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 +ICPD25االلتزامات الوطنية لقمة نيروبي

 االلتزام االردني  االلتزام العالمي

تكثيف جهودنا من أجل التنفيذ والتمويل   :(  1)  االلتزام العالمي

الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمية واإلجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وجدول برنامج عمل 

 للتنمية المستدامة. 2030أعمال 

من أولوياِت أهداِف التنميِة المستدامِة، وبرنامج عمَل المؤتمر  الدولي  للسكاِن والتنميِة ب  التزاَم األردن  كد ؤن

والبرنامج التنفيذي الوطني   2025رؤية  األردِن و 2030جندةِ التنميِة الطريٍق ال  خريطةَ خالل متابعة تنفيذِ 

2025. 

نحن نلتزم بضمان تحقيق صفر حاجة  (: 2) االلتزام العالمي

غير ملباة في المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة، 

وتوافر وسائل منع الحمل الحديثة عالية الجودة وذات األسعار  

 المعقولة واآلمنة. 

المعلومات والمشورة وخدمات تنظيم االسرة ذات الجودة المستندة على  يستمر األردن في االلتزام بتقديم 

المنهج الحقوقي وخاصة المناطق النائية والفئات الهشة، كما وردت في االستراتيجية الوطنية للصحة 

(. وتوفير وسائل  2024-2020( وفي الخطة التنفيذية ذات التكلفة لتنظيم االسرة )2024- 2020االنجابية )

وسائل تنظيم   ام سرة من خالل وزارة الصحة وتوزيعها لكافة الجهات المعنية  ورفع معدل استخد تنظيم اال

 . 2025% عام 43.3الى  2018% عام  37.4االسرة الحديثة من 

 

  : نلتزم بالسعي لتحقيق صفر لوفيات ( 3) االلتزام العالمي 

ومراضة األمهات التي يمكن الوقاية منها، واألمراض 

ل ناسور الوالدة، من خالل دمج نهج شامل لحزمة النفاسية، مث

الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية، بما في ذلك تدابير لمنع 

وتجنب اإلجهاض غير المأمون، والرعاية بعد اإلجهاض، في 

االستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية للتغطية الصحية  

مة الشاملة، وحماية وضمان حق جميع األفراد في السال

الجسدية واالستقالل الذاتي، وتوفير إمكانية الوصول إلى 

 الخدمات األساسية لدعم هذا الحق.

بالسعي الى خفض مراضة ووفيات األمهات من خالل تحليل أسباب المراضة والوفاة االلتزام    يؤكد األردن  

باالستناد الى معلومات السجل الوطني لوفيات األمهات والعمل على معالجة األسباب وتوفير البرامج  

من خالل  في االستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية للتغطية الصحية الشاملة، ودمجها والخدمات 

( والتي تستهدف كافة الفئات والشرائح السكانية بما  2024- 2020للصحة االنجابية )  الستراتيجية الوطنيةا

 . 2024-2020االسرة فيها فئة الالجئين، والخطة التنفيذية ذات التكلفة لتنظيم 
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ضمان حصول المراهقين والشباب على   (: 4) االلتزام العالمي 

ومالئمة للعمر، والتعليم، وخدمات شاملة معلومات شاملة 

وجيدة النوعية مالئمة للمراهقين، لتكون قادرة على اتخاذ 

خيارات مستنيرة بشأن حياتهم الجنسية والحياة اإلنجابية،  

لحماية أنفسهم بشكل كاٍف من الحمل غير المقصود والجنس  

القائم على العنف، واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال 

سي وفيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز، والقدرة على الجن

 االنتقال بأمان وبسعادة إلى مرحلة البلوغ. 

يؤكد االردن التزامه بضمان حصول المراهقين والشباب على معلومات شاملة ومالئمة للعمر من خالل  

دة الشباب في اتخاذ  تطبيق المعايير الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واالنجابية الصديقة للشباب لمساع

القرارات السليمة فيما يتعلق بصحتهم الجنسية واالنجابية وتمكينهم من تطبيق هذه القرارات، و تنفيذ  

 للشباب.وخاصة محور تعزيز الخدمات الصحية  2025- 2019االستراتيجية الوطنية للشباب 

االلتزام العالمي الخامس: إنهاء العنف الجنسي والعنف المبني  

نوع االجتماعي، بما في ذلك االلتزام بصفر زواج  على ال

األطفال والزواج القسري من أجل إدراك إمكانات جميع األفراد 

 اجتماعيًا واقتصاديًا -كعوامل للتغيير في مجتمعهم 

يلتزم االردن باستمرار العمل للحد من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي من خالل تطبيق  

و تنفيذ االستراتيجيات والبرامج والخدمات   األطفال،التشريعات الناظمة للحماية من العنف والحد من زواج 

،  2022- 2018سنة  18االجتماعية والنفسية والصحية وتنفيذ الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون 

التي تضمنت هدفاً استراتيجياً كامالً لتفعيل دور النساء    1325والخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم

االردن القرار كما يسعى     واستمرار العمل على تنفيذ منهاج عمل بيكين.في مواجهة العنف والتطرف، 

 نوعية الخدمات المقدمة لالطفال . الذي تضمن مواد تتعلق بتحسين  قانون حقوق الطفل ، 

 

: استخدام عمليات الميزانية الوطنية،  ( 6)لتزام العالمي اال
وهياكل تمويل جديدة وزيادة التمويل المحلي واستكشاف أدوات  

ومبتكرة لضمان التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل 
. المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  

للوفاء باحتياجات المجتمعات المحلية  سيتمر األردن في دعم تنفيذ برنامج الالمركزية من خالل  تمكين    
المشاريع المبنية على احتياجات مجتمعاتهم  ورصد المجالس المحلية ومجالس المحافظات في تنفيذ البرامج و 

المخصصات المالية المستجيبة لتلك االحتياجات واالولويات  وتطبيق منهج اإلدارة بالنتائج ، واجراء 
إصالحات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستمرار تعزيز التنسيق مع كافة الشركاء على جميع 

قدمِة، وفي   مع استهدف دقيق المستويات  ،   للفئات الهشة ، وتقليِل الفروقاِت في جودةِ الرعايِة الصحيِة الم 
الوصوِل اليها لتحقيِق الشموليِة والعدالِة، خاصةً في المناطِق الريفيِة وضمان وضع الموازنات المستجيبة  

  للنوع االجتماعي واألطفال والشباب 
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المئوية للمساعدات اإلنمائية زيادة النسبة  :  (  7) االلتزام العالمي  
الرسمية المخصصة تحديداً لضمان حصول الجميع على  
الصحة الجنسية واإلنجابية لتكملة التمويل المحلي لبرامج 

 الصحة الجنسية واإلنجابية 

يستمر األردن بااللتزام بتنفيذ  الخطط  الوطنية التي توجه التمويل الدولي لبرنامج تنظيم االسرة من خالل  
- 2020لألعوام  لالزمة السورية  خطة االستجابة       2024- 2020طة التنفيذية ذات التكلفة لتنظيم االسرة    الخ

فيها الصحية لضمان حصول الجميع على   ا بهدف توجيه المساعدات اإلنمائية وترتيب األولويات بم 2022
القاطنين على  لجميع . إلنجابيةالتمويل المحلي لبرامج الصحة الجنسية والدعم الصحة الجنسية واإلنجابية 

 األرض األردنية  

تسخير العائد الديموغرافي من خالل (: 8) االلتزام العالمي
االستثمار في تعليم المراهقين والشباب، وفرص العمل 
والصحة، بما في ذلك تنظيم األسرة والصحة والخدمات 

 الجنسية واإلنجابية 

يستمر األردن بتنفيذ  السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية الستثمار العائد الديموغرافي التي وردت  
والخطة الوطنية لمتابعة ورصد التقدم فيها  ورؤية األردن   2017في  وثيقة  سياسات الفرصة السكانية  

سعي للعمل على توفير خدمات  ، وال2025-2016واالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  2025
،وتوفير فرص  2030والسعي الى تحقيق التامين الصحي الشامل بحلول عام التأمينات االجتماعية الداعمة 

وتشجيع وتوفير الدعم المالي  التمويل للمشاريع الريادية للحد من البطالة  ورفع نسبة االلتحاق بالتعليم المهني  
 المرأة وتعزيز ارتباط التعليم بسوق العمل ،  وتمكين وحاضنات االعمال       والفني للمشاريع التشغيل الذاتي

وضمان وصولها الى الحقوق الشاملة والمنصفة وخاصة  تعزيز مشاركتها االقتصادية  من خالل توفير  
 . البيئة الداعمة لها  

 بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة(:  9  ) االلتزام العالمي

بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، حيث يقوم جميع الناس،  
والشباب، واألشخاص ذوو اإلعاقة  بمن فيهم كبار السن 

واألقليات اإلثنية والشعوب األصلية، ببناء مجتمعات يشعرون  
فيها بالتقدير وبإمكانهم تشكيل مصيرهم والمساهمة في الرخاء 

 لمجتمعاتهم 

و استراتيجية الحماية االجتماعية     2017بتنفيذ بنود قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  يلتزم األردن
والتي  تستجيب الحتياجات  الفئات الهشة من ذوي اإلعاقة وكبار السن والفقراء  لتعزيز    2019-2025

 الحق في العدالة االجتماعية  على مستوى العمل الالئق  والخدمات والمساعدات  االجتماعية . 

توفير بيانات عالية الجودة وفي الوقت   :(  10  )  االلتزام العالمي 
المناسب ومصنفة، واالستثمار في االبتكارات الصحية الرقمية 

 وتحسين نظم البيانات لتحقيق التنمية المستدامة. 

يستمر األردن بتعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنية وبناء القدرات الوطنية وتوفير البيانات الوطنية والمحلية  
االستراتيجية الوطنية    من خالل تنفيذ   الحساسة للنوع االجتماعي وتعزيز اآلليات المؤسسية) دون الوطنية( و

تعزيز أنظمة الرصد والتقييم لرصد البرامج والخطط الوطنية، بما فيها البرامج  ، و    2022-2018لإلحصاء  
 للتقدم المحرز   التنموية التنفيذية، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية
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االلتزام بمفهوم :  "ال شيء عنا، بدوننا"(:  11)  االلتزام العالمي
أنه ال يمكن مناقشة أي شيء عن صحة الشباب ورفاههم واتخاذ 
قرار بشأنها دون مشاركتهم ومشاركتهم المجدية )"ال شيء 

 عنا، بدوننا"(.

يلتزم األردن  على اعلى المستويات باستمرار مشاركة الشباب في وضع االستراتيجيات والخطط الوطنية    
من خالل  استمرار دعم المنابر والمنصات  للشباب للتعبير عن وجهات نظرهم  واولوياتهم ومشاركتهم في 

  تثقيف يا الصحة من خالل برامج    اتخاذ القرار  وتوظيف استخدام المناهج المبتكرة في توعية الشباب بالقضا
في المدارس والجامعات  ، والتشجيع على   الالمنهجيةاالقران  والتعليم التفاعلي  واألنشطة  المنهجية و 

 االعمال التطوعية  والريادية  ودعم  االبتكار والمبادرات الشبابية  

 

 

تلبية االحتياجات اإلنسانية  ضمان( 12) االلتزام العالمي
األساسية للسكان المتضررين، بما في ذلك الصحة الجنسية  
واإلنجابية، كعناصر حاسمة لالستجابة لألزمات اإلنسانية 
والبيئية، وكذلك سياقات إعادة الهشاشة وما بعد األزمات، بما 
في ذلك الحصول على اإلجهاض اآلمن حيثما كان ذلك قانونيًا، 

يات ووفيات األمهات بشكل كبير في ظل هذه لتخفيض وف
 الظروف.

والتي ركزت على توفير    (2022 -2020يلتزم األردن بتنفيذ خطة االستجابة لألزمة السورية لألعوام )
لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لالجئين من قبل المؤسسات الحكومية   من خالل الجهات المانحة  التمويل

 وتحسين الخدمات في المراكز الصحية في المناطق الريفية التي تستضيف الالجئين 

،واالستمرار في دعم الالجئين من اجل   MISPوتطبيق حزمة الخدمات األولية في حاالت الطوارئ ) )
 األولية بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. الوصول الى مرافق الرعاية الصحية

"المرأة واالمن والسالم"   1325االمن رقم  قرار مجلسواالستمرار بتنفيذ الخطة الوطنية األردنية لتفعيل 
  من خالل توفير الخدمات اإلنسانية المستجيبة والمراعية الحتياجات النوع االجتماعي وتسهيل الوصول اليها 
بشكل امن من قبل النساء والالجئات األكثر عرضة  للعنف والحاجة للحماية في المجتمعات المستضيفة  

 ومخيمات الالجئين 

 


