
قصة نجاح تطبيق المعايير الوطنية 
لخدمات الصحة الجنسية وا�نجابية الصديقة للشباب



1

قصة نجاح تطبيق املعايري الوطنية 

لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

الصديقة للشباب



2

مقـدمــة:

يُعـــد الشـــباب أحـــد الدعائـــم األساســـية يف أي مجتمـــع، 

ـــة  ـــة العمري ـــباب يف األردن يف الفئـــ ـــة الشـــ ـــكل فئــ وتُش

ـــوع الســـكان  ـــن مجم ـــا نســـبته 36.6 % م )12-30( ســـنة  م

يف األردن1، وبالرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن الشـــباب ال يتلقـــون 

ـــية  ـــة الجنس ـــات الصح ـــرون ملعلوم ـــازم ويفتق ـــام ال اإلهت

واإلنجابيـــة، وهـــم الفئـــة األكـــر إحتياجـــاً لخدمـــات 

الصحـــة اإلنجابيـــة  التـــي غالبـــاً ال يتـــم تلبيتهـــا، واألكـــر 

تعرضـــاً لإلصابـــة باألمـــراض املنقولـــة جنســـياً، إىل جانـــب 

ــرة  ــة بفـ ــية خاصـ ــة ونفسـ ــات بيولوجيـ ــود إحتياجـ وجـ

ــية   ــاءة الجنسـ ــرض لإلسـ ــر التعـ ــاع خطـ ــة  وارتفـ املراهقـ

ـــة  ـــة الصحي وخطـــورة العواقـــب الناجمـــة عـــن نقـــص الرعاي

خـــال فـــرة املراهقـــة، كـــا ويعتـــر تقديـــم حزمـــة 

متكاملـــة مـــن الخدمـــات الجنســـية واإلنجابيـــة للشـــباب 

مـــن األمـــور الرضوريـــة يف مســـاعدتهم التخـــاذ القـــرارات 

ــية واإلنجابيـــة  ــليمة فيـــا يتعلـــق بصحتهـــم الجنسـ السـ

ـــباب  ـــن الش ـــرارات، فس ـــذه الق ـــق ه ـــن تطبي ـــم م ومتكينه

هـــو الفرصـــة لتعلـــم املارســـات الصحيـــة الســـليمة.

ـــة  ـــة الصديق ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــات الصح ـــد بخدم ويقص

للشـــباب بانهـــا خدمـــات صحيـــة يتـــم توفريهـــا لفئـــة 

 )30-12( العمريـــة  الفئـــة  يف  وذكـــوراً  اناثـــاً  الشـــباب 

ســـنة يف بيئـــة آمنـــة تضمـــن إحـــرام حقوقهـــم وضـــان 

رسيتهـــم وخصوصيتهـــم، وهـــي خدمـــات صحيـــة جاذبـــة 

للشـــباب وقـــادرة عـــى إرشاكهـــم يف جميـــع مراحـــل 

ومحـــاور تقديـــم الخدمـــة، وتـــأيت تلبيـــة إلحتياجـــات 

الشـــباب يف هـــذه املرحلـــة العمريـــة والتـــي تراعـــي 

منوهـــم الجســـدي، والعقـــي، والنفـــي، واإلجتاعـــي.

ـــخيص  ـــورة والتش ـــات واملش ـــري املعلوم ـــى توف ـــباب ع ـــة للش ـــة الصديق ـــية واالنجابي ـــة الجنس ـــات الصح ـــتمل خدم تش

والعـــاج والخدمـــات الرعائيـــة والوقائيـــة املتعلقـــة بالصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة مـــن تنظيـــم ارسة، صحـــة االم والطفـــل، 

الوقايـــة مـــن التهابـــات الجهـــاز التناســـي، رسطـــان الثـــدي، العنـــف القائـــم عـــى النـــوع االجتاعـــي، الوقايـــة والعـــاج 

ـــبة. ـــة املكتس ـــص املناع ـــريوس نق ـــوغ وف ـــة والبل ـــن املراهق ـــة لس ـــريات املصاحب ـــي والتغ ـــف الجن ـــم والضع ـــن العق م

1 دائرة اإلحصاءات العامة، عدد السكان املقدر حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية نهاية عام 2020
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نظـــراً لـــدور الشـــباب يف تحقيـــق واســـتثار الفرصـــة 

ــياً  ــام 2040، ومتاشـ ــا عـ ــوغ ذروتهـ ــع بلـ ــكانية املتوقـ السـ

ــى  ــث دعـ ــتدامة 2030، حيـ ــة املسـ ــداف التنميـ ــع اهـ مـ

الهـــدف الثالـــث والغايـــة الســـابعة منـــه إىل ضـــان 

ـــية  ـــة الجنس ـــة الصح ـــات رعاي ـــى خدم ـــع ع ـــول الجمي حص

ــم  ــات تنظيـ ــات ومعلومـ ــك خدمـ ــا يف ذلـ ــة مبـ واإلنجابيـ

ـــات ملخـــص  ـــاً لتوصي ـــه، وتطبيق ـــة الخاصـــة ب االرسة والتوعي

سياســـات خدمـــات صحيـــة صديقـــة للشـــباب يف مجـــال 

الصحـــة اإلنجابيـــة، والـــذي أصـــدره  املجلـــس األعـــى 

للســـكان وشـــري نـــت االردن عـــام   2017،  والـــذي اعتـــر 

ـــري  ـــادر غ ـــن مص ـــات م ـــباب ملعلوم ـــي الش ـــتمرار تلق أن اس

ـــة  ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــات الصح ـــف خدم ـــة، وضع موثوق

املقدمـــة لهـــم قـــد يـــؤدي إىل ظهـــور ســـلوكيات خطـــرة 

لهـــا تبعيـــات ســـلبية صحيـــة واجتاعيـــة واقتصاديـــة 

ـــي  ـــم تبن ـــد ت ـــع، فق ـــى املجتم ـــهم وع ـــباب أنفس ـــى الش ع

ـــة  ـــات صحي ـــم خدم ـــة لتقدي ـــري وطني ـــر معاي ـــة تطوي سياس

ـــة  ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــال الصح ـــباب يف مج ـــة للش صديق

ـــة،  ـــم الديني ـــة والقي ـــة املحلي ـــية الثقاف ـــاة حساس ـــع مراع م

ـــة  ـــة فني ـــك شـــكل املجلـــس عـــام 2018 لجن وعـــى ضـــوء ذل

ألعـــداد معايـــري وطنيـــة لتقديـــم خدمـــات صحـــة جنســـية 

ـــن  ـــدة م ـــة املع ـــري الدولي ـــف املعاي ـــباب بتكيي ـــة للش وإنجابي

قبـــل منظمـــة الصحـــة العامليـــة ضمـــن الســـياق األردين، وقـــد 

ـــب  ـــوزراء مبوج ـــة ال ـــل رئاس ـــن قب ـــري م ـــة املعاي ـــرت وثيق أق
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ـــع  ـــى جمي ـــا ع ـــكان بتعميمه ـــى للس ـــس األع ـــف املجل وكل

ـــع وزارة  ـــيق م ـــاً التنس ـــا، وأيض ـــل به ـــة للعم ـــات املعني الجه

الصحـــة لغايـــات االســـتفادة مـــن مراكـــز وزارة الصحـــة يف 

مجـــال التدريـــب والتأهيـــل والتثقيـــف.

ويف إطـــار اهتـــام املجلـــس األعـــى للســـكان يف تطبيـــق 

ـــة  ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــات الصح ـــة لخدم ـــري الوطني املعاي

ــع  ــام مـ ــذا االهتـ ــى هـ ــد التقـ ــباب، فقـ ــة للشـ الصديقـ

اهتـــام معهـــد العنايـــة بصحـــة األرسة/ مؤسســـة امللـــك 

ـــان/  ـــز  “رشق ع ـــري يف مراك ـــق هـــذه املعاي الحســـن، لتطبي

ــع  ــي تتبـ ــح “، والتـ ــرك، صويلـ ــاء، الكـ ــمة، الزرقـ القويسـ

للمعهـــد؛ وذلـــك إدراكاً مـــن كا الفريقـــن ألهميـــة بنـــاء 

ـــية  ـــة الجنس ـــات الصح ـــدم خدم ـــادي يق ـــي ري ـــوذج وطن من

واإلنجابيـــة الصديقـــة للشـــباب وفـــق معايـــري وطنيـــة 

ـــاء عـــى  ـــه لباقـــي املؤسســـات، وبن ـــذى ب ـــاالً يحت ويكـــون مث

ذلـــك وقـــع الطرفـــن إتفاقيـــة تعـــاون لتطبيـــق املعايـــري.

ـــبع أدوات  ـــت األردن س ـــري ن ـــكرتاريا ش ـــس و س ـــور املجل وط

ـــة  ـــري الدولي ـــم للمعاي ـــف أدوات التقيي ـــك بتكيي ـــم، وذل للتقيي

للخدمـــات الصحيـــة الصديقـــة للشـــباب باإلســـتناد إىل املعايـــري 

ـــة  ـــة والصديق ـــات الصحـــة الجنســـية واإلنجابي ـــة لخدم الوطني

ــملت )79(  ــة؛ شـ ــري رئيسـ ــة معايـ ــة مثانيـ ــباب والبالغـ للشـ

معيـــاراً فرعيـــاً، وقـــد روعـــي يف تصميـــم هـــذه األدوات تقييـــم 

ـــة  ـــر مختلف ـــات نظ ـــى وجه ـــاء ع ـــري بن ـــق املعاي ـــدى تطبي م

شـــملت )الشـــباب أو الشـــابات طالبـــي الخدمـــة مـــن 

املركـــز، والشـــباب أو الشـــابات مـــن خـــارج املركـــز، أعضـــاء 

مـــن املجتمـــع املحـــي، مـــدراء املراكـــز، مقدمـــي الخدمـــة، 

ـــارشة( . ـــة املب ـــة املاحظ ـــن يف حال ـــم، واملقيم ـــي الدع مقدم

• وثيقـــة املعايـــري الوطنيـــة لخدمـــات الصحـــة 
الجنســـية واإلنجابيـــة الصديقـــة للشـــباب :

لخدمـــات  الوطنيـــة  املعايـــري  تطبيـــق   •
واإلنجابيـــة: الجنســـية  الصحـــة 
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وانطاقـــاً مـــن ذلـــك، قـــام املجلـــس بتقييـــم مراكـــز 

ــع  ــد مـ ــال التعاقـ ــن خـ ــاء( مـ ــرك، الزرقـ ــح، الكـ )صويلـ

ـــل  ـــت األردن وبتموي ـــري ن ـــن ش ـــة م ـــإرشاف ومتابع ـــراء ب خ

ـــز رشق  ـــم مرك ـــرى تقيي ـــا ج ـــة، في ـــفارة الهولندي ـــن الس م

ـــت األردن  ـــري ن ـــس وش ـــل املجل ـــن قب ـــمة م ـــان/ القويس ع

بتمويـــل مـــن صنـــدوق األمـــم املتحـــدة للســـكان. 

ـــة  ـــة تقييمي ـــارات أولي ـــد زي ـــم، عق ـــت مراحـــل التقيي وتضمن

ــارات  ــات الزيـ ــول مخرجـ ــر حـ ــداد تقاريـ ــز، وإعـ للمراكـ

التقييميـــة األوليـــة وواقـــع تلبيـــة املراكـــز ملتطلبـــات 

ـــتوى  ـــي مبس ـــا للرق ـــب توفره ـــات الواج ـــري واالحتياج املعاي

ـــك إعـــداد املراكـــز لخطـــة  ـــري، تبـــع ذل ـــه وفقـــاً للمعاي خدمات

ـــارشة يف  ـــم، واملب ـــي افرزهـــا التقيي ـــة بالتحســـينات الت تنفيذي

ـــي  ـــم القب ـــذ التقيي ـــد تنفي ـــة بع ـــذ التحســـينات املطلوب تنفي

مبـــارشة، وتقديـــم املجلـــس لـــدورات تدريبيـــة للتعريـــف 

باملعايـــري الوطنيـــة ملوظفـــي املراكـــز، وبعـــد عـــدة أشـــهر 

تـــم إجـــراء تقييـــم بعـــدي للمراكـــز يرصـــد التحســـينات 

ـــا هـــو  ـــة، ك ـــري الوطني ـــق املعاي ـــي متـــت يف مجـــال تطبي الت

مبـــن بالشـــكل ادنـــاه.






















ـــة للشـــباب يف مجـــال  ـــات صديق ـــة لخدم ـــري الوطني ـــز للمعاي ـــذ املراك ـــات للحكـــم عـــى مســـتوى تنفي ـــم وضـــع حـــدود عام وت

ـــاه : ـــا هـــو موضـــح ادن ـــة، ك الصحـــة الجنســـية واإلنجابي

 %10

% 40  - %10

عالمة %40 - %80 

عالمة %80+
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ــة )83.5%( يف  ــى عامـ ــول عـ ــن الحصـ ــز مـ ــن املركـ متكـ

التقييـــم البعـــدي، فيـــا حصـــل املركـــز عـــى عامـــة 

ــات  ــط الدرجـ ــي متوسـ ــي، وهـ ــم القبـ )56.6%( بالتقييـ

ــية،  ــة الرئيسـ ــا عـــى املعايـــري الثانيـ التـــي حصـــل عليهـ

ـــس للحكـــم عـــى  ـــا املجل ـــي وضعه وباســـتخدام الحـــدود الت
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• نتائج تقييم املراكز :

ـــذ املعايـــري يف مركـــز رشق عـــان - القويســـمة  مســـتوى تنفي

ـــز  ـــف مرك ـــن تصني ـــدي، ميك ـــم البع ـــة التقيي ـــب نتيج بحس

رشق عـــان -  القويســـمة بالفئـــة الرابعـــة )مركـــز يلبـــي 

املعايـــري(، والشـــكل التـــايل يبـــن العامـــات التـــي حصـــل 

عليهـــا حســـب املعايـــري الثانيـــة :

- مركـــز رشق عـــان - القويســـمة / معهـــد العنايـــة 

بصحـــة األرسة :
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ـــم البعـــدي،  حصـــل مركـــز الزرقـــاء عـــى عامـــة )87.2%( بالتقيي

فيـــا حصـــل املركـــز عـــى عامـــة )46%( بالتقييـــم القبـــي، 

ـــري  ـــى املعاي ـــا ع ـــل عليه ـــي حص ـــات الت ـــط الدرج ـــي متوس وه

الثانيـــة الرئيســـية، وباســـتخدام الحـــدود التـــي وضعهـــا 
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 :¢ùeÉÿG QÉ«©ŸG
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 ¢üFÉ°üNh
 Ëó≤J ™bƒe

áeóÿG

 :¢SOÉ°ùdG QÉ«©ŸG
 ±É°üf’G

 ΩóYh ádGó©dGh
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 :™HÉ°ùdG QÉ«©ŸG
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 äÉfÉ«ÑdG
äÉeƒ∏©ŸGh

 :øeÉãdG QÉ«©ŸG
ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe



- مركز الزرقاء / معهد العناية بصحة األرسة :

ــز  ــري يف مركـ ــذ املعايـ ــتوى تنفيـ ــى مسـ ــم عـ ــس للحكـ املجلـ

الزرقـــاء بحســـب نتيجـــة التقييـــم البعـــدي؛ ميكـــن تصنيـــف 

ـــة(،  ـــري الوطني ـــي املعاي ـــة الرابعـــة )مركـــز يلب ـــاء بالفئ مركـــز الزرق

ـــز : ـــا املرك ـــل عليه ـــي حص ـــات الت ـــن العام ـــايل يب ـــكل الت والش
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ـــم البعـــدي،  حصـــل مركـــز الكـــرك عـــى عامـــة )85.9%( بالتقيي

فيـــا حصـــل املركـــز عـــى عامـــة )52%( بالتقييـــم القبـــي، 

ـــري  ـــى املعاي ـــا ع ـــل عليه ـــي حص ـــات الت ـــط الدرج ـــي متوس وه

الثانيـــة الرئيســـية، وباســـتخدام الحـــدود التـــي وضعهـــا املجلـــس 
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- مركز الكرك / معهد العناية بصحة األرسة :

للحكـــم عـــى مســـتوى تنفيـــذ املعايـــري يف مركـــز الكـــرك بحســـب 

ـــة  ـــم البعـــدي؛ ميكـــن تصنيـــف مركـــز الكـــرك بالفئ نتيجـــة التقيي

ــايل  ــكل التـ ــة(، والشـ ــري الوطنيـ ــي املعايـ ــز يلبـ ــة )مركـ الرابعـ

ـــز : ـــا املرك ـــل عليه ـــي حص ـــات الت ـــن العام يب
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حصـــل مركـــز صويلـــح عـــى عامـــة )90.3%(، بالتقييـــم 

البعـــدي، فيـــا حصـــل املركـــز عـــى عامـــة )75%( بالتقييـــم 

القبـــي، وهـــي متوســـط الدرجـــات التـــي حصـــل عليهـــا عـــى 

ـــا  ـــي وضعه ـــة الرئيســـية، وباســـتخدام الحـــدود الت ـــري الثاني املعاي
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- مركز صويلح / معهد العناية بصحة األرسة :

املجلـــس للحكـــم عـــى مســـتوى تنفيـــذ املعايـــري يف مركـــز 

صويلـــح بحســـب نتيجـــة التقييـــم البعـــدي؛ ميكـــن تصنيـــف 

ـــة(،  ـــري الوطني ـــي املعاي ـــز يلب ـــة الرابعـــة )مرك ـــح بالفئ مركـــز صويل

والشـــكل التـــايل يبـــن العامـــات التـــي حصـــل عليهـــا املركـــز :
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ــادي  ــن مرتـ ــباب  مـ ــن الشـ ــدد مـ ــع عـ ــاء مـ ــم االلتقـ تـ

ـــه ومـــن خـــال  ـــادوا ان ـــز رشق عـــان - القويســـمة، وأف مرك

ذهابهـــم بشـــكل دوري عـــى املركـــز، فقـــد حصلـــوا عـــى 

العديـــد مـــن الخدمـــات واملعلومـــات املتعلقـــة بالصحـــة 

ـــة  ـــة صديق ـــه بيئ ـــز بأن ـــوا املرك ـــة والجنســـية، ووصف اإلنجابي

ـــن خـــال جلســـات  ـــه م ـــث  أن ـــز، حي للشـــباب بشـــكل ممي

التعلـــم والـــدورات التدريبيـــة والخدمـــات التـــي يقدمهـــا 

ـــات  ـــات وخدم ـــى معلوم ـــوا ع ـــد حصل ـــباب، فق ـــز للش املرك

ـــية. ـــة والجنس ـــم اإلنجابي ـــص صحته ـــة تخ مهم

ـــذ  ـــز من ـــاد املرك ـــذي يرت ـــزوج، وال ـــري مت ـــام/ غ ـــاب ه الش

عامـــن ذكـــر أنـــه إســـتفاد كثـــرياً مـــن خدمـــات املركـــز، 

ــة  حيـــث حصـــل عـــى العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـ

الوعـــي بقضايـــا الصحـــة اإلنجابيـــة  املتعلقـــة برفـــع 

والجنســـية، إىل جانـــب دورات تدريبيـــة واستشـــارات تتعلـــق 

دراسة حالة

ــى  ــم عـ ــف القائـ ــار العنـ ــر، وأثـ ــزواج املبكـ ــار الـ بأخطـ

ـــام الشـــاب  ـــع، وق ـــن املواضي ـــوع واالجتاعـــي وغريهـــا م الن

ـــاب  ـــن األصح ـــباب م ـــن الش ـــد م ـــتقطاب العدي ـــام باس ه

واملعـــارف، لاســـتفادة مـــن الخدمـــات التـــي يقدمهـــا 

ـــي  ـــاك تطـــور عـــى الخدمـــات الت ـــه كان هن ـــن أن املركـــز، وب

ـــع  ـــط تجم ـــاك فق ـــه كان هن ـــذ انضام ـــز، فمن ـــا املرك يقدمه

ـــن  ـــة، ولك ـــدورات التدريبي ـــض ال ـــم بع ـــل وتقدي ـــبايب قلي ش

حاليـــاً أصبـــح هنـــاك العديـــد مـــن األنشـــطة التعليميـــة 

ــدوم  ــو القـ ــم نحـ ــابات لجذبهـ ــبان والشـ ــة للشـ والرفيهيـ

ــدورات  ــن الـ ــد مـ ــز واالنضـــام، إىل جانـــب العديـ للمركـ

التدريبيـــة وتقديـــم االستشـــارات مبختلـــف املواضيـــع. 

أمـــا الشـــابة مـــاك/ غـــري متزوجـــة، والتـــي ترتـــاد املركـــز مـــن 

عـــدة شـــهور، فقـــد بينـــت أنهـــا حصلـــت عـــى العديـــد مـــن 

ـــز، مـــن خـــال مشـــاركتها  ـــن املرك ـــات م ـــات واملعلوم الخدم

ـــول  ـــة ح ـــة ودورات تدريبي ـــارضات توعوي ـــات ومح يف جلس

املواضيـــع املتعلقـــة بالصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة، مثـــل 

ـــع  ـــل م ـــة التعام ـــاث، وكيفي ـــدورة الشـــهرية لإلن موضـــوع ال

ـــاث  ـــة لإلن ـــف بالفحوصـــات الازم ـــه، والتعري ـــزواج وتبعات ال

بعـــد الـــزواج وقبـــل الحمـــل والتوعيـــة ملرحلـــة النفـــاس 

وبعـــد ذلـــك مرحلـــة تنظيـــم االرسة، إىل جانـــب التوعيـــة 

ـــية. ـــراض الجنس باألم
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امـــا الشـــابة ناديـــا/ متزوجـــة، والتـــي ترتـــاد املركـــز منـــذ 

ــن  ــد مـ ــم العديـ ــم تقديـ ــه يتـ ــت انـ ــاً، بينـ ــنة تقريبـ سـ

ــم  ــث يتـ ــن، حيـ ــابات املتزوجـ ــبان والشـ ــات للشـ الخدمـ

ـــل  ـــب عم ـــم، إىل جان ـــة له ـــورة خاص ـــات مش ـــم جلس تقدي

ــل  ــا قبـ ــرضوري اجرائهـ ــاث والـ ــة لإلنـ ــات الازمـ الفحوصـ

ـــل  ـــال، مث ـــذا املج ـــاث يف ه ـــدرة اإلن ـــن ق ـــد م ـــل للتأك الحم

ــب  ــريه، إىل جانـ ــد وغـ ــن دال والحديـ ــات الفيتامـ فحوصـ

متابعـــة االنـــاث أثنـــاء فـــرة الحمـــل ومـــا بعـــد الـــوالدة أثنـــاء 

ـــم  ـــة تنظي ـــال ملرحل ـــم اإلنتق ـــك يت ـــد ذل ـــاس، وبع ـــرة النف ف

ـــم خدمـــة  األرسة، مـــن خـــال عقـــد جلســـات مشـــورة وتقدي

تنظيـــم األرسة الازمـــة مـــع الوســـيلة املناســـبة لذلـــك.

وأشـــار هـــؤالء الشـــباب إىل أهميـــة أن يتـــم تنظيـــم جلســـات 

توعيـــة لألهـــل قبـــل الشـــباب حـــول القضايـــا املتعلقـــة 

بالصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية، وذلـــك ليســـتطيعوا نقـــل 

ـــهلة  ـــاليب س ـــرق وأس ـــألوالد بط ـــة ل ـــات ذات العاق املعلوم

ـــألوالد  ـــبة ل ـــة مناس ـــة بيئ ـــرج، وتهيئ ـــدون ح ـــة وب ومفهوم

لتحفيزهـــم للحصـــول عـــى هـــذه املعلومـــات بطـــرق 

صحيحـــة ومـــن مصـــادر موثوقـــة.
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األردن

ــا ســـبق مـــن نتائـــج، يتبـــن أن املجلـــس  مـــن خـــال مـ

ـــق  األعـــى للســـكان حقـــق إنجـــازات مهمـــة يف مجـــال تطبي

ـــة،  ـــية واالنجابي ـــة الجنس ـــات الصح ـــة لخدم ـــري الوطني املعاي

مـــن خـــال رشاكتـــه مـــع معهـــد العنايـــة بصحـــة االرسة/ 

مؤسســـة امللـــك حســـن، وذلـــك مـــن خـــال املراكـــز 

التابعـــة لـــه، حيـــث حققـــت املراكـــز االربعـــة )رشق 

ــاً  ــاء( تقدمـ ــرك، الزرقـ ــح، الكـ ــمة، صويلـ ــان/ القويسـ عـ

ـــة،  ملحوظـــاً يف نتائـــج تقييـــم مـــدى تطبيـــق املعايـــري الوطني

• الخاصة:

• الجهات الداعمة واملمولة:

ـــة  ـــم البعـــدي بالفئ كان تصنيـــف هـــذه املراكـــز وفـــق التقيي

الرابعـــة )مركـــز يلبـــي املعايـــري الوطنيـــة(.

ويأمـــل املجلـــس بتحقيـــق املزيـــد مـــن النجاحـــات والـــراكات 

ــات  ــة لخدمـ ــري الوطنيـ ــق املعايـ ــال تطبيـ ــرة يف مجـ املثمـ

الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة الصديقـــة للشـــباب، للوصـــول يف 

ـــة يف هـــذا املجـــال،  ـــي والثقاف ـــع ألعـــى درجـــات الوع املجتم

ـــة،  ـــباب الصحي ـــاة الش ـــة حي ـــن نوعي ـــهم بتحس ـــذي سيس وال

ـــام. ـــكل ع ـــع بش ـــار للمجتم ـــدم واالزده ـــق التق وتحقي




