتامعية والعمرية ومن
كافة الجنسيات

املجتمع ككل بالرتكيز عىل املرأة

الالجئني ومن كافة الجنسيات باإلضافة
اىل األردنيني غري املؤمنني

املجتمع املحيل االردين وكذلك الجنسيات
غري االردنية املتواجدة عىل ارض االردن

الجانب الطبي ،النفيس ،العالجي

مشاريع انتاجية ،مشاريع الرعاية الصحية ومشاريع ذوي االحتياجات الخاصة

الصحة االولية ،االرشاد الصحي والقانوين

الجانب الصحي ،توعية شبابية

الدعم النفيس واالجتامعي والقانوين والصحي ،التمكني السياسية والقانوين واالقتصادي
للمرأة

الرعاية الصحية االولية (امراض مزمنة ،صحة انجابية) ،الرعاية الثانوية للصحة االنجابية
والتحويالت

الرعاية االجتامعية ،الرعاية الصحية ،الرعاية التعلمية

الفئات املستهدفة

مجاالت عمل املؤسسة

توزيع املؤسسات غري الحكومية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف كافة محافظات اململكة حسب األهداف والفئات املستهدفة ومجاالت عمل املؤسسة
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اسم الجهة ملقدمة نوع جهة تقديم
الخدمة
للخدمة

وزارة الصحة

مؤسسة حكومية

الفئات املستهدفة
كافــة الفئــات ومــن كافــة الجنســيات مــع
مراعــات توفــر التامــن الصحي

أهداف الجهة املقدمة للخدمات

توزيع املؤسسات الحكومية حسب األهداف والفئات املستهدفة ومجاالت العمل
مجاالت عمل املؤسسة
تشــجيع امنــاط وســلوكيات الحيــاة الصحيــة ،رفــع املســتوى الصحــي للســكان ،تشــجيع
الرضاعــة الطبيعيــة ،رعايــة االمومــة والطفولــة ،إلـزام الراغبــن بالــزواج باجـراء الفحــص
الطبــي

الحفــاظ عــى الصحــة العامــة بتقديــم
الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة
والرقابيــة ،تنظيــم الخدمــات الصحيــة
املقدمــة مــن القطاعــن العــام والخــاص
واالرشاف عليهــا ،توفــر التأمــن الصحــي
للمواطنــنيفحــدوداالمكانــاتاملتوافــرة

الصندوق
االردين
الهاشمي/
مركز االمرية
بسمة للتنمية
الشونة
الجنوبية
مستشفى
املقاصد
الخريية

جمعية
التكافل
الخريية

الصندوق
االردين
الهاشمي/
مركز االمرية
بسمة معان
الصندوق
االردين
الهاشمي/
مركز االمرية
بسمة للتنمية
القطرانة
جمعية
الفاروق
الخريية

اسم الجهة
ملقدمة للخدمة

مؤسسة
مجتمع محيل

مؤسسة
مجتمع محيل

مؤسسة
مجتمع محيل

مؤسسة
مجتمع محيل

مؤسسة
مجتمع محيل

مؤسسة
مجتمع محيل

نوع جهة تقديم
الخدمة

تقديــم املســاعدات الطبيــة وغــر الطبيــة
واالحتياجــات الالزمــة /تســهيل االجـراءات
عــى الالجئــن الســوريني يف معامــات
الدخــول /العمــل عــى مســاعدة أكــر
عــدد مــن الالجئــن الســوريني

تهــدف الجمعيــة اىل تقديــم الرعايــة
الصحيــة لجميــع فئــات املجتمــع عــى
مســتوى احــرايف ،التعــاون املســتمر مــع
وزارة الصحــة لالســتفادة مــن خدمــات
الــوزارة ،التقــدم والتميــز يف مجــال
الرعايــة الصحيــة
تنميــة املجتمعــات املحليــة وتنفيــذ حــزم
برامــج تنميــة مميــزة للنهــوض بالظــروف
املعيشــية للنــاس

تقديــم الدعــم املــايل لأليتــام وارسهــم،
التامــن الصحــي لأليتــام وارسهــم ،التامــن
التعليمــي لأليتــام وارسهــم

زيــادة الوعــي لــدى ابنــاء املجتمــع
املحــي يف كافــة الجوانــب االجتامعيــة
واالقتصاديــة والقانونيــة والصحيــة ،متكــن
املــرأة وتفعيــل دورهــا ،تنميــة الطفولــة
املبكــرة

اليوجد

أهداف الجهة املقدمة للخدمات

كافة الفئات االجتامعية والعمرية ومن
كافة الجنسيات

مختلف الفئات

كافة املواطنني االردنيني وكافة الالجئني
ومن جميع الجنسيات

كافة الفئات االجتامعية والعمرية

العمليات والعيادات الخارجية وتقديم الخدمات الطبية

التنمية املحلية ،الدعم النفيس واالجتامعي

تقديم الرعاية الصحية بأعىل جودة

مبادرات شبابية ،اعامل تطوعية ،مساعدات لألرس العفيفة ،ايام طبية مجانية ،عيادات
متنقلة

توعية وتثقيف ،تنمية مجتمعات محلية ،تفعيل الدور الشبايب

الدعم املايل ،التامني الصحي والتعليمي

ا
االطفال

لشباب من كال الجنسني /النساء/

كافة الفئات ومن كافة الجنسيات

الفئات املستهدفة

مجاالت عمل املؤسسة

توزيع مؤسسات املجتمع املحيل التي تقدم خدمات الصحة االنجابية يف كافة محافظات اململكة حسب األهداف والفئات املستهدفة ومجاالت العمل
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اسم الجهة
املقدمة للخدمة

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف كافة محافظات اململكة حسب آليات التوثيق وخدمات األمومة األكرث طلبا والتحديات واالقرتاحات

آليات التوثيق املتبعة

تكلفة الخدمات

خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات

التحديات
خدمات التوعية
والتحويل
املقدمة هي
خدمات مجانية

نعم تقوم املؤسسة
باستخدام اليات التوثيق
لجنسيات واعداد املراجعني
مثل التوثيق الكتايب من
خالل التقارير الدورية
للمرشوع ،باإلضافة اىل
قاعدة البيانات

االستقبال
والتحويل من
وإىل جهات
أخرى
حسب
الحالة ونوع
املساعدة
املطلوبة

التكلفــة املاليــة وعــدم قــدرة بعــض الفئــات عــى
دفــع تكاليــف املواصــات مــا يدفــع املؤسســة
اىل تحمــل هــذه التكاليــف ،اختــاف الثقافــة
االنجابيــة والصحيــة بــن املشــاركات الســوريات
واالردنيــات ،الجهــل وقلــة الوعــي

تعــد مواضيــع األمومــة اآلمنــة وتنظيــم
االرسة ورسطــان الثــدي مــن أكــر خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة التوعويــة التــي يتــم
الــردد عليهــا كــا تعــد فئــة الســيدات
مــن ( -18فــا فــوق هــي الفئــة االكــر
تــرددا عــى هــذه الخدمــات)

جمعية املركز
االسالمي

مؤسسة
التعاون
الدويل التابعة
للجمعية
االملانية
لتعليم الكبار
()DVV

تقدم الخدمات
للسوريني مجانا

نعم تقوم املؤسسة
باستخدام آليات التوثيق
لجنسيات وأعداد املراجعني
من السجالت ويوجد
قواعد بيانات مشرتكة
باإلضافة اىل استخدام
التوثيق املحوسب يف بعض
املراكز التابعة للجمعية

نعم تقوم
املؤسسة
عىل التحويل
اىل جهات
اخرى مثل
املستشفيات
التابعة
للجمعية،
عيادات
االختصاص
التابعة
للجمعية

جمعية العون
الصحي االردنية

االقرتاحات والتوصيات
ال يوجد

تقديــم الرعايــة الصحيــة يف
مجــال تنظيــم االرسة مجانــا،
التوعيــة والتثقيــف وارشاك
رجــال الديــن يف التوعيــة
ملفاهيــم الصحــة االنجابيــة،
تنفيــذ حمــات اعالميــة
للســوريني يف مواضيــع
الصحــة االنجابيــة ،تقديــم
الدعــم املــايل للمراكــز
الصحيــة التــي تقــدم
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
مجانــا
العــادات والتقاليــد واالفــكار الخاطئــة واملتوارثــة لــدى املتابعة الدورية وتشكيل لجان
الســوريني يف مواضيــع تنظيــم االرسة ،عــدم التــزام متحركة للمتابعة والتقييم
الســوريني باألوقــات الخاصــة باملراجعــات ،الــدور
املؤثــر لرجــل يف اتخــاذ القـرار االنجــايب ،الجهــل وقلــة
الوعــي لــدى الســوريني

الخدمــات املجانيــة والتــي تزيــد مــن اعبــاء الكلف
التشــغيلية للمؤسســة والفــروع التابعة لهــا ،الجهل
وقلــة الوعــي لــدى الســوريني يف مجــال الصحــة
االنجابيــة ،عــدم الســاح لألطبــاء والطبيبــات
الســوريني بالعمــل وعــدم توفــر طبيبــات اردنيــات
يف املقابــل ،والعــادات والتقاليــد الخاطــئ

تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة
مــن ( ،)49 - 12تليهــا الذكــور ضمــن
الفئــة العمريــة مــن ( -25فأكــر) مــن
أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة
تــرددا عــى مركــز تقديــم الخدمــة ،فيــا
تعــد خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم
االرسة مــن اكــر الخدمــات التــي يتــم
الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق
جنسيات وأعداد املراجعني من
خالل قاعدة البيانات والتوثيق
املحوسب والسجالت والتقارير

تعــد خدمــات األمومــة االمنــة مــن اكــر الخدمات املقدمة
الخدمــات التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل هي خدمات مجانية
الســوريني ،وتعــد الســيدات ضمــن الفئــة
العمريــة مــن ( )49 - 12والشــباب مــن كال
الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة مــن (- 12
 )24هــي اكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة
تــرددا عــى مراكــز تقديــم الخدمــات

نعم تقوم
املؤسسة عىل
االستقبال
والتحويل من
واىل مؤسسات
اخرى مثل
املستشفيات
الخاصة
والحكومية

اتحاد املرأة
االردنية

نعم تقوم
املؤسسة عىل
االستقبال
والتحويل من
واىل مؤسسات
اخرى مثل
املستشفيات
الحكومية
والخاصة حسب
الحالة

االستقبال
والتحويل من
اسم الجهة
وإىل جهات
املقدمة للخدمة
أخرى
نعم تقوم
كري العاملية
املؤسسة عىل
االستقبال
والتحويل من
واىل مؤسسات
اخرى مثل
املستشفيات
الحكومية
ومنظامت دولية
مختصة يف
تقديم الدعم
الطبي

تكلفة الخدمات

التحديات

االقرتاحات والتوصيات

نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن
( )49 - 12تليهــا الشــباب مــن كال الجنســن
جنسيات واعداد املراجعني
من خالل السجالت والتقارير وضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )24 - 12مــن
أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
والتوثيق املحوسب وقواعد
عــى مركــز تقديــم الخدمــة ،فيــا تعــد
البيانات
خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة
وعــاج االلتهابــات مــن أكــر الخدمــات التــي
يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

الخدمات املقدمة قلة الوعي والتحصيل العلمي والثقافة لدى السوريني زيادة التعاون والتنسيق
هي خدمات مجانية املرتددين ،الزواج املبكر وتعدد االحامل ،قلة االهتامم والتشبيك بني املؤسسات
العاملة يف مجال الصحة
بالنظافة الشخصية
االنجابية

الخدمات املقدمة نقص التمويل وازدياد الحاجات وتنوعها من وقت اىل زيــادة برامــج التوعيــة يف هــذا
نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق تعد السيدات ضمن الفئة العمرية من
املوضــوع ،العمــل عــى اجــراء
( )49 - 12تليهــا الشــباب مــن كال الجنســن هي خدمات مجانية اخر ومن ارسة اىل اخرى ،الجهل وقلة الوعي
جنسيات واعداد املراجعني
دراســة خاصــة عــن الصحــة
من خالل التوثيق املحوسب وضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )24 - 12مــن
االنجابيــة املتعلقــة بالســوريني
أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
وقاعدة البيانات
عــى مركــز تقديــم الخدمــة ،فيــا تعــد
خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة مــن
اكــر الخدمــات التــي يتــم الــردد عليهــا مــن
قبــل الســوريني

آليات التوثيق املتبعة

خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف كافة محافظات اململكة حسب آليات التوثيق وخدمات األمومة األكرث طلبا والتحديات واالقرتاحات
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االستقبال
والتحويل من
اسم الجهة
وإىل جهات
املقدمة للخدمة
أخرى
نعم تقوم
جمعية امان
املؤسسة
االردنية
باالستقبال
والتحويل من
واىل مؤسسات
اخرى مثل
املستشفيات
الخاصة

وزارة الصحة

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف كافة محافظات اململكة حسب آليات التوثيق وخدمات األمومة األكرث طلبا والتحديات واالقرتاحات

آليات التوثيق املتبعة

خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات

تكلفة الخدمات

تقدم الخدمات
نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق تعد السيدات ضمن الفئة العمرية من
جنسيات املراجعني واعدادهم ( )49 - 12تليهــا الشــباب مــن كال الجنســن للسوريني بأسعار
من خالل التقارير والسجالت وضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )24 - 12مــن رمزية
أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
والتوثيق املحوسب
عــى مركــز تقديــم الخدمــة ،فيــا تعــد
خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة مــن
أكــر الخدمــات التــي يتــم الــردد عليهــا مــن
قبــل الســوريني

التحديات
التحويل اىل املستشفيات والكلف املالية املرتبة عىل
تقديم الخدمة والجهل وقلة الوعي ،الزواج املبكر
وتعدد االحامل

التحديات املالية واالقتصادية ،والتحديات يف الفروق
الثقافية

تقدم الخدمات
للسوريني بأجور
رمزية يعامل
السوري معاملة
االردين القادر

نعم توقر املؤسسة عىل توثيق تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن
نعم تقوم
جنسيات املراجعني واعدادهم ( )49 - 12و( -50فأكــر) مــن أكــر الفئــات
املؤسسة عىل
االجتامعيــة التــي تــردد عــى مراكــز تقديــم
استقبال وتحويل من خالل التقارير الدورية،
الخدمــة يف حــن تعــد خدمــات االمومــة
الحاالت من واىل والتوثيق املحوسب
االمنــة وتنظيــم االرسة املطاعيــم واالطفــال
جهات حكومية
والــوالدات مــن أكــر الخدمــات التــي يتــم
ذات عالقة
الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

االقرتاحات والتوصيات
ال يوجد

تغطية نفقات املعالجة ،تزويد
الوزارة بإعداد السوريني
وحسب مناطق سكنهم ،رفع
الوعي من خالل الندوات

معهد العناية
بصحة االرسة
والطفل /مؤسسة
نور الحسني

نعم تقوم
املؤسسة
باالستقبال
والتحويل من
واىل مؤسسات
اخرى

االستقبال
والتحويل من
اسم الجهة
وإىل جهات
املقدمة للخدمة
أخرى
الصندوق االردين نعم تقوم
املؤسسة
الهاشمي /مركز
االمرية بسمة معان بالتحويل اىل
مؤسسات
اخرى مثل
املستشفيات
الحكومية

تكلفة الخدمات

نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق تعــد فئــة الســيدات مــن ( )49 - 12والشــباب الخدمات املقدمة
مــن كال الجنســن وضمــن الفئــة العمريــة هي خدمات مجانية
جنسيات واعداد املراجعني
من خالل السجالت والتقارير مــن ( )24 - 12مــن أكــر الفئــات االجتامعيــة
والعمريــة تــرددا عــى مركــز تقديــم الخدمــة،
والتوثيق املحوسب وقواعد
فيــا تعــد خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم
البيانات
االرسة مــن أكــر الخدمــات التــي يتــم االقبــال
عليهــا مــن قبــل الســوريني

نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن الخدمات املقدمة
جنسيات املراجعني واعدادهم ( )49 - 12مــن أكــر الفئــات االجتامعيــة هي خدمات مجانية
والعمريــة تــرددا عــى مركــز تقديــم الخدمــة،
من خالل التوثيق الكتايب
فيــا تعــد خدمــات تنظيــم االرسة مــن أكــر
السجالت والتقارير
خدمــات الصحــة االنجابيــة تــرددا مــن قبــل
الســوريني

آليات التوثيق املتبعة

خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات

ال يوجد

املوقع

التحديات

ال يوجد

ال يوجد

االقرتاحات والتوصيات
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االستقبال
والتحويل من
اسم الجهة
وإىل جهات
املقدمة للخدمة
أخرى
نعم ،تقوم
االتحاد العام
للجمعيات الخريية املؤسسة
باالستقبال
والتحويل اىل
جهات اخرى
مثل عيادات
الوكالة(األونروا)،
شبكة الطبيبات
الخاصة مؤسسة
نور الحسني

الصندوق االردين
الهاشمي /مركز
االمرية بسمة
للتنمية القطرانة

نعم ،تقوم
املؤسسة
باالستقبال
والتحويل من
واىل مؤسسات
اخرى مثل
املستشفيات
واملراكز الصحية

االقرتاحات والتوصيات

التحديات
الجهل وقلة الوعي لدى السيدات ،االمية

تقديم خدمات صحية مجانية،
توفري االدوية لبعض االمراض
املستعصية مثل السكري

توفري مركز خاص بها والسامح
لهم باالستفادة من خدمات
وزارة الصحة والعمل عىل
تقديم تلك الخدمات مجاناً

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف كافة محافظات اململكة حسب آليات التوثيق وخدمات األمومة األكرث طلبا والتحديات واالقرتاحات

آليات التوثيق املتبعة

خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات

تكلفة الخدمات

نعم ،تقوم املؤسسة عىل توثيق تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن خدمات التوعية
جنسيات املراجعني واعدادهم ( )49 - 12مــن أكــر الفئــات االجتامعيــة واملشورة وخدمات
والعمريــة تــرددا عــى مركــز تقديــم الخدمــة ،التحويل مجانا
من خالل التوثيق الكتايب
والسجالت والتوثيق املحوسب وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم
االرسة مــن أكــر الخدمــات الصحيــة التــي
وقواعد البيانات
يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

نعم ،تقوم املؤسسة عىل توثيق تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة الخدمات املقدمة الصعوبات املالية التي تحد من مشاركة السوريني،
اعداد املراجعني وجنسياتهم مــن ( )49 - 12والشــباب مــن كال لجنســن هي خدمات مجانية العادات والتقاليد
وضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )24 - 12مــن
من خالل التوثيق الكتايب
أكــر الفئــات االجتامعيــة تــرددا عــى مركــز
والسجالت والتقارير
تقديــم الخدمــة ،وتعــد خدمــات االمومــة
االمنــة والــزواج املبكــر مــن أكــر الخدمــات
التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

جمعية الفاروق
الخريية

ال تقوم الجمعية ال تقوم الجمعية بتوثيق
جنسيات واعداد املراجعني
بالتحويل
واستقبال
الحاالت من واىل
مؤسسات اخرى

االستقبال
والتحويل من
اسم الجهة
آليات التوثيق املتبعة
وإىل جهات
املقدمة للخدمة
أخرى
نعم تقوم املؤسسة عىل
منظمة اطباء بال نعم تقوم
استخدام التوثيق الكتايب
املؤسسة
حدود -فرنسا-
وقواعد البيانات
باالستقبال
املستشفى
والتحويل من
التخصيص
واىل جهات
اخرى مثل
العون الصحي،
مستشفى امللك
املؤسس ،القطاع
الخاص

التحديات

االقرتاحات والتوصيات

ال يوجد

ال يوجد

الخدمات املقدمة التدخــات االرسيــة /خــروج بــدون موافقــة الطبيــب ،زيادة برامج الدعم املايل املقدة
هي خدمات مجانية الــزواج والحمــل املبكــران ،التمييــز بــن الذكــر ملؤسسات تقديم الخدمة
واالنثــى ،التعنيــف االرسي ،والعــادات والتقاليــد،
والجهــل وقلــة املســتوى التعليمــي

تكلفة الخدمات

والعمريــة تــرددا عــى مراكــز تقديــم الخدمــة تقوم الجمعية
هــي الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن بتقديم الخدمات
( )49 - 12و ( -50فأكــر)  ،وتعــد خدمــات مقابل اجور رمزية
االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة هــي اكــر
الخدمــات التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل
الســوريني

تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن
( )49 - 12مــن اكــر الفئــات االجتامعيــة
والعمريــة تــرددا عــى مركــز تقديــم الخدمــة،
وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة ورعايــة
الحوامــل ،والنفــاس ،وتنظيــم االرسة مــن اكــر
الخدمــات الصحيــة التــي يتــم الــردد عليهــا
مــن قبــل الســوريني

خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف كافة محافظات اململكة حسب آليات التوثيق وخدمات األمومة األكرث طلبا والتحديات واالقرتاحات
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االقرتاحات والتوصيات

تكلفة الخدمات

ال يوجد

ال يوجد

تقوم الجمعية
عىل تقايض اجور
رمزية عىل تقديم
الخدمات

التحديات

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف كافة محافظات اململكة حسب آليات التوثيق وخدمات األمومة األكرث طلبا والتحديات واالقرتاحات
خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات
أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
عــى خدمــات الصحــة االنجابيــة هــي فئــة
الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن (- 12
 )49و ( -50فأكــر) وتعــد خدمــات االمومــة
االمنــة هــي أكــر خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

منظمة االمم
املتحدة للطفولة
()UNICEF

قلــة الدعــم املــادي املقــدم للجمعيــة ،باإلضافــة اىل زيادة الدعم املايل املقدم
تــدين الوعــي والثقافــة يف مواضيــع الصحــة االنجابيــة للمؤسسات التي تقوم عىل
تقديم خدمات الصحة
وتنظيــم االرسة والعــادات والتقاليــد
والتشبيك واملشاركة مع
املؤسسات االخرى

نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا الخدمات املقدمة
نعم تقوم
املؤسسة
جنسيات املراجعني واعدادهم عــى خدمــات الصحــة االنجابيــة هــي فئــة هي خدمات مجانية
بالتحويل اىل
من خالل السجالت والتقارير ،الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن (- 12
جهات اخرى
املؤسسات والتوثيق املحوسب ،وقواعد  )49و ( -50فأكــر) وتعــد خدمــات االمومــة
مثل
االمنــة هــي أكــر خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
الدولية واملدنية البيانات
التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

الصندوق االردين
الهاشمي /مركز
االمرية بسمة
للتنمية الشونة
الجنوبية

االستقبال
والتحويل من
اسم الجهة
آليات التوثيق املتبعة
وإىل جهات
املقدمة للخدمة
أخرى
نعم تقوم الجمعية عىل توثيق
جمعية التكافل نعم تقوم
الجمعية
جنسيات املراجعني واعدادهم
الخريية
عىل التحويل
من خالل السجالت والتقارير.
واستقبال
الحاالت من
واىل وزارة
الصحة االردنية،
مستشفى
امللك عبد
الله الجامعي
املؤسس،
مستشفى
القواسمي

ال يوجد

ال يوجد

نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا الخدمات املقدمة
جنسيات املراجعني واعدادهم عــى خدمــات الصحــة االنجابيــة هــي فئــة هي خدمات مجانية
من خالل السجالت والتقارير ،الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن (- 12
والتوثيق املحوسب ،وقواعد  )49و ( -50فأكــر) وتعــد خدمــات االمومــة
االمنــة هــي أكــر خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
البيانات
التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

نعم تقوم
املؤسسة
باستقبال
الحاالت
وتحويلها من
واىل مؤسسات
اخرى مثل مركز
العون القانوين،
ومراكز حامية
االرسة

الهالل األحمر
األردين

منظمة أطباء
العامل الفرنسية

نعــم ،تقــوم املؤسســة عــى
توثيــق اعــداد املراجعــن مــن
الســوريني مــن خــال التوثيــق
الكتــايب والســجالت والتقاريــر،
والتوثيــق املحوســب وقاعــدة
البيانــات

نعــم يتــم توثيــق أعــداد
املراجعــن وجنســياتهم مــن
خــال التوثيــق الكتــايب والتقاريــر
الدوريــة وأيضــا توثيــق محوســب
ووجــود قاعــدة بيانــات

آليات التوثيق املتبعة

أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
عــى مراكــز تقديــم الخدمــة هــي الســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12و
( -50فأكــر) ،وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة
وتنظيــم االرسة هــي أكــر الخدمــات التــي
يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

تقوم املؤسسة عىل
تقديم خدمات
الصحة االنجابية
مجانا

أكــر الفئــات العمريــة تــرددا هــم النســاء الخدمات املقدمة
ضمــن الفئــة العمريــة ( )49 - 12وتليهــا مجانية بالكامل
الســيدات ( -50فــا فــوق) ثــم الرجــال (-25
فــا فــوق) وأقلهــا الشــباب ( ،)24 - 12وأكــر
الخدمــات التــي يتــم الــردد عليهــا هــي:
االمومــة اآلمنــة :رعايــة الحوامــل واألجنــة،
تنظيــم األرسة ،معالجــة العقــم والضعــف
الجنــي والــوالدة الطبيعيــة

تكلفة الخدمات

االقرتاحات والتوصيات

ال يوجد

تقديــم دعــم مــايل لالجئــن
واملؤسســات التــي تقــوم
عــى تقديــم الخدمــات

ال يوجد

غيــاب العمليــات الجراحيــة ،غيــاب بعــض الفحوصات توفــر االدويــة املســتخدمة
املخربيــة والشــعاعية مثــل  ،H.S.Gوالعــادات يف معالجــة العقــم وضعــف
االنجــاب ،توفــر بعــض وســائل
والتقاليــد ،والجهــل وقلــة الوعــي
تنظيــم االرسة غــر املتوفــرة
مثــل اللولــب واالبــر ،وزيــادة
برامــج التوعيــة والتثقيــف

التحديات

نعــم .تقــوم املؤسســة عــى أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا عــى الخدمات املقدمة غيــاب الدعــم املــايل ،وعــدم توفــر بعــض االدويــة،
نعم ،تقوم
توثيــق جنســيات املراجعــن خدمــات الصحــة االنجابيــة هــي فئــة الســيدات هي خدمات مجانية العــادات والتقاليــد ،الجهــل وقلــة الوعــي
املؤسسة
واعدادهــم مــن خــال التوثيــق ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( ،)49 - 12وتعــد
بالتحويل
خدمــات االمومــة االمنــة هــي أكــر خدمــات
واالستقبال من الحســايب
الصحــة اإلنجابيــة التــي يتــم الــردد عليهــا مــن
واىل جهات أخرى
قبــل الســوريني
مثل عيادات
االختصاص،
ومؤسسات أخرى

نعم ،تقوم
املؤسسة
عىل التحويل
واالستقبال من
واىل املنظامت
الدولية داخل
االردن ،املراكز
الصحية االردنية

االستقبال
والتحويل من
اسم الجهة
وإىل جهات
املقدمة للخدمة
أخرى
املستشفى اإلمارايت نعم يتم
التحويل اىل
األردين امليداين
مراكز وجهات
(الهالل األحمر
أخرى مثل
اإلمارايت)
املستشفيات
الحكومية،
جمعية العون
الصحي األردين،
أطباء بال حدود

خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات
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االستقبال
والتحويل من
اسم الجهة
وإىل جهات
املقدمة للخدمة
أخرى
نعم ،تقوم
اللجنة الدولية
املؤسسة
لإلغاثة IRC /
بالتحويل
واالستقبال من
واىل جهات
اخرى ،مثل
املؤسسات
الحكومية
والعيادات
الخاصة،
باإلضافة اىل
املنظامت الغري
حكومية

مستشفى
املقاصد الخريية

نعم ،تقوم
املؤسسة عىل
االستقبال
والتحويل من
واىل جهات
اخرى مثل
املستشفيات
الخاصة واملراكز
الصحية
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آليات التوثيق املتبعة

خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات

تكلفة الخدمات

التحديات

نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة التــي تــردد الخدمات املقدمة العــادات والتقاليــد واملفاهيــم الخاطــئ ،وزيــادة
جنسيات املراجعني واعدادهم عــى مراكــز تقديــم الخدمــة هــي الســيدات هي خدمات مجانية اعــداد املراجعــن املرتدديــن عــى العيــادة مقارنــة
من خالل التوثيق الكتايب
بالــكادر الطبــي وقــدرة العيــادة ،املســتوى التعليمــي
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12والذكــور
واملحوسب
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( -25فأكــر) وتعــد
خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة مــن
أكــر الخدمــات التــي يتــم الــردد عليهــا مــن
قبــل الســوريني

نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة والتــي الخدمات املقدمة االوراق الثبوتية والضغوط األمنية والرقابية والوضع
جنسيات املراجعني واعدادهم تــرد عــى مراكــز تقديــم الخدمــة هــي هي خدمات مجانية االجتامعي والعادات والتقاليد
الســيدات املتزوجــات ضمــن الفئــة العمريــة
من خالل التوثيق الكتايب
( )49 - 12والســيدات يف ســن االمــل ضمــن
واملحوسب وقواعد البيانات
الفئــة العمريــة مــن ( 50فأكــر) وتعــد
خدمــات االمومــة االمنــة هــي أكــر الخدمــات
التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

االقرتاحات والتوصيات
هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن
التمويــل لدعــم ومواصلــة
الخدمــات األساســية للصحــة
اإلنجابيــة دمجهــا يف خدمــات
الرعايــة الصحيــة األوليــة،
والعمــل عــى إيجــاد برامــج
لزيــادة الوعــي

التعــاوين والتشــبيك بــن كافــة
الجهــات ملســاعدة الالجئــن
الســوريني بأكــر قــدر ممكــن،
وجــود جهــة رســمية متابعــة
لشــؤون الســوريني بكافــة
التخصصــات

االستقبال
والتحويل من
اسم الجهة
آليات التوثيق املتبعة
وإىل جهات
املقدمة للخدمة
أخرى
توثيق محوسب
املستشفى اإليطايل نعم ،يتم
التحويل إىل
مراكز طبية
متخصصة كمركز
الحسني للرسطان

تكلفة الخدمات
أكــر الفئــات العمريــة تــرددا النســاء ( - 12الخدمات مجانية
 )49تليهــا الشــباب ( )24 - 12ثــم النســاء يف
ســن األمــل ( 50فــا فــوق) وأقــل الفئــات
تــرددا الرجــال ( 25فــا فــوق) ،وأكــر
الخدمــات التــي يتــم الــردد عليهــا هــي
الــوالدات الطبيعيــة والقيرصيــة والخــداج

خدمات األمومة اآلمنة األكرث ترددا من قبل
السوريني والفئات العمرية واالجتامعية
االكرث ترددا عىل هذه الخدمات

االقرتاحات والتوصيات

العــادات والتقاليــد والجهــل وقلــة املســتوى التعليمــي زيــادة برامــج التوعيــة والتثقيــف
والكلفــة املاليــة املرتتبــة عــى الســوريني وتحملهــا مــن الهادفــة اىل زيــادة الوعــي،
قبــل املؤسســة والــزواج املبكــر واالحــال املتتاليــة
الحاجــة اىل املزيــد مــن برامــج
الدعــم والتمويــل

التحديات
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العاصمة

العاصمة

أهداف جهة تقديم
الخدمة

الفئات املستهدفة
توفــر الرعايــة الصحيــة يتم استهداف كافة
لالجئــن واألردنيــن غــر الفئات العمرية
واالجتامعية من
املؤمنــن
الالجئني واألردنيني
غري املؤمنني؛

الجهة املمولة

ال يوجد

املـشروع الصحـ�ي(� UNاملفوضية السامية
 )HCRاملقــدم لالجئــن ،لالجئني ()UNHCR
ويهــدف اىل توفــر الرعايــة
الصحيــة لالجئــن واألردنيني
الغــر مؤمنــن ،باإلضافــة اىل
تقديــم الرعايــة واملشــورة
الطبيــة.

اسم املرشوع الصحي
واهدافه

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب االهداف والفئات املستهدفة واملشاريع الصحية

جمعية العون
الصحي االردين

مركز صحي خريبة
السوق الشامل

املحافظة

نوع جهة تقديم
الخدمة
مؤسسة غري حكومية

جهة حكومية /مركز
صحي

اسم جهة تقديم
الخدمة

معلومات االتصال
775006025

796751098

الزرقاء

ال يوجد مشاريع صحية
تقديم الرعاية الصحية كافة الفئات
االجتامعية والعمرية خاصة بالسوريني
للمواطنني والالجئني،
باإلضافة اىل توفري
العالجات ،وتوفري
خدمات االرشاد واملشورة
يف املواضيع الصحية
والتي تهم املجتمع

مؤسسة غري حكومية

53650211

جمعية املركز
االسالمي -مركز
صحي الزرقاء /
عائشة ام املؤمنني
تقديم الخدمات
الصحية لالجئني ،وتوفري
املساعدات العينية
والنقدية للعائالت
الفقرية ،توفري منح
تعليمية

مدة املرشوع
تــم البــدء بتنفيــذ املــروع
مــن  2005وال يوجــد
تاريــخ محــدد النتهــاء
املــروع.

ال يوجد

كافة الفئات
مــروع تعزيــز وتنظيــم وزارة الصحة االردنية تــم البــدء بتنفيــذ املــروع
االجتامعية والعمرية ،االرسة؛ ويهــدف اىل توفــر
منــذ بدايــة عــام 2014
ومن جميع
الرعايــة الصحيــة لــام
ولغايــة 2015
واملحافظــة عــى صحــة
الجنسيات
الطفــل ،وتقديــم التوعيــة
واالرشــاد يف املواضيــع
ا لصحيــة

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء

املحافظة

مستشفى الزرقاء
الحكومي -عيادة
النسائية واالمومة

مركز االمومة
والطفولة التدريبي

مركز صحي وادي
الحجر الشامل

اسم جهة تقديم
الخدمة

جهة حكومية/
مستشفى

جهة حكومية  /مركز
صحي

جهة حكومية  /مركز
صحي

53758260

3985695

3970773

نوع جهة تقديم
الخدمة

معلومات االتصال

تقديــم الرعايــة الصحيــة
للمراجعــات لعيــادات النســائية
واالمومــة ،املتابعــة الدوريــة
للمراجعــات ،تقديــم التوعيــة
واملشــورة الســتخدام وســائل
تنظيــم االرسة.

ال يوجــد مــروع صحــي
خــاص بالســوريني

ال يوجــد مــروع صحــي
خــاص بالســوريني

جميع املراجعات من ال يوجــد مــروع خــاص
السيدات ومن كل بالســوريني يتــم تقديــم
الخدمــات الصحيــة لكافــة
الجنسيات
الفئــات مــن خــال العيــادة
الخاصــة التابعــة للمستشــفى

تقديــم خدمــات الرعايــة السيدات واالطفال
الصحيــة لــأرسة ،باإلضافــة
اىل تقديــم خدمــات تنظيــم
االرسة ،ورعايــة االمهــات
واالطفــال

تقديــم الرعايــة الصحيــة يتم الرتدد من قبل
لــأرسة ،تقديــم الرعايــة السيدات ومن كافة
الصحيــة واملتابعــة لصحــة الجنسيات
االم والطفــل

أهداف جهة تقديم
الخدمة

الفئات املستهدفة

اسم املرشوع الصحي
واهدافه

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب االهداف والفئات املستهدفة واملشاريع الصحية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الجهة املمولة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

مدة املرشوع
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املحافظة

أهداف جهة تقديم
الخدمة

الفئات املستهدفة

الجهة املمولة

املفوضية السامية
لالجئني

IRC

مدة املرشوع

 - 2011يتم التجديد كل
سنه حسب التمويل

 - 2012ال يوجد تاريخ
انتهاء يتم متديده كل سنة

مــروع تعزيــز وصــول الالجئــن الجهة املمولة االتحاد مدة تنفيذ املرشع من
2016 - 2014
والنازحــن الســوريني يف االردن اىل االورويب
خدمـ�ات الصحـ�ة االنجابيـ�ة( (�AI
 ،)DOSويهــدف املــروع اىل
تقديــم االستشــارات القانونيــة
لالجئــن ،باإلضافــة اىل تقديــم
االرشــاد النفــي للشــباب،
تقديــم خدمــات الصحــة
االنجابيــة وتنظيــم االرسة.

مرشوع الرعاية الصحية
كافة الفئات
االجتامعية والعمرية املقدم لالجئني  ( �UN
ومن كافة الجنسيات )HCR ،وبهدف اىل تقديم
باإلضافة اىل األردنيني الرعاية الصحية االولية
والتثقيف الصحي
الغري مؤمنني

توفــر الرعايــة الصحيــة السيدات واالطفال،
لــكل مــن االم والطفــل ،والشباب من كال
تقديــم خدمــات التوعيــة الجنسني
والتثقيــف للشــباب يف
املواضيــع الصحيــة التــي
تهمهــم ،تقديــم خدمــات
التوعيــة واالرشــاد النفــي،
تقديــم االستشــارات
القانونيــة.

تقديــم الرعايــة الصحيــة،
وتقديــم خدمــات التوعيــة
والتثقيــف الصحــي ،تقديــم
الرعايــة الصحيــة الثانويــة
عــن طريــق التحويــل
للمستشــفيا ت

اسم املرشوع الصحي
واهدافه

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب االهداف والفئات املستهدفة واملشاريع الصحية

الزرقاء

املفرق

اسم جهة تقديم
الخدمة

جمعية العون
الصحي االردين

نوع جهة تقديم
الخدمة

مؤسسة نور الحسني -مؤسسة غري حكومية
معهد العناية بصحة
االرسة

مؤسسة غري حكومية

املفرق

معلومات االتصال
795742625

775007012

مؤسسة دولية

ال يوجد

اللجنة الدولية
لإلغاثة ،IRC /عيادة
االمل
مرشوع الصحة االنجابية
العمــل عــى تقديــم كافة الفئات
الخدمــات الصحيــة ووســائل االجتامعية والعمرية
تنظيــم االرسة ،توفــر ومن كافة الجنسيات
خدمــات الرعايــة لــام
الحامــل والنفــاس ،تقديــم
خدمــات التوعيــة واملشــورة
والتثقيــف االرسي

اربد

اربد

املفرق

املفرق

املفرق

املحافظة

مؤسسة حكومية

جمعية الفاروق
الخريية لأليتام

الجمعية االردنية
لتنظيم وحامية
االرسة

الجمعية األردنية
تنظيم االرسة

مؤسسة مجتمع
محيل

مؤسسة غري
حكومية

أريض،7275902 :
فاكس7275970 :

ال يوجد

02-6256225
0787284825

26236201

7254140

مؤسسة غري حكومية

مركز صحي الخالدية مؤسسة حكومية
الشامل

مستشفى املفرق
الحكومي للنسائية
والتوليد

اسم جهة تقديم
الخدمة

نوع جهة تقديم
الخدمة

معلومات االتصال

تقديــم الدعــم املــايل لأليتــام
وارسهــم ،التامــن الصحــي
لأليتــام وارسهــم ،التامــن
التعليمــي لأليتــام وارسهــم

تقديــم الخدمــات العالجيــة
للســيدات (نســائية وتوليــد)،
تقديــم خدمــات االمومــة
االمنــة ،تقديــم خدمــات
االرشــاد واملشــورة
تقديــم خدمــات تنظيــم
االرسة ،تقديــم الرعايــة
الصحيــة للمــرأة الحامــل
والطفــل ،تقديــم خدمــات
املشــورة والتطعيــم
تقديــم خدمــات الرعايــة
الصحيــة ،وخدمــات األمومــة
اآلمنــة ،ووســائل تنظيــم
األرسة
توســيع تغطيــة خدمــات
الصحــة االنجابيــة وتنظيــم
االرسة ،االســتمرار يف تقديــم
خدمــات الصحــة االنجابيــة
وتنظيــم االرسة

أهداف جهة تقديم
الخدمة

ال يوجــد مــروع صحــي
كافة الفئات
االجتامعية والعمرية خــاص بالســوريني ،يتــم
تقديــم خدمــات الصحــة
االنجابيــة مــن خــال العيــادة
الخاصــة التابعــة للجمعيــة

السيدات يف سن
اإلنجاب

ال يوجد مرشوع صحي
خاص بالسوريني

جميع املراجعات من ال يوجد مرشوع صحي
خاص بالسوريني
السيدات

جميع املراجعني ومن ال يوجد مرشوع صحي
خاص بالسوريني
جميع الجنسيات

جميع املراجعات من ال يوجد مرشوع صحي
السيدات واالطفال خاص بالسوريني
من حملة الجنسية
االردنية والسورية

الفئات املستهدفة

اسم املرشوع الصحي
واهدافه

ال يوجــد مــروع صحــي
وتقــدم الخدمــات مــن
خــال العيــادة ألهــايل
املنطقــة ذاتهــا

ال يوجــد مــروع صحــي
وتقــدم الخدمــات مــن
خــال العيــادة يف كل
منطقــة والهــايل املنطقــة
ذاتهــا

اليوجد

ال يوجد

اليوجد

الجهة املمولة

ال يوجد مرشوع

ال يوجد مرشوع

ال يوجد مرشوع

ال يوجد مرشوع

ال يوجد مرشوع

مدة املرشوع

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب االهداف والفئات املستهدفة واملشاريع الصحية
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املحافظة

اسم جهة تقديم
الخدمة

أهداف جهة تقديم
الخدمة

الفئات املستهدفة

اسم املرشوع الصحي
واهدافه
كافة الفئات
تقديم خدمات طبية
يتــم تقديــم مــروع صحــي
متنوعة لالجئني واألردنيني االجتامعية والعمرية للســوريني ممــول مــن
الغري مؤمنني (عيادات
ومن كافة الجنسيات قبــل( ،)UNHCRويهــدف
أسنان ،طب عام ،نسائية،
املــروع توفــر الخدمــات
الغري
واألردنيني
باطنية)
الطبيــة واالستشــارات الالزمــة
مؤمنني
لالخــوة الالجئــن ،توفــر
العالجــات للمــرىض بصــورة
مجانيــة ،تحويــل املســتفيدين
اىل املستشــفيات الحكوميــة
اذا تطلــب االمــر ذلــك
باإلضافــة اىل عيــادة نســائية
بتمويــل مــن .UNFPA
كافة املواطنني
االردنيني وكافة
الالجئني ومن جميع
الجنسيات

مدة املرشوع

الجهة املمولة

غري محدد مبدة قابل
للتمديد حسب التطورات
للمنطقة

ال يوجد مرشوع

 - 2015اىل نهاية عام
2015

ال يوجــد مــروع خــاص ال يوجد
بالســوريني يتــم تقديــم
الخدمــات الصحيــة لكافــة
الفئــات مــن خــال العيــادة
الخاصــة التابعــة للجمعيــة

املرشوع ممول من
املفوضية السامية
لالجئني ،صندوق
االمم املتحدة
للسكان

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب االهداف والفئات املستهدفة واملشاريع الصحية

اربد

نوع جهة تقديم
الخدمة

جمعية العون
الصحي االردين

اربد

معلومات االتصال

مؤسسة غري حكومية االمييل:

جمعية التكافل
الخريية

795387716

تهدف الجمعية اىل
الهاتف:
تقديم الرعاية الصحية
،027384003
فاكس ،027385003 :لجميع فئات املجتمع
عىل مستوى احرتايف،
االمييلAltkaful.:
التعاون املستمر مع
@healthcenter
وزارة الصحة لالستفادة
yahoo.com
من خدمات الوزارة،
التقدم والتميز يف مجال
الرعاية الصحية

ramtha@jordanhealthaid.org
77985666

مؤسسة مجتمع
محيل

اربد

مؤسسة دولية

منظمة اطباء العامل
الفرنسية

تقديم الخدمات الصحية كافة املواطنني
لجميع االخوة السوريني األردنيني ومن كافة
الجنسيات االخرى
وجميع الجنسيات،
تقديم الخدمات الصحية
يف مواضيع الطب العام،
النفسية ،واالجتامعية،
والتوعوية ،وتنظيم
االرسة ،توفري اللقاحات
واالدوية

مركــز صحــي اويل بالتعــاون منظمة اطباء العامل
مــع وزارة الصحــة ،يهــدف  -فرنسا
اىل توفــر املشــورات الطبيــة
لجميــع الفئــات ،وتوفــر
العالجــات ومــن ضمنهــا
العــاج لألمــراض املزمنــة،
تقديــم خدمــات الرعايــة
واالمومــة االمنــة والطفولــة
واالرشــاد النفــي

جرش

معهد العناية بصحة
االرسة /مؤسسة نور
الحسني

مركز صحي جرش
الشامل

جرش

جرش

الجمعية االردنية
لتنظيم وحامية
االرسة

املحافظة

اسم جهة تقديم
الخدمة

مؤسسة حكومية

مؤسسة غري حكومية

مؤسسة غري حكومية

نوع جهة تقديم
الخدمة

6351098077845707

795738546

26351677

معلومات االتصال

ال يوجد مرشوع
تهدف املؤسسة اىل
تقديم خدمات الرعاية خاص بالسوريني
يتم تقديم خدمات
الصحية لكافة الفئات
الصحة االنجابية
االجتامعية والعمرية
ذات جودة عالية ،تقديم لكافة املراجعني ومن
خدمات الصحة االنجابية كافة الجنسيات
من خالل قسم االمومة
والطفولة

ال يوجد مرشوع

مرشوع تعزيز الصحة
اعداد ارس صحية شاملة جميع الفئات
جميع النواحي النفسية ،االجتامعية والعمرية االنجابية للسوريني
ومن كافة الجنسيات ويهدف اىل تقديم
الصحية ،االجتامعية،
الرعاية لالم والطفل،
االنجابية ،توصيل
متكني وتوعية السيدات
املساعدات لألشخاص
حول العنف املبني عىل
املحتاجني ،الكشف املبكر
النوع االجتامعي ،تعريف
عن االعاقات باإلضافة اىل
السيدات بوسائل تنظيم
الفحص
االرسة والكشف املبكر عن
رسطان الثدي ورسطانات
الجهاز االنجايب

تقديم خدمات الرعاية السيدات ضمن الفئة ال يوجد مرشوع صحي
مقدم للسوريني يتم تقديم
العمرية من
الصحية للسيدات
خدمات الصحة االنجابية
املرتددات عىل العيادات)49 - 12( ،
من خالل العيادات التابعة
تقديم الخدمات الخاصة و(-50فأكرث)
للجمعية ويف محافظات
بالسيدة يف سن االمل
اململكة ولكافة املرتددات

أهداف جهة تقديم
الخدمة

الفئات املستهدفة

اسم املرشوع الصحي
واهدافه

ال يوجد مرشوع
ممول ،الخدمات
الصحية املقدمة يتم
متويلها من خالل
وزارة الصحة االردنية

ال يوجد مرشوع

ال يوجد

صندوق االمم
املتحدة للسكان

ال يوجد

الجهة املمولة

مدة املرشوع

من  6/2015ولغاية
2015/12/31
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املحافظة

اسم جهة تقديم
الخدمة

أهداف جهة تقديم
الخدمة

الفئات املستهدفة

اسم املرشوع الصحي
واهدافه

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب االهداف والفئات املستهدفة واملشاريع الصحية
نوع جهة تقديم
الخدمة
معلومات االتصال

جرش

الجهة املمولة

مركز صحي القادسية مؤسسة حكومية

مدة املرشوع

772409055

ال يوجد مرشوع
ال يوجد مرشوع
خاص بالسوريني
يتم تقديم خدمات
الصحة االنجابية
لكافة املراجعني ومن
كافة الجنسيات

ال يوجد مرشوع

عجلون

ال يوجد مرشوع
ممول ،الخدمات
الصحية املقدمة يتم
متويلها من خالل
وزارة الصحة االردنية

مركز صحي صخرة
الشامل

تهــدف املؤسســة اىل
تقديــم خدمــات الرعايــة
الصحيــة االوليــة ،باإلضافــة
اىل التثقيــف الصحــي
لألمــراض املزمنــة وغــر
املزمنــة ،تقديــم خدمــات
طبيــة نســائية وتقديــم
الرعايــة لــام والطفــل،
وتنظيــم االرسة

مؤسسة حكومية

ال يوجد مرشوع
يهــدف املركــز اىل تقديــم جميع الفئات
خدمــات الرعايــة الصحيــة االجتامعية والعمرية
االوليــة وضــان اســتمراريتها ومن كافة الجنسيات
بأعــى جــودة

26445019

ال يوجد مرشوع
ال يوجد مرشوع
ممول الخدمات
الصحية املقدمة يتم
متويلها من خالل
وزارة الصحة االردنية

عجلون

776627464

مؤسسة حكومية

ال يوجد مرشوع

ال يوجد مرشوع
يهــدف املركــز اىل تقديــم جميع الفئات
خدمــات الرعايــة الصحيــة االجتامعية والعمرية
االوليــة وضــان اســتمراريتها ومن كافة الجنسيات
بأعــى جــودة

مركز صحي عجلون
الشامل

ال يوجد مرشوع
ممول الخدمات
الصحية املقدمة يتم
متويلها من خالل
وزارة الصحة االردنية

عجلون

عجلون

املحافظة

معهد العناية بصحة
االرسة /مؤسسة نور
الحسني

مركز صحي عبني
عبلني

اسم جهة تقديم
الخدمة

مؤسسة غري حكومية

مؤسسة حكومية

نوع جهة تقديم
الخدمة

795738150

6441069

معلومات االتصال

يهدف املركز اىل
تقديم خدمات الصحة
االنجابية ،باإلضافة
اىل التوعية والتثقيف
حول العنف القائم
عىل النوع االجتامعي،
تقديم التوعية والتثقيف
للمقبلني عىل الزواج

يهدف املركز اىل
تقديم خدمات الرعاية
الصحية االولية وضامن
استمراريتها بأعىل جودة

أهداف جهة تقديم
الخدمة

ال يوجد مرشوع

مرشوع تعزيز سبل وصول
جميع الفئات
االجتامعية والعمرية الالجئني السوريني اىل
ومن كافة الجنسيات خدمات الصحة االنجابية
والعنف املبني عىل النوع
االجتامعي

جميع الفئات
االجتامعية والعمرية
ومن كافة الجنسيات

الفئات املستهدفة

اسم املرشوع الصحي
واهدافه

املرشوع ممول
من صندوق االمم
املتحدة للسكان
()UNFPA

ال يوجد

بدء املرشوع من 5/1
ولغاية 31/12/2015

ال يوجد مرشوع
ممول الخدمات
الصحية املقدمة يتم
متويلها من خالل
وزارة الصحة االردنية

الجهة املمولة

مدة املرشوع

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب االهداف والفئات املستهدفة واملشاريع الصحية
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العاصمة

العاصمة

الخدمات
يتــم تقديــم كافــة الخدمــات العالجيــة والتوعويــة واملشــورة
واالحالــة لالجئــن واألردنيــن الغــر مؤمنــن يف مواضيــع
االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط
ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،االمــراض املنقولــة جنســيا
والتهابــات الجهــاز االنجــايب ،الصحــة االنجابيــة والجنســية
للشــباب ،رسطــان الثــدي ورسطــان الجهــاز االنجــايب ،امنــاط
الحيــاة الصحيــة ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،التطعيــم ،وبرامــج
التوعيــة واالرشــاد واملشــورة ،اال ان أكــر الخدمــات التــي يتــم
الــردد عليهــا هــي خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة.

طالبي الخدمة باالرقام

البيانات غري متوفرة يف
مركز تقديم الخدمة.

البيانات غري متوفرة يف
مركز تقديم الخدمة،
ال كن يرتدد عىل املركز
الصحي ما يقارب 820
سوري خالل العام

نعم يقوم املركز
عىل تحويل
واستقبال الحاالت
من مراكز صحية
اخرى واىل
املستشفيات
الحكومية

يتــم الــردد عــى مركــز تقديــم الخدمــة مــن
يتم تقديم
كافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة ،اال ان أكــر
الخدمات
للسوريني مقابل الفئــات االجتامعيــة تــرددا هــي فئــة الســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة مــن
مبالغ رمزية،
( )49 - 12و ( -50فأكــر) يف ســن االمــل،
حيث يعامل
السوري معاملة وتعتــر خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة
والتطعيــم مــن أكــر الخدمــات التــي يتــم الــردد
االردين غري
عليهــا مــن قبــل الســوريني.
املؤمن

تكلفة الخدمات
الفئات والخدمات االكرث ترددا
التحويل من واىل
املقدمة
تقدم الخدمات يتــم الــردد عــى مركــز تقديــم الخدمــة مــن
تقوم الجمعية
باستقبال الحاالت الصحية مجانا كافــة الفئــات االجتامعيــة والعمريــة ،اال ان أكــر
الفئــات االجتامعيــة تــرددا هــي الســيدات ضمــن
وتحويلها من واىل
الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12و( -50فأكــر)،
فروع العون الصحي
وتعتــر خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة
االخرى ،مستشفى
مــن أكــر الخدمــات تــرددا مــن قبــل الســوريني.
الجامعة او البشري

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا

اسم جهة تقديم
الخدمة
جمعية العون
الصحي االردين

مركز صحي خريبة
السوق الشامل

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة ملواضيــع
االمومــة االمنــة ،والتوعيــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض/
االســقاط ومــا بعــده ،خدمــات تنظيــم االرسة ،الخدمــات
املخربيــة والتحاليــل واالشــعة والتصويــر ،التطعيــم ،فحــص
مــا قبــل الــزواج ؛ خدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديــم
خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
وســائل تنظيــم االرسة ،التطعيــم ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج،
صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،خدمــات االحالــة :يتــم تقديــم
خدمــات االحالــة اىل جهــات اخــرى يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
وســائل تنظيــم االرسة ،الخدمــات املخربيــة والتحاليــل واالشــعة
والتصويــر و التطعيــم.

الزرقاء

الزرقاء

املحافظة

مركز صحي وادي
الحجر الشامل

اسم جهة تقديم
الخدمة
جمعية املركز
االسالمي -مركز
صحي الزرقاء /
عائشة ام املؤمنني

يقدر عدد املراجعات
من السوريات ب
( )300مراجعة ضمن
الفئة العمرية من
( )49 - 12و ()10
سيدات ضمن الفئة
العمرية من (-50
فأكرث)

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،تنظيــم االرسة ،رسطــان الثــدي
والجهــاز االنجــايب ،التطعيــم؛ خدمــات التوعيــة واملشــورة:
يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع
االمومــة االمنــة ،تنظيــم االرسة ،الصحــة االنجابيــة والجنســية
للشــباب ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،صحــة املــرأة يف ســن
االمــل ،الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم ،التغــرات
والتطــورات عــى حيــاة االنســان؛ خدمــات االحالــة :يتــم
تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
خدمــات التحاليــل واملختـرات والتصويــر ،االمـراض املنقولــة
جنســيا ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب،
الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل،
التطعيــم.

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم خدمــات األمومــة اآلمنــة،
يبلغ عدد املراجعني
بشكل عام  6000مريض ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
فيام يبلغ عدد املراجعني وســائل تنظيــم االرسة ،الخدمــات املخربيــة والتحاليــل ،الصحــة
السوريني  3700مراجع االنجابيــة والجنســية للشــباب ،العقــم وضعــف الخصوبــة؛
خدمــات التوعيــة واملشــورة  :يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة
منهم ( )2400مراجعه
واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة،
سيدة ضمن الفئة
العمرية من ( )49 - 12الصحــة االنجابيــة والجنســية للشــباب ،رسطــان الثــدي
و ( )312مراجعه ضمن ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،ويتــم
تقديــم الربوشــورات واملطويــات؛ خدمــات االحالــة :يتــم تقديــم
الفئة العمرية من
خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،االجهــاض/
(-50فأكرث) و ()100
االســقاط ومــا بعــده ،خدمــات األشــعة ،االمــراض املنقولــة
مراجع من الشباب
ضمن الفئة العمرية من جنســيا ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن
( )24 - 12و( )30مراجع االمــل ،العقــم وضعــف الخصوبــة ،التطعيــم.
من الذكور ضمن الفئة
العمرية من ( -25فأكرث)

طالبي الخدمة باالرقام

الخدمات

نعم ،يقوم
املركز عىل
استقبال
وتحويل
الحاالت
من واىل
مراكز اخرى
ومستشفيات
حكومية
(مستشفى
الزرقاء الجديد)

نعم ،يقوم املركز
عىل تحويل
واستقبال الحاالت
من مراكز اخرى
تابعة للجمعية
واىل املستشفيات
الخاصة

التحويل من واىل

الخدمات
املقدمة
ليست
مجانية يتم
معاملة
السوري
معاملة
االردين غري
املؤمن

تكلفة الخدمات
املقدمة
الخدمات
املقدمة ضمن
املرشوع يتم
تقدميها مجانا

يتم الرتدد عىل املركز من قبل فئة السيدات
وصمن الفئة العمرية من ( ،)49 - 12وتعد
خدمات االمومة االمنة والتطعيم من أكرث
الخدمات التي يتم الرتدد عليها

يتم الرتدد عىل املرشوع من كافة الفئات العمرية
واالجتامعية وخاصة فئة السيدات ضمن الفئتني
العمريتني من ()49 - 12
و( -50فأكرث)

الفئات والخدمات االكرث ترددا

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا
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املحافظة

الزرقاء

الزرقاء

التحويل من واىل
نعم يتم
استقبال
الحاالت من
مؤسسات اخرى
وتحويلها اىل
جهات اخرى
مثل مستشفى
الزرقاء
الحكومي

الخدمات
الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،تنظيــم االرسة ،خدمــات مخربيــة
وتحاليــل ،رسطــان الثــدي والرسطانــات االنجابيــة ،التطعيــم؛
رسطــان الثــدي والجهــاز االنجــايب ،التطعيــم؛ خدمــات
التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة
يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الصحــة االنجابيــة للشــباب،
التغــرات والتطــورات عــى حيــاة اإلنســان ،االمــراض
املنقولــة جنســيا ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل،
العقــم وضعــف الخصوبــة ،التطعيــم؛ خدمــات االحالــة:
يتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
االشــعة والتصويــر ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،رسطــان
الثــدي وعنــق الرحــم ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،العقــم
وضعــف الخصوبــة.

طالبي الخدمة باالرقام

البيانات غري متوفرة
يف مركز تقديم
الخدمة

يقدر عدد املراجعات
من السوريات من
 150-200مراجعة،
حيث ان عدد
املراجعات ضمن
الفئة العمرية من
( )49 - 12يقدر
من 100-120
سيدة ،ويقدر عدد
املراجعات ضمن
الفئة العمرية من
(-50فأكرث) من 30-
 50مراجعة

الخدمات
املقدمة
غري مجانية
يتم معاملة
السوري
معاملة
االردين غري
املؤمن

تكلفة الخدمات
املقدمة
الخدمات
املقدمة
غري مجانية
يتم معاملة
السوري
معاملة
االردين غري
املؤمن

اكرث الفئات ترددا هي فئة السيدات ضمن
الفئة العمرية من ( ،)49 - 12والسيدات
ضمن الفئة العمرية من ( -50فأكرث) ،وتعد
خدمات االمومة االمنة وتنظيم االرسة و عالج
العقم هي الخدمات االكرث ترددا من قبل
السورين.

أكرث الفئات ترددا هي فئة السيدات ضمن
الفئة العمرية من ( ،)49 - 12وتعترب
خدمات تركيب وسائل تنظيم االرسة من أكرث
الخدمات ترددا

الفئات والخدمات االكرث ترددا

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا

اسم جهة تقديم
الخدمة
مركز االمومة
والطفولة التدريبي

مستشفى الزرقاء
الحكومي -عيادة
النسائية واالمومة

نعم يتم
استقبال
الحاالت
وتحوليها من
واىل جهات
اخرى مثل
املستشفيات.

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم خدمــات االمومــة االمنــة،
تنظيــم االرسة ،التحاليــل واملختــرات ،االشــعة والتصويــر،
االمــراض املنقولــة جنســيا ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل،
العقــم وضعــف الخصوبــة؛ التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديــم
خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،تنظيــم االرسة ،املخت ـرات
والتحاليــل ،االمـراض املنقولــة جنســيا ،املــرأة يف ســن االمــل،
العقــم وضعــف الخصوبــة ،الربوشــورات ،مشــاركة الرجــل
للمــرأة يف موضــوع الصحــة االنجابيــة؛ االحالــة :يتــم تقديــم
خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،االجهــاض/
االســقاط ومــا بعــده ،تنظيــم االرسة ،املخت ـرات والتحاليــل،
االشــعة والتصويــر ،االمـراض املنقولــة جنســيا ،رسطــان الثدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،العقــم وضعــف الخصوبــة.

املفرق

الزرقاء

املحافظة

جمعية العون
الصحي االردين

اسم جهة تقديم
الخدمة
مؤسسة نور الحسني-
معهد العناية بصحة
االرسة

يقدر عدد املراجعني كافة
ب  16000ألف مراجع
 % 70نسبة السوريني
منهم

االرقام تقديرية،
يبلغ عدد السيدات
املراجعات ضمن
الفئة العمرية من
( )49 - 12ما يقارب
( )600سيدة ،فيام
بلغ عدد السيدات
ضمن الفئة العمرية
من (-50فأكرث) ما
يقارب ( ، )150وعدد
املراجعني من الذكور
ضمن الفئة العمرية
من (-25فاكرث) ما
يقارب ( ،)10وعدد
املراجعني من الشباب
ضمن الفئة العمرية
من ( )24 - 12ما
يقارب ()300

طالبي الخدمة باالرقام

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم خدمــات عالجيــة ضمــن
مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االجهــاض /االســقاط مــا بعــده ،األم ـراض املنقولــة جنســيا،
خدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم تقدميهــا خــال مواضيــع
االمومــة االمنــة  ،وســائل تنظيــم االرسة ،االم ـراض املنقولــة
جنســيا ،التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة
والجنســية للشــباب والرعايــة األبويــة ،امنــاط الحيــاة الصحية
 ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الربوشــورات خدمــات االحالــة:
يتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت الجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،
االمــراض املنقولــة جنســيا ،الصحــة االنجابيــة والجنســية
للشــباب و الرعايــة االبويــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات
الجهــاز االنجــايب ،التطعيــم.

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم خدمــات عالجيــة ضمــن
مواضيــع االمومــة االمنــة ،وتنظيــم االرسة؛ خدمــات التوعيــة
واملشــورة :يتــم تقديــم خدمــات الرعايــة واملشــورة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
تنظيــم االرسة ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،االمــراض
املنقولــة جنســيا والتهابــات الجهــاز االنجــايب ،الصحــة
االنجابيــة والجنســية للشــباب ،رسطــان الثــدي ورسطانــات
الجهــاز االنجــايب ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،الفحــص الطبــي
قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،العقــم وضعــف
الخصوبــة ،الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم ،التغــرات
والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،مشــاركة الرجــل للم ـراة
يف موضــوع الصحــة االنجابيــة؛ خدمــات االحالــة :االمومــة
اآلمنــة ،تنظيــم األرسة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض،
التحاليــل املخربيــة ،االشــعة والتصويــر ،االمــراض املنقولــة
جنســيا.

الخدمات

يتم استقبال
الحاالت
وتحويلها
من واىل
وزارة الصحة
واملنظامت
الدولية
ومستشفيات
خاصة

يتم استقبال
الحاالت
وتحويلها من
واىل جهات
اخرى مثل
العون الصحي،
املستشفيات
الحكومية.

التحويل من واىل

الخدمات
املقدمة
خدمات
مجانية

تكلفة الخدمات
املقدمة
الخدمات
املقدمة
خدمات
مجانية

اكــر الفئــات تــرددا هــي الســيدات ضمــن
الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12و (-50
فأكــر) ،وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة هــي
اكــر الخدمــات التــي يتــم الــردد عليهــا مــن
قبــل الســوريني

أكــر الفئــات تــرددا عــى فئــة الســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( ،)49 - 12وتعــد
خدمــات تنظيــم االرسة واالمومــة االمنــة
والتهابــات الجهــاز االنجــايب والعقــم هــي اكرث
الخدمــات تــرددا مــن قبــل الســوريني.

الفئات والخدمات االكرث ترددا
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املفرق

املفرق

التحويل من واىل
تقوم املؤسسة
عىل استقبال
الحاالت
وتحويلها من
واىل جمعية
العون الطبي،
املستشفى
االمارايت،
وجهات اخرى
حسب الحاجة

يقوم املستشفى
عىل استقبال
الحاالت وتحويلها
من واىل املراكز
الصحية الحكومية،
مراكز جمعية
العون الصحي،
املستشفيات
الحكومية االخرى

الخدمات
الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات
مخربيــة وتحاليــل  ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،خدمــات
التوعيــة واملشــورة االمومــة اآلمنــة ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت االجهــاض ،وســائل تنظيــم األرسة ،خدمــات مخربيــة،
ام ـراض منقولــة جنســيا ،التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة
االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة األبويــة ،رسطــان
الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة املــرأة للرجــل
يف موضــوع الصحــة اإلنجابيــة ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج،
الربوشــورات ،التطعيــم  ،فيــا تقــدم خدمــات االحالــة ايضا يف
املواضيــع الســابقة باإلضافــة اىل خدمــات التصويــر واالشــعة و
خدمــات التطعيــم عــن طريــق وزارة الصحــة األردنيــة
الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات
مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،العقــم
وضعــف الخصوبــة ،خدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديم
الخدمــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة
لحــاالت االجهــاض ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات مخربيــة
وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة املــرأة للرجــل يف
موضــوع التعامــل مــع الصحــة االنجابيــة ،العقــم وضعــف
الخصوبــة ،الربوشــورات واملطويــات ،خدمــات االحالــة :يتــم
تقديــم االحالــة لكافــة الخدمــات عنــد الحاجــة

ال يقوم
املستشفى عىل
تقديم خدمات
الصحة االنجابية
مجانا بل يعامل
معاملة االردين
غري املؤمن

تكلفة الخدمات
املقدمة
الخدمات
املقدمة
خدمات
مجانية

أكــر الفئــات تــرددا هــي الســيدات ضمــن
الفئــة العمريــة مــن ( ،)49 - 12وتعــد
خدمــات تنظيــم االرسة اكــر الخدمــات التــي
يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

أكــر الفئــات تــرددا هــي الســيدات ضمــن
الفئــة العمرية مــن ( )49 - 12و ( -50فأكرث)،
وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم
االرسة هــي اكــر الخدمــات التــي يتــم الــردد
عليهــا مــن قبــل الســوريني

الفئات والخدمات االكرث ترددا

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا

اسم جهة تقديم
طالبي الخدمة باالرقام
الخدمة
اللجنة الدولية
يقدر عدد املراجعني بشكل
لإلغاثة ،IRC /عيادة عام  65000ألف مراجع
االمل
يف السنة نسبة السوريني
منهم  ،% 70ويقدر عدد
النساء السوريات ضمن
الفئة العمرية من (- 12
 )49ب ( )40ألف مراجعه
خالل السنة

مستشفى املفرق
الحكومي للنسائية
والتوليد

يقدر عدد املراجعني
بشكل عام  20الف حالة
تقريبا منهم  3االف حالة
ملراجعني سوريني ،ويقدر
عدد النساء ضمن الفئة
العمرية من ()49 - 12
ب ( )2000حالة ،فيام
يبلغ عدد املراجعات
السيدات ضمن الفئة
العمرية من ( -50فأكرث)
ب( )300حالة ،وعدد
الحاالت ضمن الفئة
العمرية ( -25فأكرث)
ذكور ب ( )200حالة
 ،وعدد املراجعني من
الشباب ضمن الفئة
العمرية من ()24 - 12
ب( )500مراجع

املفرق

املفرق
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الجمعية األردنية
تنظيم االرسة

مل يقدم مركز تقديم
الخدمة اي ارقام تقديرية
إلعداد املراجعني

اسم جهة تقديم
الخدمة
مركز صحي الخالدية يقدر عدد املراجعني
بشكل عام ب ( )5االف
الشامل
مراجع ،ويقدر عدد
املراجعني السوريني
ب( )500مراجع ،منهم
 350سيدة ضمن الفئة
العمرية من ()49 - 12
و 100مراجع ضمن الفئة
العمرية من ( -50فأكرث)
و  50شباب من كال
الجنسني ()24 - 12
طالبي الخدمة باالرقام

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم خدمــات عالجيــة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات
مخربيــة وتحاليــل ،التغــرات والتطــورات عــى حيــاة
االنســان ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب،
مشــاركة الرجــل للمــرأة يف موضــوع التعامــل مــع الصحــة
االنجابيــة ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،صحــة املــرأة يف ســن
االمــل ،خدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديــم الخدمــة
يف مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،الوعويــة
والتثقيــف حــول مواضيــع الصحــة االنجابيــة والجنســية
للشــباب والرعايــة االبويــة ،التغــرات والتطــورات عــى
حيــاة االنســان ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب،
مشــاركة الرجــل للمــرأة يف موضــوع التعامــل مــع الصحــة
االنجابيــة ،امنــاط الحيــاة الصحيحــة ،صحــة املــرأة يف ســن
االمــل ،الربوشــورات ،خدمــات االحالــة :يتــم تقديــم الخدمــة
يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات
مخربيــة وتحاليــل ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز
االنجــايب.

الخدمــات العالجيــة :ي تــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات
مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،الصحــة
االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة االبويــة ،رسطــان
الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،الفحــص الطبــي قبــل
الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن األمــل وخدمــات التوعيــة
واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنة ،وســائل تنظيــم االرسة،
التغ ـرات والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،امنــاط الحيــاة
الصحيحــة ،الربوشــورات واملطويــات ،الفحــص الطبــي قبــل
الــزواج ،التطعيــم ،وخدمــات االحالــة األمــراض املنقولــة
جنســيا ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب،
العقــم وضعــف الخصوبــة

الخدمات

تقوم الجمعية
ال تقوم الجمعية
بالتحويل واستقبال بتقديم
الخدمات مقابل
الحاالت من واىل
اجور رمزية
مؤسسات اخرى

يقوم املركز
باإلحالة واستقبال
الحاالت من واىل
مستشفى املفرق
الحكومي

التحويل من واىل

تكلفة الخدمات
املقدمة
ال يقوم املركز
عىل تقديم
خدمات الصحة
االنجابية مجانا
بل يعامل
معاملة االردين
غري املؤمن

أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
عــى مركــز تقديــم الخدمــة هــي الســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة ( )12-49والســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( -50فأكــر)،
وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة هــي اكــر
خدمــات الصحــة االنجابيــة تــرددا مــن قبــل
الســوريني

اكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
عــى مركــز تقديــم الخدمــة هــي الســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة ( ، )12-49وتعــد
خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة،
والتطعيــم والتثقيــف الصحــي

الفئات والخدمات االكرث ترددا

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا
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اربد

اربد

التحويل من واىل
نعم ،تقوم الجمعية
عىل استقبال
وتحويل الحاالت
اىل قسم االشعة،
واملستشفى
والجراحة

الخدمات
الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مواضيــع تنظيــم االرسة ،والخدمــات املخربيــة والتحاليــل،
فحــص رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،خدمات
التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة
ضمــن مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االجهــاض وســائل تنظيــم االرسة ،االمـراض املنقولــة جنســيا،
التغ ـرات والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف
موضــوع التعامــل مــع الصحــة االنجابيــة ،امنــاط الحيــاة
الصحيــة ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف
ســن االمــل ،بروشــورات و مطويــات ،التوعيــة والتثقيــف
حــول الصحــة اإلنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة
األبويــة وخدمــات االحالــة :يتــم تقديــم خدمــات االحالــة
يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االســقاط ،وســائل تنظيــم االرسة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات
الجهــاز االنجــايب  ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة
املــرأة يف ســن االمــل ،الفحوصــات املخربيــة واالشــعة.

طالبي الخدمة باالرقام

تقريبا  8000مراجع
بشكل عام و 600مراجع
سوري منهم  100سيدة
ضمن الفئة العمرية من
( )49 - 12و 30مراجعة
من السيدات ضمن الفئة
العمرية من ( -50فأكرث)،
املراجعني من مناطق
مختلفة محيطة بالعيادة

ال يوجد ارقام

تكلفة الخدمات
املقدمة
تقوم الجمعية
بتقديم
الخدمات مقابل
اجور رمزية

اكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
عــى مراكــز تقديــم الخدمــة هــي الســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12و
( -50فأكــر)  ،وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة
وتنظيــم االرسة هــي اكــر الخدمــات التــي
يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
عــى مركــز تقديــم الخدمــة هــي الســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12وتعــد
خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم االرسة
وفحوصــات نســائية مــن اكــر الخدمــات
تــرددا مــن قبــل الســوريني

الفئات والخدمات االكرث ترددا

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا

اسم جهة تقديم
الخدمة
الجمعية االردنية
لتنظيم وحامية
االرسة

جمعية الفاروق
الخريية لأليتام

ال تقوم الجمعية
تقوم الجمعية
بالتحويل واستقبال بتقديم
الخدمات مقابل
الحاالت من واىل
مؤسسات اخرى
اجور رمزية

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات
مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،وخدمــات
التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة
يف مواضيــع االمــراض املنقولــة جنســيا ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت
االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،خدمــات االحالــة :ال يتــم
تقديــم خدمــات احالــة.

اربد

اربد

املحافظة

جمعية التكافل
الخريية

اسم جهة تقديم
الخدمة
جمعية العون
الصحي االردين

ال يوجد ارقام

قدرت الجمعية عدد
املراجعني خالل عام
 2015بحوايل 1000
مريض شهريا ،أما العيادة
النسائية  200مراجع
شهريا

طالبي الخدمة باالرقام

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة مــن خــال
مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض/
االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات مخربيــة
وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،الفحــص الطبــي قبــل
الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الــزواج املبكــر ،العقــم
وضعــف الخصوبــة ،التطعيــم ،خدمــات التوعيــة واملشــورة:
يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة
االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا
بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة
االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة االبويــة ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،الفحــص
الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الــزواج املبكــر،
العقــم وضعــف الخصوبــة ،خدمــات االحالــة :الــوالدة ،الرعايــة
لحــاالت االســقاط ،تركيــب وســائل تنظيــم األرسة.

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة ضمــن
مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض/
االســقاط ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،االم ـراض املنقولــة
جنســيا ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،صحــة
املــرأة يف ســن االمــل ،خدمــات التوعيــة واملشــورة :ويتــم تقديــم
خدمــات التوعيــة واملشــورة ضمــن مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
وســائل تنظيــم االرسة ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،التوعيــة
والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة
االبويــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة
الرجــل للمــرأة يف موضــوع التعامــل مــع الصحــة االنجابيــة،
امنــاط الحيــاة الصحيــة ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،التغ ـرات
والتطــورات عــى حيــاة االنســان وخدمــات االحالــة يف مواضيــع
االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط
ومــا بعــده ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،الخدمــات املخربيــة،
رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،التطعيــم

الخدمات

اكــر الفئــات االجتامعيــة تــرددا عــى
الجمعيــة هــي الســيدات ضمــن الفئــة
العمريــة مــن ( )49 - 12تليهــا فئــة الشــباب
مــن كال الجنســن ضمــن الفئــة العمريــة مــن
( ،)24 - 12وتعتــر خدمــات االمومــة االمنــة
وتنظيــم االرسة مــن اكــر خدمــات الصحــة
االنجابيــة تــرددا مــن قبــل الســوريني

نعم تقوم الجمعية تقوم الجمعية أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا عــى
خدمــات الصحــة االنجابيــة هــي فئــة الســيدات
عىل تقايض
عىل التحويل
واستقبال الحاالت اجور رمزية عىل ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12و (-50
تقديم الخدمات فأكــر) وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة هــي أكــر
من واىل وزارة
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة التــي يتــم الــردد
الصحة االردنية،
عليهــا مــن قبــل الســوريني
مستشفى امللك
عبد الله الجامعي
املؤسس ،مستشفى
القواسمي،
مستشفى الرمثا،
هيئة االغاثة
الدولية ،جمعية
العون الصحي
األردين

تكلفة الخدمات
التحويل من واىل
املقدمة
نعم تقوم الجمعية تقوم الجمعية
عىل تقديم
عىل تحويل
واستقبال الحاالت الخدمات مجانا
من واىل املنظامت
الصحية ضمن
املنطقة ووزارة
الصحة.

الفئات والخدمات االكرث ترددا

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا

153

154

املحافظة

اربد

جرش

التحويل من واىل
نعم ،تقوم املؤسسة
عىل التحويل
واالستقبال من واىل
املنظامت الدولية
داخل االردن،
املراكز الصحية
االردنية

الخدمات
الخدمات العالجية :يتم تقديم الخدمات العالجية يف
مواضيع االمومة االمنة ،الرعاية واملشورة لحاالت االجهاض/
االسقاط وما بعده ،وسائل تنظيم االرسة ،خدمات مخربية
وتحاليل ،االمراض املنقولة جنسيا ،رسطان الثدي ورسطانات
الجهاز االنجايب ،صحة املرأة يف سن االمل ،وخدمات
التوعية واملشورة :يتم تقديم خدمات التوعية واملشورة يف
مواضيع االمومة االمنة ،الرعاية واملشورة لحاالت االجهاض/
االسقاط وما بعده ،وسائل تنظيم االرسة ،االمراض املنقولة
جنسيا  ،التوعية والتثقيف حول الصحة االنجابية للشباب
والرعاية االبوية ،التغريات والتطورات عىل حياة االنسان،
رسطان الثدي ورسطانات الجهاز االنجايب ،امناط الحياة
الصحية ،صحة املرأة يف سن االمل ،برامج التوعية والتثقيف،
الربوشورات واملطويات ،التطعي ،وخدمات االحالة :يتم
تقديم خدمات االحالة يف مواضيع خدمات االشعة وكافة
املواضيع الصحية السابقة.

طالبي الخدمة باالرقام

قدرت املؤسسة عدد
املراجعني خالل الشهر
الواحد ومن كافة
الجنسيات ب 2500
مريض شهري ،منهم
 1662حالة للسيدات
ضمن الفئة العمرية من
(،)49 - 12

مل تقدم الجمعية اي ارقام
تقديرية للمراجعني

تكلفة الخدمات
املقدمة
تقوم املؤسسة
عىل تقديم
خدمات الصحة
االنجابية مجانا

أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمــرة التــي
تــردد عــى الجمعيــة هــي فئــة الســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ()49 - 12
والذكــور ضمــن الفئــة العمريــة مــن
(-25فأكــر) وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة
وتنظيــم االرسة مــن اكــر الخدمــات التــي
يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

اكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا
عــى مراكــز تقديــم الخدمــة هــي الســيدات
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )49 - 12و
( -50فأكــر)  ،وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة
وتنظيــم االرسة هــي اكــر الخدمــات التــي
يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

الفئات والخدمات االكرث ترددا

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا

اسم جهة تقديم
الخدمة
منظمة اطباء العامل
الفرنسية

الجمعية االردنية
لتنظيم وحامية
االرسة

تقوم الجمعية
نعم تقوم
الجمعية بالتحويل عىل تقديم
خدمات الصحة
واالستقبال من
واىل املستشفيات االنجابية بأجور
الحكومية والخاصة رمزية

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات يف مواضيــع
االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االســقاط/
االجهــاض ومــا بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات
مخربيــة وتحاليــل ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة
املــرأة يف ســن االمــل ،خدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم
تقديــم التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــاب عده،
وســائل تنظيــم االرسة ،االم ـراض املنقولــة جنســيا ،التوعيــة
والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة والجنســية للشــباب
والرعايــة االبويــة ،رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز الجهاز
االنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف موضــوع التعامــل مــع
الصحــة االنجابيــة ،امنــاط الحيــاة الصحيحــة ،الفحــص الطبــي
قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الربوشــورات
واملطويــات ،خدمــات االحالــة :يتــم تقديــم خدمــات االحالــة
يف مواضيــع االشــعة والتصويــر ،العقــم والخصوبــة ،باإلضافــة
اىل الخدمــات الســابقة عندمــا تقتــي الحاجــة

جرش

جرش

املحافظة

مركز صحي جرش
الشامل

مل يقدم املركز الصحي
ارقام حول العدد الكيل
للمراجعني خالل عام
 2015او إلعداد السوريني
املرتددين عىل املركز

اسم جهة تقديم
الخدمة
معهد العناية بصحة يرتدد عىل الجمعية ما
االرسة /مؤسسة نور يقارب ال  1800مراجع
خالل السنة ،ومنهم
الحسني
 1400سوري تقريبا

طالبي الخدمة باالرقام

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة مــن
خــال مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة،
خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر
رسطــان الثــدي فقــط ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج،
التطعيــم ،خدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديــم خدمــات
التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة
واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،رسطــان
الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة
يف موضــوع التعامــل مــع الصحــة االنجابيــة ،امنــاط الحيــاة
الصحيحــة ،التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة
والجنســية للشــباب والرعايــة االبويــة ،الفحــص الطبــي
قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الربوشــورات
واملطويــات ،التطعيــم ،وســائل تنظيــم األرسة وخدمــات
االحالــة :يتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة
االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط
ومــا بعــده  ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف
ســن االمــل ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات األشــعة
والتصويــر ،رسطــان الثــدي والجهــاز االنجــايب.

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،صحــة املرأة
يف ســن االمــل ،خدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديــم
خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده،
وســائل تنظيــم االرسة ،االم ـراض املنقولــة جنســيا ،التغ ـرات
والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،التوعيــة والتثقيــف حــول
الصحــة االنجابيــة والجنســية للشــباب والرعايــة االبويــة،
رسطــان الثــدي ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجل
واملــرأة يف موضــوع التعامــل مــع الصحــة االنجابيــة ،امنــاط
الحيــاة الصحيــة ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة
يف ســن االمــل ،الربوشــورات واملطويــات ،التطعيــم ،خدمــات
االحالــة :يتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة
االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا
بعــده ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات املخربيــة والتحاليــل،
خدمــات االشــعة والتصويــر ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل،
العقــم وضعــف الخصوبــة ،التطعيــم.

الخدمات

نعم يقوم املركز
الصحي عىل
استقبال الحاالت
من واىل املراكز
الصحية االخرى،
مستشفى جرش
الحكومي

تقدم خدمات
الصحة االنجابية
للسوريني مقابل
اجور رمزية ،يتم
معاملة السوري
معاملة االردين
غري املؤمن

تكلفة الخدمات
التحويل من واىل
املقدمة
نعم تقوم املؤسسة تقوم املؤسسة
عىل تقديم خدمات عىل تقديم
االستقبال واالحالة خدمات الصحة
االنجابية مجانا
من واىل جمعية
العون الصحي،
الهيئة الطبية
الدولية ،منظمة
اكتد ()Acted

تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن
( )49 - 12مــن اكــر الفئــات االجتامعيــة
والعمريــة تــرددا عــى مركــز تقديــم الخدمــة،
فيــا تعــد خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم
االرسة ،والتطعيــم مــن اكــر الخدمــات التــي
يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن
( )49 - 12مــن أكــر الفئــات االجتامعيــة
والعمريــة تــرددا عــى مركــز تقديــم الخدمــة،
فيــا تعــد خدمــات االمومــة االمنــة وتنظيــم
االرسة ،واملشــاكل يف الجهــاز االنجــايب مــن
اكــر الخدمــات التــي يتــم الــردد عليهــا مــن
قبــل الســوريني

الفئات والخدمات االكرث ترددا

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا
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املحافظة

جرش

عجلون

التحويل من واىل
نعم يقوم املركز
الصحي عىل
استقبال الحاالت
من واىل املراكز
الصحية االخرى،
مستشفى جرش
الحكومي

الفئات والخدمات االكرث ترددا
تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن ()49 - 12
مــن أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا عــى
مركــز تقديــم الخدمــة ،فيــا تعــد خدمــات االمومــة
االمنــة ،وتنظيــم االرسة ،والتطعيــم مــن اكــر الخدمات
التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني

تقدم خدمات تعــد فئــة الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن
نعم يقوم املركز
الصحة االنجابية الفئــة العمريــة مــن ( )24 - 12ســنة مــن أكــر
الصحي عىل
للسوريني مقابل الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا عــى مركــز
استقبال الحاالت
تقديــم الخدمــة ،باإلضافــة اىل فئــة الســيدات
اجور رمزية
من واىل املراكز
ويعامل السوري ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( ،)49 - 12وتعــد
الصحية االخرى،
معاملة االردين خدمــات االمومــة االمنــة مــن اكــر الخدمــات
مستشفى االميان
التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل الســوريني
ومستشفى اشتفينا املؤمن
للعالج الطبيعي

تكلفة الخدمات
املقدمة
تقدم خدمات
الصحة االنجابية
للسوريني مقابل
اجور رمزية ،يتم
معاملة السوري
معاملة االردين
غري املؤمن

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا

اسم جهة تقديم
الخدمات
طالبي الخدمة باالرقام
الخدمة
الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مركز صحي القادسية مل يقدم املركز الصحي
ارقام حول العدد الكيل مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات
مخربيــة وتحاليــل ،التطعيــم ،وخدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم
للمراجعني خالل عام
 2015او إلعداد السوريني تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة،
الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا بعــدة،
املرتددين عىل املركز
وســائل تنظيــم االرسة ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،التغــرات
والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،رسطــان الثــدي ورسطانــات
الجهــاز االنجــايب ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الربوشــورات
واملطويــات ،التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة
والجنســية للشــباب والرعايــة األبويــة خدمــات االحالــة :يتــم
تقديــم خدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة
واملشــورة لحــاالت االســقاط /االجهــاض ومــا بعــده ،خدمــات
االشــعة والتصويــر ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،التغــرات
والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،رسطــان الثــدي ورسطانــات
الجهــاز االنجــايب ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،العقــم وضعــف
الخصوبــة.
الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مركز صحي صخرة مل يقدم املركز الصحي
ارقام حول العدد الكيل مواضيــع األمومــة اآلمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،خدمــات
الشامل
مخربيــة وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،التطعيــم،
للمراجعني خالل عام
 2015او إلعداد السوريني وخدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم تقديــم خدمــات التوعيــة
واملشــورة يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحاالت
املرتددين عىل املركز
االجهــاض /االســقاط ومــا بعــده ،االمــراض املنقولــة جنســيا،
التغــرات والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــارك الرجــل للمــرأة يف موضــوع
التعامــل مــع الصحــة االنجابيــة ،امنــاط الحيــاة الصحيــة ،الفحص
الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الربوشــورات
واملطويــات ،التطعيــم ،وســئل تنظيــم األرسة ،العقــم وضعــف
الخصوبــة خدمــات االحالــة :يتــم تقديــم خدمــات االحالــة يف
كافــة املواضيــع الســابقة يف حــال كان هنالــك حاجــة اىل ذلــك.

عجلون

عجلون

املحافظة

مركز صحي عبني
عبلني

مل يقدم املركز الصحي
ارقام حول العدد الكيل
للمراجعني خالل عام
 2015او إلعداد السوريني
املرتددين عىل املركز

اسم جهة تقديم
الخدمة
مركز صحي عجلون مل يقدم املركز الصحي
ارقام حول العدد الكيل
الشامل
للمراجعني خالل عام
 2015او ألعداد السوريني
املرتددين عىل املركز
طالبي الخدمة باالرقام

الخدمات العالجية :يتم تقديم خدمات الصحة االنجابية
يف مواضيع االمومة االمنة ،وسائل تنظيم االرسة ،خدمات
مخربية وتحاليل ،الفحص الطبي قبل الزواج ،صحة املرأة يف
سن االمل ،التطعيم ،خدمات التوعية واملشورة :يتم تقديم
خدمات املشورة والتوعية يف مواضيع االمومة االمنة ،الرعاية
واملشورة لحاالت االجهاض /االسقاط وما بعده ،التوعية
والتثقيف حول الصحة االنجابية والجنسية للشباب والرعاية
االبوية ،رسطانات الثدي ورسطانات الجهاز االنجايب ،امناط
الحياة الصحيحة ،صحة املرأة يف سن االمل ،الربوشورات
واملطويات ،التطعيم ،خدمات االحالة :يتم تقديم خدمات
االحالة يف كافة املواضيع السابقة عند الحاجة اىل ذلك.

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم الخدمــات العالجيــة يف
مواضيــع االمومــة االمنــة ،تنظيــم االرسة ،خدمــات مخربيــة
وتحاليــل ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،الفحــص الطبــي
قبــل الــزواج ،التطعيــم ،خدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم
تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة
االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط
ومــا بعــده ،االمــراض املنقولــة جنســيا ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،مشــاركة الرجــل للمــرأة يف
موضــوع التعامــل مــع الصحــة االنجابيــة ،امنــاط الحيــاة
الصحيحــة ،الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف
ســن االمــل ،الربوشــورات واملطويــات ،التغـرات والتطــورات
عــى حيــاة االنســان ،العقــم وضعــف الخصوبــة خدمــات
االحالــة :الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض ،خدمــات
مخربيــة وأشــعة ،األمـراض املنقولــة جنســيا ،رسطــان الثــدي
ورسطانــات الجهــاز االنجــايب ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل،
العقــم وضعــف الخصوبــة

نعم يقوم املركز
تقدم خدمات تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن()49 - 12
الصحي عىل
الصحة االنجابية مــن أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا عــى
استقبال الحاالت
للسوريني مقابل مركــز تقديــم الخدمــة ،وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة
اجور رمزية
من واىل املراكز
وتنظيــم االرسة مــن أكــر الخدمــات التــي يتــم الــردد
الصحية االخرى واىل ويعامل السوري عليهــا مــن قبــل الســوريني
معاملة االردين
مستشفى االميان
غري املؤمن
الحكومية

نعم يقوم املركز
الصحي عىل
استقبال الحاالت
من واىل املراكز
الصحية االخرى،
ومستشفى االميان
الحكومي

تعــد الســيدات ضمــن الفئــة العمريــة مــن ()49 - 12
مــن أكــر الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا عــى
مركــز تقديــم الخدمــة ،وتعــد خدمــات االمومــة االمنــة
وتنظيــم االرسة مــن أكــر الخدمــات التــي يتــم الــردد
عليهــا مــن قبــل الســوريني

الخدمات

التحويل من واىل

تكلفة الخدمات
املقدمة
تقدم خدمات
الصحة االنجابية
للسوريني مقابل
اجور رمزية
ويعامل السوري
معاملة االردين
غري املؤمن

الفئات والخدمات االكرث ترددا
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عجلون

الخدمات

تكلفة الخدمات
الفئات والخدمات االكرث ترددا
التحويل من واىل
املقدمة
نعم تقوم املؤسسة تقدم خدمات تعــد فئــة الشــباب مــن كال الجنســن ضمــن
بالتحويل واستقبال الصحة االنجابية الفئــة العمريــة مــن ( )24 - 12ســنة مــن اكــر
للسوريني مجانا الفئــات االجتامعيــة والعمريــة تــرددا عــى مركــز
الحاالت من واىل
تقديــم الخدمــة ،باإلضافــة اىل فئــة الســيدات
مؤسسات اخرى
ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( ، )49 - 12وتعــد
حسب الحاجة اىل
خدمــات االمومــة االمنــة مــن اكــر الخدمــات
ذلك
التــي يتــم الــردد عليهــا مــن قبــل

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب الخدمات املقدمة وآليات التحويل وتكلفة الخدمات والفئات األكرث ترددا

اسم جهة تقديم
طالبي الخدمة باالرقام
الخدمة
معهد العناية بصحة قدمت املؤسسة ارقام
االرسة /مؤسسة نور تقريبية حول اعداد
السوريني املرتددين خالل
الحسني
فرتة املرشوع والبالغ 5
االف سوري

الخدمــات العالجيــة :يتــم تقديــم خدمــات الصحــة االنجابية
يف مواضيــع االمومــة االمنــة ،وســائل تنظيــم االرسة ،صحــة
املــرأة يف ســن االمــل ،خدمــات التوعيــة واملشــورة :يتــم
تقديــم خدمــات التوعيــة واملشــورة يف مواضيــع االمومــة
االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا
بعــده ،خدمــات مخربيــة وتحاليــل ،وســائل تنظيــم االرسة،
التوعيــة والتثقيــف حــول الصحــة االنجابيــة والجنســية
للشــباب والرعايــة االبويــة ،امنــاط الحيــاة الصحيحــة،
التغـرات والتطــورات عــى حيــاة االنســان ،الفحــص الطبــي
قبــل الــزواج ،صحــة املــرأة يف ســن االمــل ،الربوشــورات
واملطويــات التطعيــم وخدمــات االحالــة يف مواضيــع االمومــة
االمنــة ،الرعايــة واملشــورة لحــاالت االجهــاض /االســقاط ومــا
بعــده ،تنظيــم االرسة ،خدمــات االشــعة والتصويــر ،االمـراض
املنقولــة جنســيا

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء

العاصمة

العاصمة

املحافظة

مؤسسة نور الحسني-
معهد العناية بصحة
االرسة

مستشفى الزرقاء
الحكومي -عيادة
النسائية واالمومة

مركز االمومة والطفولة
التدريبي

مركز صحي وادي
الحجر الشامل

ال يوجد تحديات

يقــوم املركــز عــى توثيــق املراجعــات وجنســياتهم مــن خــال التوثيــق الكتــايب
ســجالت وتقاريــر دوريــة.

يقــوم املركــز عــى توثيــق املراجعــات وجنســياتهم مــن خــال التوثيــق الكتــايب
الســجالت والتقاريــر ،باإلضافــة اىل التوثيــق املحوســب

يقــوم املركــز عــى توثيــق املراجعــن وجنســياتهم مــن خــال التوثيــق الكتــايب
والســجالت والتقاريــر

ال يوجد تحديات

ال يوجد تحديات

ال يوجد تحديات

توفــر مســاحات كافيــة  ،وتوفــر ادويــة ومختــر
ومطاعيــم

عــدم تحديــد ايــام مراجعــة الســوريني للعيــادات
بيــوم واحــد خــال االســبوع الن ذلــك يســبب
ضغــط عــى العيــادات والخدمــات املقدمــة،
باإلضافــة اىل التخفيــف مــن الكلفــة املاليــة
املرتتبــة عــى الســوريني

الرتكيــز عــى تقديــم خدمــات التوعيــة واالرشــاد
حــول مواضيــع الــزواج املبكــر نظـرا النتشــاره بــن
الســوريني ،باإلضافــة اىل التوعيــة بأهميــة املباعــدة
بــن املواليــد ،وارشاك الرجــل يف مواضيــع الصحــة
االنجابيــة.
اعفــاء وســائل تنظيــم األرسة مــن الرســوم لتصبــح
تقــدم بشــكل مجــاين

ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

اقرتاحات وتوصيات

ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

يقــوم املركــز عــى توثيــق املراجعــن وجنســياتهم مــن خــال التوثيــق الكتــايب التكلفة مرتفعة عىل السوريني
والســجالت والتقاريــر ،باإلضافــة اىل التوثيــق املحوســب

ال يوجد تحديات

يقــوم املركــز عــى توثيــق املراجعــن وجنســياتهم ،ويتــم التوثيــق مــن خــال االثار النفسية الصعبة عىل السوريني
والتي خلفتها الحروب والهجرات
اســتخدام الســجالت الكتابيــة والتقاريــر

يقــوم مركــز تقديــم الخدمــة عــى توثيــق املراجعــن وجنســياتهم ،ويتــم
التوثيــق مــن خــال اســتخدام الســجالت املحوســبة.

جمعية املركز االسالمي -يقــوم املركــز عــى توثيــق املراجعــن وجنســياتهم ،ويتــم التوثيــق مــن خــال
مركز صحي الزرقاء /
اســتخدام الســجالت الكتابيــة والتقاريــر ،باإلضافــة اىل التوثيــق الحســايب
عائشة ام املؤمنني

مركز صحي خريبة
السوق الشامل

اسم جهة تقديم
الخدمة
جمعية العون الصحي
االردين

التوثيق والياته

التحديات
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املفرق

املفرق

املفرق

املفرق

التوثيق والياته

اسم جهة تقديم
الخدمة
جمعية العون الصحي
االردين

اللجنة الدولية لإلغاثة/
 ،IRCعيادة االمل

مستشفى املفرق
الحكومي للنسائية
والتوليد

مركز صحي الخالدية
الشامل

الجمعية األردنية
تنظيم االرسة

التحديات

تقوم الجمعية عىل توثيق اعداد املراجعني وجنسياتهم من خالل السجالت
والتقارير الدورية ،التوثيق املحوسب ،وقاعدة البيانات

نعم تقوم املؤسسة عىل توثيق اعداد املراجعني من السوريني من خالل
التوثيق الكتايب والسجالت والتقارير وقاعدة البيانات

نعم يقوم املستشفى عىل توثيق اعداد املراجعني وجنسياتهم من خالل
السجالت والتقارير الدورية ،ومن خالل التوثيق املحوسب
نعم يقوم املركز عىل توثيق اعداد املراجعني وجنسياتهم من خالل السجالت
والتقارير الدورية
نعم يقوم املركز عىل توثيق اعداد املراجعني وجنسياتهم من خالل السجالت
والتقارير الدورية باالضافة اىل التوثيق املحوسب

اقرتاحات وتوصيات
زيادة اعداد املراجعني والضغط
عىل خدمات الصحة االنجابية من
قبل السوريني ،باالضافة اىل صعوبة
التعامل مع املستشفيات الحكومية،
قلة الوعي بالخدمات املقدمة من
املنظامت
العادات والتقاليد وتدين مستوى
الثقافة االنجابية لدى السوريني،
عبئ العمل واعداد الحاالت اليومية
املتزايدة
الخدمات املقدمة غري مجانية
والتكاليف العالجية مرتفعة جدا
للسوريني
ال يوجد تحديات
نسبة قليلة من السيدات السوريات
الاليت يستفدن من الخدمة

اربد

املفرق

ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

العمل عىل تزويد العيادة باختصاصني ،العمل
عىل تطوير االجهزة املوجودة ،فتح عيادات اخرى
لتقليل الضغط عىل العيادة الرئيسية ويف مناطق
اخرى ايضا
ايجاد متويل خارجي للخدمات املقدمة للسوريني

ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات
ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

الجمعية االردنية
لتنظيم وحامية االرسة
ال يوجد تحديات

نعم تقوم الجمعية عىل توثيق اعداد املراجعني وجنسياتهم من خالل التوثيق
الكتايب والسجالت ،التوثيق املحوسب ،قاعدة بيانات.

ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

االوضاع االقتصادية الصعبة للسوريني ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

اربد

اربد

جمعية الفاروق الخريية ال تقوم الجمعية بتوثيق جنسيات واعداد املراجعني
لاليتام
جمعية العون الصحي
االردين
نعم تقوم الجمعية عىل توثيق جنسيات املراجعني واعدادهم من خالل
السجالت والتقارير والتوثيق املحوسب ،وقاعدة البيانات

ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

الثقافة الذكورية املسيطرة عىل قرار
السيدة بالرتدد عىل العيادة ،وعدم
تعاون االزواج

عجلون

عجلون
مركز صحي عجلون
الشامل

مركز صحي صخرة
الشامل

مركز صحي القادسية

نــم يقــوم املركــز عــى توثيــق جنســيات واعــداد املراجعــن مــن خــال قلــة توفــر االدويــة ،والضغــط الكبــر رضورة توسعة القسم الخاص باالمومة والطفولة
مــن قبــل الســوريني عــى مركــز يف مركز تقديم الخدمة
الســجالت والتقاريــر
تقديــم الخدمــة
ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات
قلة االدوية املتوفرة
نعم يقوم املركز عىل توثيق جنسيات واعداد املراجعني من خالل السجالت والتقارير

نعــم يقــوم املركــز عــى توثيــق جنســيات واعــداد املراجعــن مــن خــال ال يوجــد تحديــات  /ازديــاد أعــداد عــدم وجــود ارقــام وطنيــة لبعــض املراجعــن،
وعــدم وجــود املعلومــات االوليــة الخاصــة
املراجعــن للمركــز الصحــي
الســجالت والتقاريــر والتوثيــق املحوســب
بالتطعيــم ،عــدم وجــود تاريــخ مــريض للمراجعــن

عجلون
عجلون

جرش

جرش

جرش

مركز صحي عبني عبلني نعم يقوم املركز عىل توثيق جنسيات واعداد املراجعني من خالل السجالت والتقارير
نعم تقوم املؤسسة بالتوثيق املحوسب
معهد العناية بصحة
االرسة /مؤسسة نور
الحسني

ال يوجد تحديات
ال يوجد تحديات

ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات
ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

نعــم يقــوم املركــز الصحــي عــى توثيــق جنســيات واعــداد املراجعــن مــن فقــدان الوثائــق الرســمية للســوريني ،ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات  /زيادة عدد
وانتقالهــم مــن منطقــة اىل منطقــة الكوادر الطبية
خــال الســجالت والتقاريــر والتوثيــق املحوســب

معهد العناية بصحة
االرسة /مؤسسة نور
الحسني
مركز صحي جرش
الشامل

تقــوم الجمعيــة عــى توثيــق جنســيات واعــداد املرتدديــن مــن خــال التوثيــق الكتــايب الفــروق الثقافيــة بــن الســوريني املركز بحاجة اىل اضافة مخترب للفحص ،وتامني
واالردنيــن يف الثقافــة االنجابيــة بعض االدوية
واملحوســب.

جرش

الجمعية االردنية
لتنظيم وحامية االرسة

تقــوم الجمعيــة عــى توثيــق اعــداد املراجعــن وجنســياتهم مــن خــال عنــد التحويــل مــن الجمعيــة اىل جهــات ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات
الســجالت والتقاريــر ،والتوثيــق املحوســب ،وقاعــدة البيانــات
اخــرى تختلــف االجــور التــي تتقــاىض
عــى تقديــم الخدمــة وبالتــايل تشــكل
عبــأ ماليــا عــى الســوريني

اربد

منظمة اطباء العامل
الفرنسية

ال يوجد اي اقرتاحات او توصيات

زيــادة الدعــم املــايل املقــدم للمؤسســات التــي
تقــوم عــى تقديــم خدمــات الصحــة والتشــبيك
واملشــاركة مــع املؤسســات االخــرى ،اعطــاء دورات
للــكادر حــول الصحــة اإلنجابيــة وتركيــب اللولــب

اقرتاحات وتوصيات

نعــم تقــوم املؤسســة عــى توثيــق اعــداد املراجعــن مــن الســوريني مــن خــال ال يوجد تحديات
التوثيــق الكتــايب والســجالت والتقاريــر ،والتوثيــق املحوســب وقاعــدة البيانــات

اربد

املحافظة

التوثيق والياته

التحديات

اسم جهة تقديم
الخدمة
جمعية التكافل الخريية نعــم تقــوم الجمعيــة عــى توثيــق جنســيات املراجعــن واعدادهــم مــن خــال قلــة الدعــم املــادي املقــدم للجمعيــة،
باالضافــة اىل تــدين الوعــي والثقافــة
الســجالت والتقاريــر.
حــول مواضيــع الصحــة االنجابيــة
وتنظيــم االرسة

توزيع املؤسسات التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية يف محافظات الدراسة حسب آليات التوثيق املتبعة والتحديات والتوصيات املقرتحة
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امللخص التنفيذي باللغة االنجليزية

The Executive Summary
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3. Develop employee standards at centers providing reproductive healthcare services and engage them continuously in specialized workshops on reproductive health, and provide them with necessary and appropriate
and skills such as communication skills, work under pressure and how to deal with marginalized groups.
4. Activation of legislation related to early marriage, which prevents the conclusion of a marriage contract for
girls under the age of 18 years only in exceptional cases.
5. Provide technical and logistical support to organizations working to provide reproductive healthcare services
to Syrian refugees residing outside of refugee camps. This may be accomplished by increasing the number
of buildings offering reproductive healthcare services and providing them with specialized doctors, medications, and medical equipment necessary to function effectively.
6. Provide the necessary financial support to the Ministry of Health to cover the costs of free reproductive
healthcare services for Syrian refugees. This measure was approved on February 15, 2016 in (HR/Syrians/1075), which will provide maternal and pediatric services to Syrian refugees free of charge. Maternal and
pediatric services mean health services provided to the pregnant until delivery and during the postpartum
period, also health services provided to the children from the date of his birth and until he reaches five years.
7. Establish counseling teams that conduct field visits to Syrian refugees in order to raise awareness of reproductive health services and agencies providing these services.
8. Encourage organizations providing reproductive health services to Syrian refugees to work in the southern
governorates with the goal of expanding Syrian refugees’ access to these limited services.
9. Increase consideration toward gender distribution of workers at reproductive healthcare service centers in
order to help males access these services more comfortably and overcome embarrassment and reluctance.
10. Work to identify a national strategy to ensure the sustainability of free healthcare services to Syrians in the
event of funding cuts to current aid projects.
11. Increase coordination, networking, exchange of expertise, and collaboration between all agencies (governmental, nongovernmental, local, and international) providing reproductive healthcare services to Syrian refugees residing outside of the camps.
12. Implementation of consistent and ongoing follow-up and evaluation programs for organizations providing
reproductive healthcare services to Syrian refugees residing outside the camps in order to ensure quality services and efficient operations within these organizations.
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18. International organizations ranked first in terms of the location of reproductive healthcare service providers with an average rating of (4.03), followed by governmental organizations, which received an average
rating of (3.87), and nongovernmental organizations and local organizations with an average rating of (3.84).
In terms of respondents’ satisfaction with the services offered by reproductive healthcare providers, international organizations received the highest ranking with an average of (4.18), followed by nongovernmental
organizations with an average rating of (3.93) and governmental agencies with an average rating of (3.91).
19. Most of the married women aged (12-49) and menopausal women aged (50 and above) not receiving continuous reproductive healthcare services noted that the centers are located far from their residencies, are
overcrowded, and lack medical specialization needed in the areas served. The majority of youth of both sexes
(aged 12-24) and males (25 and older) who are not receiving continuous reproductive healthcare services
reported that poor treatment by healthcare center workers is among the greatest disincentives to seeking this
type of medical care. This finding is confirmed by the report “Health Needs Assessment of 2014” conducted
by Première Urgence – Aide Médicale Internationale.
20. Youth respondents aged (12-24) of both sexes indicated that economic and social constraints erect the greatest barriers to accessing reproductive healthcare services. Menopausal women aged (50 and above) reported
that social constraints and difficulties reaching the physical locations of reproductive healthcare centers represent the greatest barriers to accessing these services.
21. Focus group participants of all ages and social sectors indicated that new security cards are one of the greatest
public policy barriers to Syrians’ access to clinics offering reproductive healthcare services. Additionally, the
vast majority of male and female youth as well as males aged (25 and above) reported that the new ID card
policies and stringent employment restrictions subject to Syrian refugees in Jordan are among the greatest
policy-based obstacles they face to accessing reproductive healthcare services. As noted in Premiere Urgence
Aide Médicale International’s report titled “Health Needs Assessment of 2014,” the recently implemented ID
card policies present acute humanitarian and security challenges in that Syrian refugees are limited to seeking
treatment at the location of the card’s issuance and must keep their refugee status document registered and up
to date, each of which can take up to 6 months to process. This contradicts the transient nature of their lives
in Jordan as refugees; they are constantly seeking work wherever it may be found, maintaining traditional
kinship bonds.

Recommendations informed by this study:
1. Prepare strategies to educate and raise awareness among Syrian refugees on reproductive health, family
planning, service providers, and services offered in order to raise awareness and cultivate accepting attitudes
toward reproductive healthcare.
2. Reassess ID card policies through allowing cardholders to receive treatment at any health center outside of
their residential area.
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used modern contraception and (3.9%) used traditional contraceptive. (26.2%) of currently married female
aged (12-49) use IUDs, (10.5%) use oral contraceptives and (10.5%) used injection and condom. Where withdrawal accounted the most traditional methods used (2.5%) followed by periodic abstinence (1.4%).
13. In general, female respondents aged (12-49) reported intermediate levels of satisfaction with reproductive
healthcare services received with an average of (2.89). They were most satisfied with reproductive healthcare
counseling and consultation services (3.42) followed by the availability of family planning methods (3.38);
adequate explanations of family planning methods (3.33); follow-up of pregnant women, calculation of the
duration of pregnancy, and administration of necessary tests (3.28); where provision of awareness raising sessions on child marriage (2.32); abortion referral services (2.29); and referral services for breast and cervical
cancers (2.12) reported the lowest degree of satisfaction.
14. Youth of both sexes aged (12-24) reported intermediate levels of satisfaction with reproductive healthcare services received, with an average of (2.61). They were most satisfied with the available advice on the importance
of tests before marriage with an average (2.93), followed by counseling for child marriage with an average of
(2.9), then counseling for physical and psychological changes associated with adolescence with an average
of (2.75); where Provides education and awareness lectures on early marriages (2.44), awareness sessions on
harm caused by smoking and alcohol consumption (2.39) and awareness sessions on public hygiene (2.37)
received the lowest average satisfaction ratings.
15. Males aged (25 and above) reported low levels of satisfaction with reproductive healthcare services received,
with an average of (1.86). They were most satisfied with awareness raising efforts on infertility, subfertility,
and reproductive organ infections with a mean of (2.05), followed by detection of infertility and subfertility
with an average of (1.98); and follow-up services for family planning methods (1.96). Provision of treatment
for sexually transmitted diseases and reproductive organ infections (1.76) and referral services to specialists
for sexually transmitted diseases (1.73) received the lowest average satisfaction ratings.
16. Menopausal women aged (50 and above) reported low levels of satisfaction with reproductive healthcare
services received, with an average of (1.71). They were most satisfied with awareness raising physical and
psychological changes that correspond with their age range with an average of (1.99), followed by awareness
sessions on physical changes that accompany menopause (1.78); provision of awareness lectures (1.59) and
educational lectures (1.50) on physical and psychological changes that accompany menopause received the
lowest average satisfaction ratings.
17. The governorate of Irbid ranked first in terms of respondents’ satisfaction on the availability of reproductive
healthcare services with an average of (4.19), followed by Jerash (4.17). The governorates of Zarqa (3.60) and
Mafraq (3.61) received the lowest satisfaction ratings from respondents in this area. In terms of satisfaction
with the reproductive healthcare providers by location, the Irbid governorate came in first place with an average of (4.30) and Jerash came in second with an average of (4.13). The Amman governorate received the
lowest satisfaction ratings in terms of respondents’ satisfaction with reproductive healthcare providers with
an average of (3.94).
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3. The greatest number of respondents to review governmental, nongovernmental, local, and international agencies providing reproductive healthcare services to Syrians residing outside of refugee camps were married
women aged (12-49).
4. The smallest group of respondents to review agencies providing reproductive healthcare services were males
aged (25 and above). This gender discrepancy is attributed to social and cultural norms and traditions. Another factor contributing to this discrepancy is males’ apprehension to visit maternal and child health centers,
given the disproportionately large number of women present at these centers.
5. Most of the centers providing reproductive healthcare services to Syrians residing outside of refugee camps
reported financial challenges posed by the high operational costs of providing these services, as well as the
high financial costs paid by Syrians to travel to and from the centers. Additionally, the surveyed centers reported socially-sanctioned barriers to providing Syrians with reproductive healthcare, most notably a general
lack of awareness, family interventions into personal healthcare choices, restrictive norms and traditions, and
early marriage.
6. All of the governmental, nongovernmental, local, and international agencies expressed the importance of
raising awareness among Syrians residing outside of refugee camps on reproductive healthcare and family
planning services, early marriage, and pregnancy spacing. They also stressed the importance of working to
provide financial and technical support to organizations providing reproductive healthcare services, particularly for costs associated with operations and providing care, and providing adequate medications and
specialized doctors in these centers.
7. Most of the governmental, nongovernmental, local, and international agencies reported having manual and
electronic documentation tools, and have logs and periodic reports to document patient information including age, marital status, sex, and so forth.
8. Of the 572 surveyed Syrians receiving reproductive healthcare services and residing outside of the refugee
camps in the targeted governorates, the majority (50.3%) received these services from nongovernmental
agencies.
9. Of the 572 surveyed Syrians receiving reproductive healthcare services and residing outside of the refugee
camps in the targeted governorates, the largest percentage of respondents receiving reproductive healthcare
services were women aged (12-49) (68.2%), while (11.9%) were women aged (50 and above). youth aged (1224) represented (10.3%) of respondents, and males aged (25 and above) represented (9.6%) of respondents.
10. The greatest percentage of respondents (47.9%) had 4-6 family members, while (32%) had 3 family members
or less.
11. (45.1%) of respondents had received only primary education, and (31.1%) of respondents completed high
school. A mere (2.8%) of the respondents held bachelor’s degrees.
12. (49.7%) of currently married female aged (12-49) indicated that they use a form of family planning, (41.4%)
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Executive Summary
This study aims to portray the realities of reproductive health services provided to Syrians residing outside of
refugee camps in Jordan and to provide responsive policy recommendations. Our evaluation is informed by
data identifying governmental, nongovernmental, local, and international organizations that provide reproductive
health services to Syrians outside of the camps and all governorates, and by building a deeper understanding of
these agencies based on goals, reproductive healthcare services offered, and barriers to providing adequate and
accessible services. Additionally, this study measures degrees of satisfaction with different aspects of reproductive
healthcare services from the perspectives of Syrian residing outside of refugee camps, including the locations of
reproductive healthcare centers, quality of services provided, and barriers faced by Syrians to accessing reproductive healthcare services in Jordan.
This study employed a descriptive approach as a basic framework, Syrians living outside of refugee camps in
Jordan and who constitute the demand for the reproductive health services whether they are beneficiaries or not
for organizations that offer these services in the governorates (Amman, Zarqa, Irbid, Mafraq, Ajloun, Jerash), and
represents the first study sample group. Governmental, nongovernmental, international, and local organizations
providing reproductive healthcare services to Syrians in all governorates represent the second study group.
This study employed random sampling to measure the satisfaction of Syrians living in Jordan outside of the camps
with the reproductive services provided to them. It provides previously nonexistent information and statistics relevant to this subject area. Using snowball sampling to access Syrians who are not consistently receiving reproductive healthcare services. The study employed comprehensive surveys of governmental, nongovernmental, local,
and international organizations providing reproductive health services to Syrians in all of Jordan’s governorates.
This study employed a number of research tools based on the nature of the community and the study sample participants: two different surveys were administered respondents receiving reproductive healthcare services and for
the organizations providing these services, as well as a procedural guide designed to conduct focus groups with
Syrian refugees who are not consistently receiving reproductive healthcare services.

The study revealed a number of results, most notably:
1. Twenty organizations (one government entity i.e. the Ministry of Health, 4 local organizations, 7 nongovernmental organizations, and 8 international organizations) operating in 67 centers are providing reproductive
healthcare services to Syrians living outside of refugee camps. The Ministry of Health manages 491 maternal and child health centers providing various family planning services in different Jordanian governorates,
though these centers were treated as one agency in this study, and its branches were calculated based visits in
the target governorates.
2. Agencies providing Syrians with reproductive healthcare services were most present in the governorates of
Amman, Irbid, and Mafraq, while these services were less accessible in Ajloun, Jerash, and the southern governorates of Karak, Tafilah, Ma’an, and Aqaba.
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