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إن وجــود مــا يقــارب 1.3 مليــون ســوري يف األردن مبــا يشــكل 

مــا نســبته )13.6 %( مــن إجــايل ســكان األردن 1 هــو مؤرش ذو 

أهميــة النعكاســاته عــى الرتكيبة الســكانية والعمريــة يف األردن، 

خاصــة يف ظــل ســعي الدولــة األردنيــة للوصــول واالســتفادة مــن 

ــق التحــول  ــام 2030 لتحقي ــول ع ذروة الفرصــة الســكانية بحل

الدميوغــرايف وبلــوغ نســبة اإلعالــة العمريــة أدىن مســتوى لهــا، 

ورفــع نســبة الســكان يف ســن العمــل واملحافظــة عــى التقــدم 

ــاض  ــال انخف ــن خ ــة، م ــة الوطني ــؤرشات الصحي ــرز يف امل املح

معــدالت اإلنجــاب والوصــول إىل املعــدل املســتهدف )2.1( 

ــام 2030  ــة ع ــا اإلنجابي ــة حياته ــدة طيل ــرأة الواح ــودا للم مول

ــس  ــام الخام ــا الع ــورية ودخوله ــة الس ــتمرار األزم 2، إال أن اس

ــأردن بأعــداد متزايــدة  واســتمرار تدفــق الاجئــني الســوريني ل

وغالبيتهــم مــن األطفــال والنســاء سيشــكل تحديــاً جديــداً 

ــن ذروة  ــتفادة األردن م ــر اس ــاهم يف تأخ ــام األردن، وسيس أم

الفرصــة الســكانية، خاصــة وأن اللجــوء الســوري والــذي شــكل 

ــى  ــلبية ع ــاراً س ــيرتك آث ــال س ــاء واألطف ــبة النس ــادة يف نس زي

الرتكيــب العمــري للســكان، ويرتافــق ذلــك مــع انخفــاض بســيط 

ملســتويات اإلنجــاب يف األردن 3، مــا ســينعكس ســلبا عــى 

ــة يف األردن. ــكانية والتنموي ــات الس ــط والسياس الخط

ــة  ــة الصحي ــات إىل أن الثقاف ــن الدراس ــد م ــارت العدي ــد أش وق

ــكل  ــم األرسة بش ــة وتنظي ــة اإلنجابي ــة الصح ــام وثقاف ــكل ع بش

ــة، وأن نســبة اســتخدام  ــدى الســوريني يف االردن ضعيف خــاص ل

ــات  ــوريات املتزوج ــيدات الس ــدى الس ــم األرسة ل ــائل تنظي وس

ضمــن الفئــة العمريــة )12 - 49( بلغــت )49.7 %( 4، وأن املــرأة 

الســورية املتزوجــة يف ســن اإلنجــاب واملقيمــة يف األردن إذا مــا 

ــر  ــا أصغ ــد أنه ــاب نج ــن اإلنج ــة يف س ــرأة األردني ــت بامل قورن

ســناً وأكــر فقــراً وأقــل تعليــا، كــا أنهــا ال تعمــل؛  لذلــك فــإن 

معرفتهــا بتنظيــم األرسة واتجاهاتهــا ومارســاتها ماثلــة للمــرأة 

األردنيــة يف البيئــات الفقــرة. كــا أن متوســط عمــر الــزواج 

للمــرأة الســورية يف األردن هــو )19.8( عامــا باملقارنــة مــع 

ــاً 5  ــغ )21.2( عام ــة والبال ــرأة األردني ــزواج للم ــن ال ــط س متوس

ومــا يتوقــع أن يــودي اىل ارتفــاع يف معــدل األنجــاب لــدى املــرأة 

الســورية، كــا تشــر احصائيــات دائــرة االحــوال املدنيــة ان عــدد 

ــام 2013 اىل  ــن 11623 والدة ع ــت م ــورية ارتفع ــوالدات الس ال

ــدر ب )82.1 %(6. ــادة تق ــبة زي ــام 2015 بنس 21167 ع

يشــكل انتشــار الســوريني خــارج املخيــات يف كافــة محافظــات 

اململكــة بحــد ذاتــه تحديــاً كبــراً أمــام الجهــود املبذولــة 

لتقديــم الرعايــة الصحيــة، اذ أن )91.5 %( مــن الســوريني 

يقطنــون خــارج املخيــات 7، وعليــه فــان معالجــة هــذا الوضــع 

لتفعيــل وتحســني خدمــات  السياســات  واقــرتاح مجموعــة 

الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني خــارج املخيــات، وزيــادة 

مســتوى االقبــال عليهــا؛ بــات أمــرا ملحــاً. ولذلــك، أعــد املجلــس 

االعــى للســكان هــذا امللخــص للسياســات بالتعــاون مــع وزارة 

ــة العــون  ــدوق االمــم املتحــدة للســكان، وجمعي الصحــة، وصن

الصحــي االردين، ومعهــد العنايــة بصحــة االرسة، ويهــدف اىل 

ــل  ــم واقــرتاح السياســات املامئــة لتفعي تشــخيص الوضــع القائ

خدمــات الصحــة االنجابيــة لأشــقاء الســوريني ورفــع ســويتها اىل 

ــني. ــني االردني ــة اىل املواطن ــات املقدم ــتويات الخدم مس

1 دائرة اإلحصاءات العامة، 2016، تقرير النتائج الرئيسية ملسح السكان واملساكن 2015

2 املجلس األعى للسكان، 2014، الفرصة السكانية يف األردن، وثيقة سياسات

3 دائرة االحوال املدنية والجوازات، 2016، تقرير اللجنة الفنية الحتساب معدالت الخصوبة من واقع بيانات دائرة األحوال املدنية والجوازات )غر منشور(

4 املجلس األعى للسكان، 2016، دراسة خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني املقيمني خارج املخيات يف األردن

5 دائرة اإلحصاءات العامة، 2016، تقرير النتائج الرئيسية ملسح السكان واملساكن 2015

6 كتاب دائرة االحوال املدنية والجوازات رقم تطوير اداري/4605/19 تاريخ 2016/3/15
7 باالستناد اىل نتائج التعداد العام للسكان واملساكن 2015 والذي بني ان اجايل عدد السوريني يف األردن بلغ 1265514 نسمة، يف حني تم االستناد اىل عدد السوريني يف املخيات حسب 
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•    بلــغ عــدد املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة 
ــوريني  ــة للس ــة اإلنجابي ــات الصح ــدم خدم ــي تق ــة الت والدولي

ــى  ــني ع ــات يف األردن عــرون مؤسســة 8 موزع خــارج املخي

ــة  ــدة حكومي ــة واح ــا مؤسس ــة؛ منه ــات اململك ــة محافظ كاف

ــة  ــة اإلنجابي ــات الصح ــدم خدم ــي تق ــة الت ــي وزارة الصح وه

للســوريني خــارج املخيــات ولديهــا )491( مركــز لتقديــم 

خدمــات الصحــة اإلنجابيــة منهــا )462( مركز و )29( مستشــفى 

ــة املؤسســات فتقــدم  ــد، أمــا بقي ــادات نســائية وتولي ــه عي لدي

ــدول  ــة، والج ــم للخدم ــز تقدي ــال )67( مرك ــن خ ــا م خدماته

رقــم )1( يبــني توزيــع أعــدد املراكــز الحكوميــة وغــر الحكوميــة 

ــة  ــة اإلنجابي ــات الصح ــدم خدم ــي تق ــة الت ــة والدولي واملحلي

ــة. ــب املحافظ ــات يف األردن حس ــارج املخي ــوريني خ للس

وحــول كفايــة عــدد وتوزيــع املراكــز غــر الحكوميــة واملحليــة 

والدوليــة يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خارج 

املخيــات يف األردن، يظهــر أن عــدد مراكــز تقديــم الخدمــة ال 

يتناســب مــع عــدد الســوريني املوجوديــن يف املحافظــات، ففــي 

ــات  ــر املحافظ ــي أك ــرق وه ــد واملف ــة وارب ــة العاصم محافظ

ــة  ــم الخدم ــز تقدي ــداد مراك ــد أن أع ــوريني نج ــتقباال للس اس

مبعــدل مركــز واحــد لــكل )25( ألــف ســوري، باإلضافــة إىل أن 

هنــاك محافظــات ال يوجــد فيهــا إال مركــز أو مركزيــن.

•    يعتــر التوزيــع العشــوايئ ملراكــز تقديــم خدمــات الصحــة 
اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات يف األردن أحــد الســات 

الهامــة التــي متيــز واقــع مراكــز تقديــم خدمــات الصحــة 

ــة  ــم الخدم ــز لتقدي ــك مراك ــظ أن هنال ــث لوح ــة، حي اإلنجابي

ــة  ــل جمعي ــات مث ــس الخدم ــدم نف ــاورة وتق ــة ومتج متقارب

ــية،  ــامل الفرنس ــاء الع ــة أطب ــة، ومنظم ــي األردني ــون الصح الع

ــواء  ــد يف ل ــا تتواج ــي جميعه ــة وه ــل الخري ــة التكاف وجمعي

الرمثــا/ محافظــة إربــد وال تبعــد عــن بعضهــا إال مســافة 

تــرتاوح مــا بــني )200 - 1000( مــرت، وهــذا يظهــر العشــوائية يف 

ــيق. ــاب التنس ــة وغي ــع، واالزدواجي التوزي

جدول رقم )1(: توزيع أعدد املراكز الحكومية وغري الحكومية واملحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية للسوريني خارج 

املخيامت يف األردن حسب املحافظة وأعداد ونسب السوريني يف كل محافظة 

املحافظة
عدد املراكز غري الحكومية السوريني

واملحلية والدولية 
اجاميل عدد املراكزعدد املراكز الحكومية  

النسبة %العدد )ألف(

435.634.422278100 العاصمة

175.313.8593847الزرقاء

14.71.1622123 مأدبا

27.82.2155358 البلقاء

10.90.8632023 جرش

343.527.149111120 اربد

14.61.1512526 عجلون

207.916.4385159املفرق

17.11.3534346 الكرك

1.90.1521719الطفيلة

8.50.6722123 معان

7.80.6211314 العقبة

1265,51410067491558املجموع

املصدر : املجلس االعى للسكان، 2016، خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني املقيمني خارج املخيات يف األردن

8 املجلس االعى للسكان، 2016، خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني املقيمني خارج املخيات يف األردن

الواقع الحايل لخدمات الصحة اإلنجابية
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ــة مــن  ــة العمري •    تشــكل الســيدات املتزوجــات ضمــن الفئ
)12 - 49( أكــر الفئــات االجتاعيــة والعمريــة مراجعة لخدمات 

الصحــة اإلنجابيــة املقدمــة للســوريني خــارج املخيــات، ولكافــة 

املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة، 

ــنة  ــة )25 س ــة العمري ــن الفئ ــور ضم ــة الذك ــكلت فئ ــا ش بين

فأكــر( أقــل الفئــات االجتاعيــة والعمريــة مراجعــة ملراكــز 

ــا 9. ــة واالســتفادة منه ــات الصحــة اإلنجابي ــم خدم تقدي

•    بلغــت نســبة االســتخدام الحــايل لوســائل تنظيــم األرسة مــن قبــل 
النســاء الســوريات املتزوجــات حاليــا ضمــن الفئــة العمريــة )12 - 49( 

ــذه  ــم )1(، وه ــكل رق ــح بالش ــو موض ــا ه ــب م )49.7 %( 10، حس

النســبة تتوافــق مــع مــا أشــار إليــه نتائــج املســح الــذي أعــده 

ــث أشــار إىل أن )51 %( مــن الســوريات  مــروع تواصــل، حي

املتزوجــات يف عمــر اإلنجــاب يســتخدمن وســيلة مــن وســائل 

تنظيــم االرسة ســواء كانــت تقليديــة أو حديثــة 11، لكــن هــذه 

النســب تظهــر متدنيــة باملقارنــة مــع نســبة النســاء االردنيــات 

املتزوجــات اللــوايت يســتخدمن أحــد وســائل تنظيــم االرسة 

ــة  والبالغــة )61.2 %(، حســب مســح الســكان والصحــة االرسي

الــذي اجــري عــام 2012 12.

•    بلغــت نســبة النســاء الســوريات املتزوجــات حاليــا ضمــن 
الفئــة العمريــة )12 - 49( اللــوايت يســتخدمن وســيلة مــن 

ــا بلغــت نســبة  ــة )41.4 %( بين ــم األرسة الحديث وســائل تنظي

ــة  ــم األرسة التقليدي ــائل تنظي ــن وس ــيلة م ــتخدمن وس ــن يس م

ــبة  ــتخداما بنس ــائل اس ــر الوس ــب أك ــد كان اللول )3.9 %(، وق

)26.3 %( ثــم الحبــوب بنســبة )10.5 %(، بينــا شــكل القــذف 

ــتعاال بنســبة )2.5 %(  ــة اس ــائل التقليدي ــر الوس الخارجــي أك

ثــم االمتنــاع الــدوري بنســبة )1.4 %( كــا هــو موضــح بالجدول 

ــم )2( 13. رق

شكل رقم )1(: التوزيع النسبي للنساء السوريات املتزوجات ضمن الفئة العمرية )12 - 49( سنة حسب 

االستخدام الحايل لوسائل تنظيم األرسة

9 املجلس األعى للسكان، 2016، دراسة خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني املقيمني خارج املخيات يف األردن

10 املصدر السابق

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

12 دائرة االحصاءات العامة، 2012، مسح السكان والصحة االرسية 2012.

13 املجلس األعى للسكان، 2016، دراسة خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني املقيمني خارج املخيات يف األردن

جدول رقم )2(: توزيع املراجعات السوريات من النساء ضمن الفئة العمرية )12 - 49( سنة املستخدمات لوسائل تنظيم االرسة 
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•    انتشــار ظاهــرة الــزواج املبكــر لــدى الســوريني، حيــث 
ــة  ــة املقدم ــة اإلنجابي ــات الصح ــة » خدم ــج دراس ــارت نتائ أش

للســوريني خــارج املخيــات يف األردن« إىل أن )27.2 %( مــن 

الصحــة  لخدمــات  طلبــاً  املراجعــات  املتزوجــات  الســيدات 

اإلنجابيــة كانــت أعارهــم عنــد الــزواج األول )12 - 16( ســنة، 

ــد  ــن عن ــت اعاره ــات كان ــاء املتزوج ــن النس وان )75.1 %( م

ــع  ــق م ــذا يتواف ــاً، وه ــاوي )22( عام ــل أو يس ــزواج األول أق ال

ــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام  ــه نتائ مــا أشــار الي

2015، حيــث أشــار اىل أن الســوريني يتزوجــون عنــد أعــار أبكــر 

ــور )23.7(  ــط للذك ــغ املتوس ــث بل ــون، حي ــع األردني ــة م مقارن

ــنة 14. ــاث )18.9( س ولإلن

كــا أشــارت إحصــاءات دائــرة قــايض القضــاة 15 اىل ان حــاالت 

الــزواج الخــاص بــزواج الســوريني مــن اجــايل عقــود زواج 

الســوريني ارتفعــت مــن 12 % عــام 2011 اىل 32.3 % عــام 

2014، مقابــل شــبه اســتقرار نســبة عقــود الــزواج للفتيــات 

اللــوايت اعارهــن اقــل مــن 18 ســنة )اردنيــات وغــر اردنيــات( 

ــم )3(. ــكل رق ــه الش ــا يبين ــزواج ك ــود ال ــايل عق ــن اج م

•    كانــت أعــى درجــات الرضا للســيدات الســوريات املتزوجات 
ــي  ــات الت ــن الخدم ــن )12 - 49( ع ــة م ــة العمري ــن الفئ ضم

ــة  ــة املتعلق ــة اإلنجابي ــات الصح ــم خدم ــز تقدي ــا مراك تقدمه

ــا،  ــات عنه ــث توفرهــا واملعلوم ــم األرسة مــن حي بوســائل تنظي

ثــم خدمــات تقييــم وضــع املــرأة الحامــل وإجــراء الفحوصــات 

الازمــة لهــا، بينــا كانــت أقــل درجــات الرضــا عــن الخدمــات 

املبكــر وتوفــر  الــزواج  بالتوعيــة حــول موضــوع  املتعلقــة 

خدمــات اإلحالــة لحــاالت اإلجهــاض ومــا بعــده، وتوفــر خدمات 

ــق الرحــم 16. ــدي وعن ــة تشــخيص رسطــان الث ــة يف حال اإلحال

•    كانــت أعــى درجــات الرضــا لــدى الشــباب مــن كا الجنســني 
ــدم  ــي تق ــات الت ــن الخدم ــة )12 - 49( ع ــة العمري ــن الفئ ضم

حــول التوعيــة بأهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ثــم خدمات 

ــات  ــل درج ــت أق ــا كان ــر، بين ــزواج املبك ــوع ال ــورة ملوض املش

الرضــا عــن الخدمــات املتعلقــة بتوفــر محــارضات تثقيفيــة حــول 

الــزواج املبكــر ومضــار التدخــني واملروبــات الروحيــة.    

شكل رقم )3(: التوزيع النسبي لعقود الزواج السوريات دون سن 18 مقابل عقود الزواج أقل من 18 سنة )أردنيات 

وغري أردنيات( من اجاميل العقود

14 دائرة اإلحصاءات العامة، 2016 ، تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان واملساكن 2015

15 دائرة قايض القضاة، التقارير السنوية 2011 - 2014 ، وجداول غر منشورة

16  املجلس األعى للسكان، 2016، دراسة خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني املقيمني خارج املخيات يف األردن

املصدر: دائرة قايض القضاة، التقارير السنوية 2011 - 2014 ، وجداول غر منشورة
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يف منطقــة جغرافيــة واحــدة وال تبعــد عــن بعضهــا ســوى 

ــد،  ــا/ محافظــة ارب ــواء الرمث ــة كــا هــو الحــال يف ل ــار قليل أمت

حيــث يتواجــد )3( مؤسســات لتقديــم الخدمــة )محليــة، غــر 

حكوميــة، دوليــة( موجــودة بشــكل متقــارب واملســافة بينهــا 

)200 - 1000 مــرت( وتســتهدف نفــس الفئــة وتقــدم نفــس 

ــات.  الخدم

•    ضعــف التنســيق والتشــبيك بــني املؤسســات التــي تقــدم 
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني املقيمــني يف األردن خارج 

ــن  ــة م ــق حال ــن شــأنه أن يســاهم يف خل ــامت، وهــذا م املخي

العشــوائية واالزدواجيــة يف الخدمــات ويضعــف حالــة التكامــل 

بــني املؤسســات، ويســاهم يف اهــدار الجهــد واملال للمؤسســات، 

وقــد يســاهم يف خلــق ثقافــة ســلبية لــدى املســتفيد حيــث مــن 

املمكــن لبعــض املراجعــني ان يســتفيدوا مــن هــذه الخدمــات 

جميعهــا مقابــل أن هنــاك بعــض املراجعــني ال يســتفيدوا منهــا، 

ــر عــى روح العمــل الجاعــي التشــاريك ويوجــد  ــه يؤث كــا أن

حالــة مــن املنافســة الســلبية بــني املؤسســات. 

ــية  ــات السياس ــرز التحدي ــن أب ــة م ــة األمني ــد البطاق •    تع
ــات  ــم خدم ــز تقدي ــوريني ملراك ــة الس ــن مراجع ــد م ــي تح الت

الصحــة اإلنجابيــة خــارج املخيــامت، ألنهــا تجــر الســوري 

عــى العــاج يف مــكان صــدور البطاقــة األمنيــة، فيــا يوصــف 

ــا عــن العمــل وعــن  ــم بحث ــة تنقــل دائ الســوريني بأنهــم بحال

ــا.  ــع مع ــارب للتجم األق

ثانيا: التمويل: 

•    غيــاب االســتدامة املاليــة للمشــاريع، لقــد أشــارت العديــد 
اإلنجابيــة  الصحــة  تقــدم خدمــات  التــي  املؤسســات  مــن 

للســوريني خــارج املخيــات إىل أن مــن أبــرز التحديــات التــي 

تواجههــا هــي غيــاب االســتدامة املاليــة، وأن املشــاريع الصحيــة 

ــن  ــتتوقف ع ــل، وس ــاء التموي ــال انته ــاف يف ح ــددة باإليق مه

غــر حكوميــة  مؤسســات  غالبيتهــا  ألن  الخدمــات  تقديــم 

فهــي  ممولــة،  مشــاريع  عــى  وتعمــل  ودوليــة  ومحليــة 

ــا أشــارت  ــل. ك ــة نظــرا لوجــود التموي ــات مجاني ــدم خدم تق

املؤسســات إىل أنهــا تفقــد عــدد كبــر مــن املراجعــني يف حــال 

ــة  ــن الفئ ــور ضم ــدى الذك ــت أعــى درجــات الرضــا ل •    كان
بتقديــم  املتعلقــة  الخدمــات  عــن  فأكــر(   25( العمريــة 

محــارضات توعويــة حــول العقــم وضعــف الخصوبــة والتهابــات 

ــول  ــا ح ــات الرض ــت أدىن درج ــني كان ــايب، يف ح ــاز اإلنج الجه

تقديــم الخدمــات العاجيــة املتعلقــة باألمــراض املنقولة جنســياً 

ــايب. ــاز اإلنج ــات الجه والتهاب

•    كانــت أعــى درجــات الرضــا للســيدات يف ســن األمــل 
ــات  ــن الخدم ــر( ع ــن )50 ســنة فأك ــة م ــة العمري ــن الفئ ضم

املتعلقــة باملحــارضات التوعويــة حــول كيفيــة التعامــل األمثــل 

مــع املتغــرات النفســية والجســدية املرافقــة لســن االمــل، وأقــل 

درجــات الرضــا كانــت حــول التوعيــة والتثقيــف حــول التغــرات 

الجســدية والنفســية املرافقــة لســن األمــل.

•    تراجــع املســاعدات العينيــة والنقديــة واملاليــة التــي تقــدم 
ــاعدات  ــوريني إىل أن املس ــة الس ــار غالبي ــث أش ــوريني، حي للس

التــي كانــت تقــدم لهــم يف بدايــة األزمــة ســواء مــن املؤسســات 

الدوليــة أو املحليــة أو غــر الحكوميــة قــد تراجعــت أو انقطعت 

ــن  ــة وم ــات الغذائي ــى الكوبون ــرت اآلن ع ــام واقت ــكل ت بش

خــال بصمــة العــني التــي تقدمهــا املفوضيــة الســامية لاجئــني، 

وليــس مــن الســهولة الحصــول عليهــا اال بعــد دراســة اجتاعيــة 

مــن قبــل اإلخصــايئ االجتاعــي.

            التحديات

للســوريني  اإلنجابيــة  الصحــة  تفعيــل خدمــات  أجــل  مــن 

مواجهــة  مــن  البــد  األردن  يف  املخيــات  خــارج  املقيمــني 

التاليــة:   التحديــات 

اوال: التخطيط واالدارة: 

•    غيــاب التخطيــط الجيــد لتوزيــع املراكــز )املحليــة، وغــري 
الحكوميــة والدوليــة( لتقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 

للســوريني خــارج املخيــامت يف األردن، حيــث لوحــظ أن هنالــك 

ــة  ــات الصح ــم خدم ــز تقدي ــد مراك ــن تواج ــوائية يف أماك عش

ــدة  ــز متواج ــذه املراك ــون ه ــا تك ــوريني، وأحيان ــة للس اإلنجابي
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انتهــاء الخدمــات املجانيــة، بالرغــم مــن أن هنــاك حــاالت 

مرضيــة تحتــاج إىل املتابعــة وهــذا مــن شــأنه أن ينعكــس ســلبا 

ــرأة واألرسة.  ــة امل ــة ورفاهي ــى صح ع

األعبــاء االقتصاديــة املرتتبــة عــى الســوريني نتيجــة      •
ــا  ــة وم ــة اإلنجابي ــات الصح ــم خدم ــز تقدي ــم مراك ملراجعته

ــة إذا  ــدل خدم ــات أو ب ــدل مواص ــع ب ــن دف ــه م ــب علي يرتت

ــاب مصــادر دخــل  ــة، يف ظــل غي ــت الخدمــات غــر مجاني كان

ــة وعــدم وجــود فــرص عمــل، وهــذا مــن شــانه أن يضــع  ثابت

كلــف ماليــة عــى األرسة، مــا يدفعهــا إلعــادة ترتيــب أولوياتهــا 

األوىل  األولويــات  مــن  املــأكل واملــرب واملســكن  ليصبــح 

ــة. ــات الثانوي ــن األولوي ــة م ــح الصح وتصب

 

 

ــة  ــرار الحكوم ــى ق ــة ع ــة املرتتب ــة اإلضافي ــف املالي •    الكل
األردنيــة بتحمــل نفقــات خدمــات األمومــة والطفولــة وتنظيــم 

ــة  ــة إضافي ــف مالي ــن شــأنه أن يضــع تكالي األرسة 17، وهــذا م

ــبء  ــت ع ــرور الوق ــع م ــح م ــد يصب ــة، وق ــة الدول ــى خزين ع

مــايل كبــر، مــا يضطــر الحكومــة األردنيــة للرتاجــع عــن القــرار، 

وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم يف تراجــع أعــداد املراجعــني 

واملســتفيدين مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، خاصــة وأن 

املراكــز التابعــة لــوزارة الصحــة األردنيــة هــي األكــر انتشــاراً يف 

ــة.  ــة محافظــات اململك كاف

ثالثا: الجودة:

•    نوعيــة وبعــد أماكــن تقديــم الخدمــة: تعتــر طبيعــة أماكن 
تقديــم الخدمــة مــن العوامــل األساســية التــي تؤثــر يف مراجعــة 

واســتفادة الســوريني مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، حيــث أن 

بعــد مــكان تقديــم الخدمــة عــن مــكان الســكن والــذي يتطلب 

املزيــد مــن الوقــت والجهــد والتكلفــة املاليــة نتيجــة الذهــاب 

مــن وإىل مــكان تقديــم الخدمــة، وضيــق مــكان تقديــم الخدمة 

ــي  ــم الداخ ــاب التنظي ــني وغي ــرة املراجع ــراً لك ــام نظ واالزدح

مــن حيــث توزيــع الحــاالت حســب االختصــاص، وغيــاب 

املرافــق والقاعــات واملداخــل الخاصــة لكبــار الســن أو املعاقــني، 

ــة دخــول املراجعــني حســب  ــم عملي ــاب تنظي ــة إىل غي باإلضاف

الــدور والفــوىض جمعيهــا عوامــل ميكــن أن تؤثــر عــى نوعيــة 

الخدمــة وعــى رغبــة املراجعــني يف الــرتدد عليهــا.

•    مقدمــي الخدمــات: يعتــر مقدمــي الخدمــات ومهاراتهــم 
ــية  ــل األساس ــن العوام ــم م ــلوكياتهم واتجاهاته ــم وس ومعارفه

التــي تؤثــر عــى مــدى االســتفادة مــن خدمــات الصحــة 

اإلنجابيــة، حيــث أشــار بعــض املراجعــني ملراكــز تقديــم خدمات 

ــم  ــة وأســلوبهم ومهاراته ــي الخدم ــة أن مقدم الصحــة اإلنجابي

وتعاملهــم غــر الجيــد مــن األســباب التــي تحــد مــن رغبتهــم 

أن  حيــث  اإلنجابيــة،  الصحــة  خدمــات  مــن  باالســتفادة 

ــل طــاردة  ــم عوام ــم تجعــل منه ــارة لديه ــة وامله نقــص املعرف

للمراجعــني. مــن هنــا فــإن تطويــر قــدرات ومهــارات العاملــني 

ــد  ــاً للمزي ــراً رضوري ــر أم ــني يعت ــع املراجع ــل م ــات التعام بآلي

ــة.  ــم الخدم ــز يف تقدي ــن التمي م

•    شــمولية خدمــات الصحــة اإلنجابيــة: أشــارت العديــد مــن 
املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني 

إىل أن هنالــك نقــص يف نوعيــة الخدمــات املقدمــة، فبعــض 

ــة بالكشــف  ــط متعلق ــات فق ــم خدم ــوم بتقدي املؤسســات تق

والعــاج والبعــض اآلخــر بالتوعيــة والتثقيــف واإلحالــة، كــا أن 

نقــص الخدمــات املتعلقــة مبواضيــع رسطانــات الجهــاز اإلنجــايب 

ــات  ــم خدم ــز تقدي ــة مراك ــن مراجع للرجــال والنســاء تحــد م

الصحــة اإلنجابيــة واالســتفادة مــن خدماتهــا.

رابعا: التحديات الثقافية واالجتامعية: 

•    ضعــف الوعــي لــدى الســوريني بأهميــة خدمــات الصحــة 
اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة نتيجــة لغيــاب الثقافــة الصحيــة 

ــم والعــادات  ــدى الرجــال والســيدات وانتشــار بعــض املفاهي ل

ــن  ــر م ــم األرسة يعت ــة وتنظي ــة اإلنجابي ــاه الصح ــلبية تج الس

العينيــة  املســاعدات  وتراجــع  املاليــة  الكلــف  إن 

والنقديــة خــال الفــرتة األخــرية ســاهم مســاهمة كبرية 

يف ضعــف االســتفادة مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة

17 وفقاً لكتاب معايل وزير الصحة، رقم ت/ص/ السوريني/1057، املوافق 2016/2/15
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التحديــات الرئيســية التــي تحــد مــن اســتفادة ومراجعــة 

ــة  ــة، حيــث أشــارت غالبي الســوريني لخدمــات الصحــة اإلنجابي

املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني 

ــة للســوريني إحــدى  ــة والثقاف عــى أن ضعــف الوعــي واملعرف

أهــم التحديــات التــي تواجههــم أثنــاء تقديــم خدمــات الصحــة 

اإلنجابيــة لهــم، وأشــاروا إىل أن هنــاك تبايــن يف الثقافــة الصحيــة 

ــني 18.  ــدى الســوريني واألردني ل

•    وجــود ثقافــة اجتامعيــة داعمــة للــزواج املبكــر للفتيــات 
يف أوســاط الســوريني، حيــث تعــد مارســة الــزواج املبكــر أمــرا 

شــائعا ومقبــوال لــدى الســوريني، ففــي إحــدى الدراســات عــر 

مــا يقــارب نصــف املشــاركني يف مجموعــة الرتكيــز بــأن العمــر 

الطبيعــي لــزواج الفتيــات هــو بــني 15 و17 عامــا 19. 

           خيارات السياسات

ــة/  ــة اإلنجابي ــال الصح ــة يف مج ــوات مدروس ــر األردن بخط يس

تنظيــم األرسة كونهــا عنــراً أساســياً يف تحقيق التنمية املســتدامة 

ــك  ــه، وكذل ــاَ بحــد ذات ــة وليســت هدف الشــاملة ووســيلة للتنمي

احــداث التغــر الدميوغــرايف يف الرتكيبــة الســكانية املطلوبــة 

لاســتفادة مــن ارتفــاع نســبة الســكان يف ســن العمــل، مــن هنــا 

تــأيت أهميــة وضــع السياســات الخاصــة بتفعيــل خدمــات الصحــة 

ــة للســوريني املقيمــني خــارج املخيــات يف األردن. اإلنجابي

 وعــى ضــوء مــا تقــدم لتشــخيص الوضــع الحــايل والتحديــات 

واملعيقــات التــي تحــول دون تفعيــل خدمــات الصحــة اإلنجابية 

ــارات  ــل والخي ــات ســيتم طــرح البدائ للســوريني خــارج املخي

التاليــة ملواجهــة هــذه التحديــات.

ــة  ــة الصحي ــف الثقاف ــات أن ضع ــن الدراس ــد م ــارت العدي أش

لــدى الســوريني بأهميــة الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة، 

ووجــود ثقافــة اجتاعيــة داعمــة للــزواج املبكــر باعتبــاره 

مارســة مقبولــة اجتاعيــا، وانتشــار هــذه الظاهــرة مــن 

األســباب األساســية لضعــف مراجعــة واســتفادة الســوريني مــن 

ــاهم يف  ــأنه أن يس ــن ش ــذا م ــة، وه ــة اإلنجابي ــات الصح خدم

انتشــار العديــد مــن األمــراض والســلوكيات االجتاعيــة الســلبية 

والتــي ســترتك آثارهــا الســلبية عــى الســوريني واألردنيــني معــاً، 

لذلــك البــد مــن وجــود خطــة وطنيــة متكاملــة تعالــج الثقافــة 

املجتمعيــة والوعــي لــدى الســوريني فيــا يتعلــق بالصحــة 

اإلنجابيــة/ تنظيــم األرسة والــزواج املبكــر، كــا تســاهم يف 

توعيــة الســوريني مبجانيــة خدمــات تنظيــم األرسة يف املؤسســات 

ــن أجــل  ــة، م ــم الخدم ــن تقدي ــة وارشــادهم إىل أماك الحكومي

ــادرات  ــة ومب ــف إيجابي ــي مواق ــراد لتبن ــات األف ــر اتجاه تغي

ــراد.  ــدى األف ــة ل ــلوكيات اإليجابي ــزز الس ــأنها أن تع ــن ش م

إن وجــود خطــة وطنيــة متكاملــة ذات نشــاطات متنوعــة 

وتفاعليــة أمــراً مهاً مــع رضورة الرتكيز عى اســتخدام نشــاطات 

ــة والتثقيــف تتناســب مــع  ــة التوعي وأســاليب حديثــة يف عملي

الفئــات االجتاعيــة والعمريــة وخاصــة فئــة الشــباب )12 - 24( 

ــاليب  ــتخدام أس ــن اس ــن املمك ــر( وم ــنة فأك ــور )25 س والذك

تفاعليــة تشــاركية منهــا: 

ــن  ــد م ــذ العدي ــى تنفي ــل ع ــة: العم ــات التثقيفي الجلس

الجلســات التوعويــة التثقيفيــة يف أماكــن تجمــع الســوريني، 

مــن خــال التعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املحــي 

واختيــار املواضيــع األكــر أهميــة بالنســبة لهــم واألوقــات 

ــم.  املناســبة له

املــرح التفاعــي: ميكــن اســتثار فكــرة املــرح التفاعــي 

ــدف  ــوريني به ــن الس ــن م ــدد ممك ــر ع ــول إىل أك للوص

األرسة  وتنظيــم  اإلنجابيــة  الصحــة  مبواضيــع  توعيتهــم 

والــزواج املبكــر وخاصــة فئــة الشــباب مــن كا الجنســني، 

ــق  ــا يف خل ــاهمة أيض ــي املس ــرح التفاع ــأن امل ــن ش وم

حالــة مــن الفــرح لــدى الســوريني وقــد يكــون فرصــة لبــث 

ــور.  ــدى الحض ــة ل روح املتع

ــم  ــن لديه ــني والذي ــن املختص ــادية م ــرق ارش ــكيل ف تش

السياسة

األوىل

إعــداد خطــة عمــل متكاملــة لتحســني 
بقضايــا  الســوريني  وعــي  مســتوى 
األرسة  وتنظيــم  اإلنجابيــة  الصحــة 

املبكــر. والــزواج 

18  املجلس األعى للسكان، 2016، دراسة خدمات الصحة اإلنجابية املقدمة للسوريني املقيمني خارج املخيات يف األردن
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معرفــة بقضايــا الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة والــزواج 

املبكــر، لتنفيــذ زيــارات ميدانيــة لــأرس وتوعيتهــم، وتوزيع 

بروشــورات توعويــة وارشــادية حــول أهميــة الصحــة 

ــا.  ــم خدماته ــن تقدي ــة وأماك اإلنجابي

ــة  ــاعدات عيني ــدم مس ــي تق ــع املؤسســات الت ــاون م التع

تقــدم  التــي  املؤسســات  اســتثار  ميكــن  للســوريني: 

مســاعدات عينيــة للســوريني ولديهــا عاقــات معهــم، 

وذلــك بهــدف زيــادة الوعــي مــن خــال توزيــع النــرات 

اإلرشــادية التوعويــة عــى املراجعــني وارشــادهم إىل أماكــن 

ــة.  ــة اإلنجابي ــات الصح ــم خدم تقدي

ايجابيات السياسة: 

تتيــح املجــال للتنســيق مــع كافــة املؤسســات التــي تعمــل 

عــى تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني وبنــاء 

رشاكات وتحالفــات معهــم. 

ســهولة الوصــول للشــباب مــن كا الجنســني وخاصــة 

ــا  ــن هــم متزوجــون حديث ــزواج أو م ــن هــم يف ســن ال م

وتحســني مســتوى الوعــي واملعرفــة لديهــم حــول مفاهيــم 

ــة.  ــة االنجابي الصح

تتيــح هــذه السياســة املرونــة والفعاليــة يف معالجــة الفهــم 

الخاطــئ لبعــض القيــم الدينيــة واالجتاعيــة والتــي تحــدد 

الســلوكيات االجتاعيــة لأفــراد. 

ــار  ــة باعتب ــة األردني ــرار الحكوم ــج لق ــاهمة يف الرتوي املس

خدمــات األمومــة والطفولــة وتنظيــم األرسة للســوريني 

مجانــاً ودون أي تكاليــف ماليــة. 

املســاهمة يف التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية التــي ميكــن أن 

تؤثــر عــى اســتفادة واســتثار األردن للفرصة الســكانية. 

تحديات تنفيذ السياسة: 

التوعويــة  النشــاطات  يف  الســوريني  مشــاركة  ضعــف 

التثقيفيــة التــي تنفــذ نظــراً لعــدم رغبتهــم أو معرفتهــم أو 

ــاركتهم.  ــم ومش ــق حضوره لظــروف اقتصاديــة تعي

ــج وأنشــطة  ــة العاليــة املرتتبــة عــى برام التكلفــة املالي

التوعيــة والتثقيــف للســوريني. 

الســلوكيات  يف  تغيــر  أي  احــداث  يف  مقاومــة  وجــود 

الســوريني.  لــدى  واالتجاهــات 

ــل  ــدات بحاجــة اىل وقــت طوي ــر الســلوكيات واملعتق تغي

لقيــاس أثرهــا.

عــدم وجــود تنظيــم ومظلــة تعمــل بهــا املنظــات املقدمة 

للخدمات للســوريني.

ــة  ــة املقدم ــة اإلنجابي ــاريع الصح ــتدامة مش ــة اس ــد قضي تع

للســوريني خــارج املخيــات يف األردن مــن أكــر القضايــا 

أهميــة خاصــة يف ظــل اعتــاد العديــد مــن املؤسســات 

ــل الخارجــي  ــة عــى التموي ــة واملحلي ــة والدولي غــر الحكومي

ــود  ــة بوج ــة الخدم ــط مجاني ــا ورب ــي تنفذه ــاريع الت للمش

ــة. ــاريع ممول مش

إن اعتــاد املؤسســات عــى التمويــل مــن شــأنه أن يســاهم 

ــى  ــا ع ــدم قدرته ــة وع ــات الصحي ــتدامة الخدم ــدم اس يف ع

تحقيــق أهدافهــا ألنهــا مرتبطــة بفــرتة زمنيــة محــددة، 

باالنســحاب  يبــدأون  الســوريني  مــن  املراجعــني  وغالبيــة 

واالنقطــاع عــن املراجعــة منــذ لحظــة انتهــاء املــروع وانتهــاء 

ــرض  ــض املؤسســات لف ــوء بع ــة للج ــة، نتيج ــة املجاني الخدم

رســوم ماليــة جديــدة عــى عاتــق الســوريني، وهــذا قــد يكــون 

ســبباً رئيســياً بعــدم اســتمرار مراجعتهــم للخدمــات الصحيــة. 

إن األوضــاع االقتصاديــة الســيئة للســوريني وعــدم وجــود 

مصــادر دخــل ثابتــة لهــم تدفعهــم لعــدم االســتمرار بطلــب 

خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، كــا أن الخدمــات الصحيــة 

ــة  ــة املقدم ــم األرسة املجاني ــة وتنظي ــة اآلمن ــة باألموم املتعلق

التــي  مــن وزارة الصحــة األردنيــة هــي مــن التحديــات 

تواجــه وتهــدد اســتدامة الخدمــة، ألن تقديــم الخدمــات 

ــا  ــاً عليه ــاً مالي ــكل ضغط ــة سيش ــن وزارة الصح ــة م املجاني

ــا خاصــة إذا مل تجــد مصــادر  ــة قراره ــا ملراجع ــد يضطره وق

السياسة

الثانية

الســتدامة  وطنيــة  خطــة  اعــداد 
ــة للســوريني  خدمــات الصحــة اإلنجابي

املمولــة املشــاريع  انتهــاء  حــال  يف 
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دعــم ماليــة تغطــي هــذه التكاليــف، لذلــك فــان وجــود 

خطــة وطنيــة لاســتدامة املاليــة ملشــاريع الصحــة اإلنجابيــة 

املقدمــة للســوريني خــارج املخيــات تعــد أمــراً ملحــاً، نظــراً 

ــدم  ــي تق ــات الت ــة املؤسس ــى كاف ــاته ع ــه وانعكاس ألهميت

ــاون  ــن خــال وجــود تع ــم إال م ــة، وهــذا ال يت هــذه الخدم

ودعــم كبــر خاصــة مــن املؤسســات الدوليــة لتنفيــذ مشــاريع 

طويلــة األمــد، باإلضافــة إىل توفــر الدعــم لــوزارة الصحــة يك 

تبقــى تقــدم خدمــات األمومــة اآلمنــة وتنظيــم األرسة بشــكل 

ــل كافــة  ــي ميث ــق وطن ــد مــن تشــكيل فري ــك الب مجــاين، لذل

املؤسســات املعنيــة بقضايــا الصحــة اإلنجابيــة للســوريني 

للســكان،  األعــى  واملجلــس  الصحــة  وزارة  رأســها  وعــى 

إلعــداد خطــة وطنيــة لضــان االســتدامة املاليــة لاســتمرار يف 

تقديــم وتوفــر خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج 

ــات.  املخي

ايجابيات السياسة: 

توفــر قاعــدة بيانــات عــن املؤسســات التــي تقــدم 

خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات. 

تحديــد حجــم الدعــم الــدويل لخدمــات الصحــة اإلنجابية 

للسوريني. 

ضــان توزيــع عــادل للمؤسســات التــي تقــدم خدمــات 

الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات. 

املساهمة يف حل مشكلة التنسيق بني املؤسسات.

تخصيص ميزانية الستدامة نشاطات املقدمة للسوريني

تحديات تنفيذ السياسة: 

ضعــف تعــاون بعــض املؤسســات الدوليــة نظــراً لرغبتهــا يف 

الحصــول عــى متويــل دون الرجــوع إىل مرجعيــات وطنيــة. 

هنالــك تحــدي لــكل السياســات بعــدم وجــود تنســيق او 

مظلــة تعمــل املؤسســات عليهــا.

ــة  ــات الدولي ــل املنظ ــن قب ــايل م ــم امل ــر الدع ــدم توف ع

ــة  ــة اإلنجابي ــات الصح ــتمر لخدم ــكل مس ــاندة بش واملس

للســوريني.

إن تطويــر الخدمــات الخاصــة بالصحــة اإلنجابيــة املقدمــة 

للســوريني خــارج املخيــات مــن قبــل املؤسســات القامئــة عليهــا 

ــم  ــة يف تقدي ــاءة واملهني ــن الكف ــادل يضم ــمويل وع ــكل ش بش

الخدمــة، خاصــة وأن العديــد مــن املؤسســات التــي تقــدم 

خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات تقــدم 

خدماتهــا بشــكل غــر متكامــل وال ترتقــي إىل الكفــاءة واملهنيــة 

والشــمول، وبعــض الخدمــات غــر متوفــرة، خاصــة الخدمــات 

املتعلقــة مبواضيــع رسطــان الثــدي والتهابــات الجهــاز اإلنجــايب، 

ومواضيــع العقــم أو بعــض الخدمــات املقدمــة للشــباب، وهــذا 

ــة  ــن جه ــم م ــال عليه ــف اإلقب ــاهم يف ضع ــأنه أن يس ــن ش م

وضعــف االســتفادة مــن الخدمــات املقدمــة مــن جهــة أخــرى. 

ــدرة  ــم الق ــني لديه ــة وعامل ــات متكامل ــود خدم ــدم وج إن ع

والكفــاءة مــن األســباب الرئيســية لعــدم الحصــول عــى خدمات 

ــر خدمــات  ــان تطوي ــك ف ــة ذات الجــودة، لذل الصحــة اإلنجابي

الصحــة اإلنجابيــة ســواًء مــن حيــث الخدمــة أو القامئــني عليهــا 

حتــى تكــون شــاملة وقــادرة عــى اســتقطاب الســوريني مــن كا 

ــة أمــراً  ــة واالجتاعي ــح العمري الجنســني ومــن مختلــف الرائ

مهــاً، كــا البــد مــن تطويــر العمــل اإلداري داخــل مؤسســات 

تقديــم الخدمــة مبــا يضمــن وجــود عمل منظــم يضمــن للجميع 

الحصــول عــى الخدمــة بجــو مــن الطأمنينــة، مــع وجــود مرافق 

ــار الســن واملعاقــني وللســيدات وللرجــال وهــذا ال  خاصــة لكب

يتــم إال مــن خــال تطويــر البنيــة التحتيــة. 

ايجابيات السياسة: 

ــكل  ــة بش ــة اإلنجابي ــات الصح ــر خدم ــاهمة يف توف املس

ــل.  ــمويل ومتكام ش

املهنيــة  مــن  عاليــة  درجــة  عــى  عامــل  كادر  وجــود 

والكفــاءة. 

ضان مراقبة جودة الخدمات املقدمة.

السياسة

الثالثة

اإلنجابيــة  الصحــة  تطويــر خدمــات 
ــامت  ــارج املخي ــوريني خ ــة للس املقدم

األردن يف 
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السياسة

الرابعة

اعــداد خطــة للتنســيق والتشــبيك بــني 
كافــة املؤسســات التــي تقــدم خدمــات 
ــة للســوريني املقيمــني  الصحــة اإلنجابي
يقــوم  األردن  يف  املخيــامت  خــارج 

ــى للســكان. ــس األع ــا املجل عليه

تحديات تنفيذ السياسة: 

ضعــف تعــاون املؤسســات القامئــة عــى تقديــم خدمــات 
الصحــة اإلنجابيــة للســوريني. 

الحاجة إىل توفر موارد مالية عالية. 

توفــر ميزانيــة إضافيــة خاصــة لــوزارة الصحــة لــراء 

للســوريني. االرسة  تنظيــم  وســائل 

لقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل أن غيــاب التنســيق بــني 

املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني 

مــن  حالــة  خلــق  يف  يســاهم  األردن  يف  املخيــات  خــارج 

االزدواجيــة والتوزيــع العشــوايئ ملراكــز تقديــم الخدمــة، وهــذا 

مــن شــأنه أن يســاهم يف اهــدار الجهــد واملــال والوقــت الــازم، 

كــا أنــه يســاهم يف بعــرة الجهــود وعــدم اســتثارها وتوجيههــا 

توجيهــاً صحيحــاً يســاهم يف اســتثار اإلمكانــات املوجــودة.

كافــة  بــني  والتشــبيك  للتنســيق  خطــة  اعــداد  فــإن  لــذا 

املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدولية يقوم 

ــة  ــع وزارة الصح ــاون م ــكان بالتع ــى للس ــس األع ــا املجل عليه

ــة تقــوم عــى رســم السياســات واعــداد  باعتبارهــا جهــة وطني

ــك  ــال، ومتل ــذا املج ــة يف ه ــا خــرة عملي االســرتاتيجيات، ولديه

ــان  ــدف ض ــك به ــركاء، وذل ــن ال ــة م ــة ودولي ــبكة وطني ش

جــودة الخدمــات وكفاءتهــا وقدرتهــا عــى الوصــول لكافــة 

الفئــات وعــدم االزدواجيــة يف تقديــم الخدمــات واالبتعــاد عــن 

ــني  ــرات ب ــادل الخ ــة لتب ــر فرص ــة إىل توف ــوائية، باإلضاف العش

املؤسســات املعنيــة وتســهيل عمليــة التعــاون والتكامــل بينهــا، 

ــل الشــامل. ــل املنظــم املتكام ــن العم ــا يضم مب

ــة  ــني كاف ــة ب ــات دوري ــد اجتاع ــال عق ــن خ ــم م ــذا يت وه

الــركاء وتوحيــد الجهــود واســتثار أفضــل لكافــة املــوارد 

البريــة واملاليــة، وميكــن ان تكــون اللجنــة التنســيقية للصحــة 

ــية  ــواة أساس ــكان ن ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــة يف صن اإلنجابي

للســوريني،  اإلنجابيــة  الصحــة  مجــال  يف  العاملــني  لشــبكة 

ــال.  ــة يف هــذا املج ــرى العامل ــات االخ ــة اىل الجه باإلضاف

ايجابيات السياسة: 

توفــر قاعــدة بيانــات شــاملة عــن املؤسســات التــي تقــدم 

خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني. 

استثار أفضل للمورد البرية واملالية. 

توحيد الجهود الوطنية والدولية يف بوتقة واحدة.

تحديات تنفيذ السياسة: 

ضعــف تعــاون املؤسســات التــي تقــدم خدمــات الصحــة 

ــة. اإلنجابي

املؤسســات تعمــل ضمــن سياســات املؤسســة األم واولويات 

الداعمني. 

مــن  والتشــبيك  التنســيق  خطــة  تنفيــذ  وميكــن 

خــال وجــود مرجعيــة تســتقبل تقاريــر املؤسســات 

الــركاء بــني  ونرهــا  ونشــاطاتها  وانجازاتهــا 
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ــموليتها.  ــات وش الخدم

اعتــاد النهــج التشــاريك كمنهجيــة عمــل بــني كافــة . 5

املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة 

التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج 

نوعيــة  تحســني  بهــدف  عليــه  واالعتــاد  املخيــات 

الخدمــات وتكاملهــا. 

دمــج االجــراءات اعــاه ضمــن االســرتاتيجية الوطنيــة . 6

للصحــة اإلنجابيــة وذلــك ضمــن املداخــات الخاصــة 

باالســرتاتيجية.

             الخاصة والتوصيات:

ــا  باســتعراض السياســات الســابقة الذكــر يتضــح مــدى أهميته

جميعــاً ودورهــا بتفعيــل خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني 

ــمولية  ــر ش ــح أك ــا لتصب ــات يف األردن وتطويره ــارج املخي خ

ــة،  ــة اإلنجابي ــة بالصح ــات الخاص ــة االحتياج ــى تلبي ــدرة ع وق

ــد للســوريني إىل األردن؛ مــا ســينعكس  ــق املتزاي نتيجــة التدف

ــى  ــة ويســاعد ع ــة األردني ــى الخطــط التنموي ــا ع ــك ايجاب ذل

نجــاح السياســات الخاصــة بالفرصــة الســكانية واالســتفادة 

ــات  ــل خدم ــة لتفعي ــة محكم ــع سياس ــة وض ــا، ألن عملي منه

الصحــة اإلنجابيــة للســوريني خــارج املخيــات يف األردن يتطلب 

ــة  ــة والثقافي ــات االجتاعي ــة الفئ ــار طبيع ــني االعتب ــذ بع األخ

واالقتصاديــة الخاصــة بالســوريني، لذلــك فــان تفعيــل خدمــات 

الصحــة اإلنجابيــة لهــم وضــان االســتفادة منهــا يتطلــب األخــذ 

ــن  ــد م ــه الب ــك فان ــل ذل ــن أج ــع، وم ــات االرب ــذه السياس به

ــة: ــي االجــراءات التالي تبن

ــس األعــى للســكان . 1 ــة برئاســة املجل ــة وطني تشــكيل لجن

املؤسســات  كافــة  ومبشــاركة  األردنيــة  الصحــة  ووزارة 

الحكوميــة وغــر الحكوميــة واملحليــة والدوليــة والتــي 

خــارج  للســوريني  اإلنجابيــة  الصحــة  خدمــات  تقــدم 

تتــوىل وضــع  واملختصــني،  الخــراء  وبعــض  املخيــات 

وعــي  مســتوى  لتحســني  الازمــة  الوطنيــة  الخطــط 

للخدمــات.  املاليــة  االســتدامة  وضــان  الســوريني 

ــيق . 2 ــة التنس ــان عملي ــة لض ــل جاعي ــات عم ــر آلي تطوي

والتشــبيك والعمــل بــروح الفريــق بــني كافــة املؤسســات 

للســوريني  اإلنجابيــة  الصحــة  خدمــات  تقــدم  التــي 

وتســهيل عمليــة التوعيــة والتثقيــف واالرشــاد. 

ــة . 3 ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــارب املؤسس ــم تج تقيي

واملحليــة والدوليــة يف تقديــم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة 

ــات خــال الســنوات األخــرة.  للســوريني خــارج املخي

تطويــر نظــام توثيــق محوســب شــامل لكافــة املؤسســات . 4

التــي تقــدم خدمــات الصحــة اإلنجابيــة للســوريني بهــدف 

اســتدامة  الدراســات وضــان  اعــداد  عمليــة  تســهيل 
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