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انطالقـا مـن دور املجلس األعىل للسـكان كمرجعية لقضايا السـكان 
واملعلومـات  البيانـات  وتطويـر  تحديـث  عـىل  وحرصـه  والتنميـة 
املتعلقة بالسـكان والتنمية واقرتاح السياسـات السـكانية املبنية عىل 
األدلـة العامليـة، والتـزام االردن بتنفيـذ برنامـج عمـل املؤمتـر الدويل 
للسـكان والتنميـة القاهـرة 1994، والتزامـات قمـة نـرويب، واجنـدة 
التنميـة املسـتدامة 2030، ومتاشـيا مـع الهـدف الثالث مـن أهداف 
التنميـة املسـتدامة »ضـان متتـع جميـع السـكان بأمنـاط عيـش 
صحيـة وبالرفاهيـة يف جميـع األعـار وأن للجميـع الحـق بالتمتـع 
بأعـىل مسـتويات الصحـة البدنيـة والعقليـة التـي ميكـن الحصـول 
عليهـا. ومتابعـة للهـدف الثالـث عـر يف اتخـاذ إجـراءات عاجلـة 
للتصـدي لتغـر املنـاخ وآثـاره. مـن هنـا جـاءت اهمية سياسـة ربط 
التغـر املناخـي عىل صحـة السـكان الجنسـية واالنجابيـة. والتعرف 
عـىل مصـاد ر بحـث تقيس مـؤرشات التغـرات املناخيـة وأثرها عىل 

الصحـة الجنسـية و االنجابيـة للمـرأة. 
وحرصـاً مـن املجلـس األعىل للسـكان عـىل مواكبة القضايـا الحديثة 
التـي قـد يكون لهـا تأثر عىل الصحة الجنسـية واإلنجابيـة للمرأة يف 
املـدى القصـر والبعيـد، فـإن املجلـس األعـىل للسـكان أطلـق هذه 
السياسـة التـي تربـط التغـر املناخـي بالصحـة الجنسـية واإلنجابية 
للمـرأة ألول مـرة يف األردن وذلـك للتخفيف من اآلثار السـلبية التي 
قـد تنشـأ عـن التغـر املناخـي  الـذي يشـهده العـامل منـذ سـنوات 
وأخـذت مظاهرة تتجىل بشـكل أوضح يف العقديـن األخرين، وذلك 
مـن خـالل رصد التغـرات املناخية عىل الصحة الجنسـية واإلنجابية، 
عـىل املـدى القصـر والبعيـد وفـق مـا هـو متوفـر مـن معلومـات 

وبيانـات تخـدم هـذا املوضوع. 
الجنسـية واإلنجابيـة  الصحـة  املناخـي عـىل  التغـر  تأثـر  أصبـح  
للمـرأة يالقـي اهتامـاً مـن قبـل الباحثـن يف العـامل، وأصبـح هنـاك 
توجـه للبحـث العلمـي يف العـامل لدراسـة هـذا التأثـر، ومـع حداثة 
البحـث العلمـي يف هـذا الجانـب، توفـرت العديـد مـن الدراسـات 
التـي تشـر إىل أن هنـاك تأثـر للتغـر املناخـي عـىل بعـض جوانـب 
الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة للمـرأة، ولكـن مل تثبـت هـذه النتائـج 
يف مناطـق العـامل املختلفـة، وذلك لنقـص األبحاث يف هـذا املجال يف 
مناطـق العـامل املختلفـة من جهـة، وصعوبـة التوصـل إىل منهجيات 
علميـة قـادرة عـىل عـزل التأثـرات الناشـئة عـن العوامـل األخـرى 
لدراسـة تأثـر التغـر املناخـي. حيث ظهرت دراسـات تشـر إىل تأثر 
ارتفـاع درجـات الحـرارة عـىل الخصوبة، وتأثرهـا عـىل وزن املولود، 
وكذلـك تأثرهـا عـىل عمليات اإلجهـاض لدى الحوامـل، وكذلك ظهر 
بعـض الدراسـات التـي تهتم بدراسـة تأثر التغـر املناخي عىل كمية 
ونوعيـة الطعـام التي تؤثر بشـكل غـر مبارش عىل الصحة الجنسـية 

واإلنجابيـة للمـرأة]1[–]3[. 

يف األردن، أدى ظهـور التغـر املناخـي إىل توجيـه االهتـام إىل هـذه 
الظاهـرة، وقـد ركـزت هـذه الجهـود عـىل الحد مـن التغـر املناخي 
يف قطاعـات الزراعـة وامليـاه، وكذلـك يف القطـاع الصحـي يف مجـال 
األمـراض املتعلقـة بالجهاز التنفـي، ومرض الرسطـان والتي اعتربت 
أولويـة وطنيـة بالنسـبة للجهـات الرسـمية عـىل جوانـب الصحـة 
الجنسـية واإلنجابيـة للمـرأة يف ظـل غيـاب الدراسـات واألبحـاث 
التـي تدعـم هـذا التأثر عـىل الصعيد املحـي ويف ظل غيـاب الدعم 
إلجـراء هـذا النوع من البحـوث من قبل املختصـن يف مجال الصحة 

الجنسـية واإلنجابيـة وربطهـا مبظاهـر التغـر املناخـي يف األردن. 
ومـع غيـاب توفـر األدلة العلمية لهذه التأثرات، فقـد غاب االهتام 
بتوفـر الثقافـة الطبيـة الالزمـة للتوعيـة لتأثـر التغـر املناخـي عىل 
الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة، وعـدم االهتـام بهـذه الجوانـب يأيت 
مـن قبـل الجهـات الرسـمية وغـر الرسـمية العاملـة يف قضايـا املرأة 
واملهتمـة يف املجـاالت الصحيـة والبيئـة يف األردن وعالقتهـا بالتغـر 
املناخـي. وتـأيت هذه السياسـات لتسـليط الضـوء عىل هـذا الجانب 
املهـم لتأثـر التغـر املناخي، وكذلـك متابعة هذا التأثر يف السـنوات 

القادمة.

وتشـمل عمليـة الربط أربع سياسـات، تتعلـق األوىل بتوجيه البحث 
العلمـي يف األردن لربـط التغر املناخي بالصحة الجنسـية واإلنجابية 
للمـرأة يف القطاعـن العـام والخـاص، أمـا السياسـة الثانيـة فتتعلـق 
بتثقيـف القطاعـات الحكوميـة والتعليمية بكيفية الربـط بن التغر 
السياسـة  للمـرأة، وتتعلـق  الجنسـية اإلنجابيـة  املناخـي والصحـة 
الثالثـة بتعزيـز دور اإلعـالم يف مجـال إبـراز ظاهـرة التغـر املناخـي 
وربطها بالصحة الجنسـية واإلنجابية للمرأة يف األردن، وأما السياسـة 
الرابعـة فتهتـم بـإرشاك القطـاع الطبـي الخاص يف مجـال ربط التغر 
املناخـي بالصحـة الجنسـية واإلنجابيـة للمـرأة يف األردن. وإنجـاح 
العمـل يف تطبيـق هذه السياسـات ال بـد من تعزيز قنـوات االتصال 
بـن الجهـات املختلفـة املسـؤولة عن تنفيذ هـذه السياسـات وذلك 
لتنسـيق العمـل يف االتجاهات التي تخدم موضـوع الربط بن التغر 

املناخـي وتأثـره عـىل الصحة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن.  
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تعـرف ظاهـرة التغـر املناخي بأنهـا أي تغرات يف منـط املناخ خالل 
فـرتة زمنيـة طويلـة، وتظهـر من خـالل التغر عـىل درجـات الحرارة 
طويلـة املـدى، حدوث موجـات مناخية متطرفة، وحـدوث الكوارث 
البيئـي]4[.  النظـام  اسـتدامة  عـىل  الكبـرة  والتأثـرات  الطبيعيـة، 
ورصـدت ظاهـرة التغـر املناخـي يف السـنوات األخـرة، وذلـك مـن 
خـالل مـا شـهده العـامل مـن تغـر يف الظواهـر املناخيـة عـن مـا هو 
معتـاد، ونتـج عـن ذلـك زيـادة االهتام برصـد التأثـرات التي ميكن 

أن يحدثهـا التغـر املناخـي عـىل مناحـي الحيـاة املختلفة. 
فقـد ظهـر التغـر املناخي بعدة صـور منها ارتفاع عـىل املعدل العام 
عـىل درجـة الحـرارة، واالنخفـاض عـىل معـدالت درجات الحـرارة يف 
بعـض املناطـق، كذلك تأخر موسـم األمطار يف بعض الدول، أو سـوء 
توزيـع املوسـم املطـري، وكذلـك ارتفـاع نسـب الرطوبـة، أو ارتفـاع 
معـدالت التبخر الناتجـة من ارتفاع درجات الحـرارة، أو زيادة رسعة 
الريـاح، كذلـك زادت معدالت حـدوث األعاصر يف بعض مناطق من 

العامل.  
ويف هـذا السـياق ظهـرت العديـد مـن الدراسـات واألبحـاث التـي 
اهتمت بدراسـة التغر املناخي، ويف األردن كان هناك اهتام واسـع 
بدراسـة هـذا املوضـوع مـن خـالل الدراسـات واألبحـاث األكادميية، 
ودراسـة هـذا التغـر مبختلـف جوانبـه. اهتمـت معظـم الدراسـات 
واألبحـاث بإبـراز أشـكال التغـر املناخـي املبـارشة واملتعلقـة بالتغر 
يف الظـروف املناخيـة مـن تغـر عىل درجـات الحـرارة صيفاً وشـتاًء، 
والتغـر يف معـدالت األمطـار، والتغـر يف رسعـة الريـاح، كذلـك كان 
هنـاك العديـد مـن الدراسـات والتـي اهتمـت بدراسـة امللوثـات 
الهوائيـة وتراكيزهـا، وتركـزت هـذه الدراسـات يف التأثـرات املبارشة 
للتغـر، وأخفقـت يف دراسـة التغـرات غـر املبـارشة التـي تنتـج عن 
التأثـر املبـارش والتـي تؤثـر يف صحـة اإلنسـان عـىل املـدى القريـب 
والبعيـد. ومن أجل دراسـة املوضوع بشـكل شـامل ال بـد من الرتكيز 
عـىل تأثـر التغـر املناخي عـىل الصحة الجنسـية واإلنجابيـة للمرأة، 
باملقابـل ال بـد من دراسـة تأثـر دور املـرأة يف التقليل مـن التأثر يف 

ظاهـرة التغـر املناخـي يف املـدى القريـب والبعيـد]4[.

دراسـة التأثـر غـر املبـارش للتغـر املناخـي عـىل الصحـة يعتـرب من 
املوضوعـات التـي مل تطـرح بشـكل واسـع يف العـامل واألردن، كذلـك 
تأثر التغر املناخي عىل الصحة الجنسـية واإلنجابية للمرأة، وسـبب 
إغفـال هـذا النوع من الدراسـات هـو عدم وجود مختصـن قادرين 

عـىل الربـط بن التغـر املناخي والصحـة الجنسـية واإلنجابية. 

ميكـن إجـراء عمليـات ربط متكاملة من خالل الجمع بن الدراسـات 

املتعلقـة بالتغـر املناخي من جهة، والدراسـات املتعلقة بالتأثر عىل 
الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة وجمع وحـر هذه النتائـج ميكن من 
حـر هـذا التأثـر، والتعرف عىل مصـادر التأثر اآلتيـة من التغرات 
املناخيـة، وكيفيـة الحـد منها، من ناحيـة فإن فهـم ديناميكية التأثر 
متكن من ربط السياسـات املتعلقة بالتقليل من آثار التغر املناخي، 
بتلك املتعلقة باملحافظة عىل الصحة الجنسـية واإلنجابية، والوصول 

إىل سياسـة تربط التغر املناخي بالصحة الجنسـية واإلنجابية.
وسـبل  املسـتدامة  التنميـة  مبـؤرشات  كبـراً  اهتامـاً  األردن  يـويل 
تحقيقهـا مـع نهايـة 2030، ويف مجـال الهـدف الثالث عـر املتعلق 
فـإن  وآثـاره،  املناخـي  للتغـر  للتصـدي  عاجلـة  إجـراءات  باتخـاذ 
السياسـات الحاليـة سـوف تسـاهم يف تعزيـز القـدرة عـىل الصمـود 
يف مواجهـة املخاطـر املرتبطـة باملنـاخ والكـوارث الطبيعيـة، وتعزيز 
القـدرة عـىل التكيـف مع املخاطر الناشـئة عن التغـر املناخي. وتأيت 
هـذه السياسـات مكملـة لتلـك السياسـات التـي تعنى بتأثـر التغر 
املناخـي عـىل مناحي الحياة املختلفة والتي تتبناهـا وزارة البيئة]5[، 
وسياسـة تأثـر التغر املناخي عىل الصحة بشـكل عـام والتي تتبناها 
وزارة الصحـة]6[، حيـث أن السياسـات الحاليـة سـوف تعمـل عـىل 
إيجـاد التكامل مع السياسـات الوطنية األخرى التي تسـعى للتقليل 
مـن تأثـر التغر املناخـي واملرتبط بتحقيق الهـدف الثالث عر من 

أهـداف التنمية املسـتدامة. 
مـن ناحية أخرى، فإن هذه السياسـات سـوف تدعـم تطبيق اتفاقية 
باريـس]7[، التـي وقعـت عليهـا األردن والتي تسـعى إىل تقليل آثار 
التغـر املناخـي والتصـدي لهـذه اآلثـار بشـكل دويل، كذلـك سـوف 
تسـاهم هذه السياسـات بتعزيـز الخدمات الصحيـة املقدمة للمرأة 
مـن ناحيـة، وسـوف تسـاهم يف تعزيـز دور املـرأة يف التقليـل مـن 
حـدوث ظاهـرة التغـر املناخـي من خـالل التقليـل مـن االنبعاثات 

التـي تسـاهم يف زيـادة هـذه الظاهرة. 
 

ازدادت حـدة التأثـر املناخـي يف السـنوات القليلـة املاضيـة، وبينت 
التقاريـر أن الـدول الناميـة هـي األقـل مسـاهمة يف حـدوث التغـر 
املناخـي إال أنهـا األكـر تأثـراً بهـذا التغيـر يف العديـد مـن الجوانب 
ومنهـا التأثـر عـىل الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة، وبـن التقريـر أن 
دراسـة تأثـر التغر املناخي عـىل الصحة الجنسـية واإلنجابية للمرأة 
ال يـزال يف بداياتـه، وأوىص هـذا التقريـر بـرورة تكثيـف البحـث 

العلمـي يف هـذا املجـال]8[. 
أوضـح تقريـر )Figo( الـذي تناول تأثـر التغر املناخـي عىل الصحة 
الجنسـية واإلنجابيـة للمـرأة، مـن خـالل رصـد الدراسـات املتعلقـة 

الجنســية  الصحــة  عــى  املناخــي  التغــري  تأثــري 

ودوليــاً محليــاً  واإلنجابيــة 
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بهـذا املوضـوع، أن هنـاك تأثر للتغر املناخي عىل الصحة الجنسـية 
واإلنجابيـة، حيـث بـن التقريـر أن هنـاك تأثـر للتغـر املناخي عىل 
صحـة املـرأة الحامـل وعـىل منـو الجنـن. وقد بـن التقريـر أن هناك 
تأثـر عكـي للتغـر املناخـي عـىل الحمـل مـن خـالل تأثـر ارتفـاع 
درجـات الحـرارة والتـي تـؤدي إىل حـدوث الـوالدات املبكـرة، ووفاة 
األجنـة، كذلـك بـن التقرير أن تأثر التغر املناخـي ميكن أن ينعكس 
عـىل الخصوبـة والصحـة العقليـة للمـرأة]1[. فقـد أوضـح تقريـر 
)Blomstrom et al( أن النسـاء واألطفـال هـم أكـر عرضـة 14 مرة 
ملخاطـر الكـوارث الطبيعيـة، كذلـك أوضـح التقريـر أن وفاة النسـاء 
اللـوايت تتجـاوز أعارهن 40 سـنة تزيد عـن 31% يف بنغالدش، كذلك 
بـن التقريـر أن 70% مـن الوفيات التي حدثت نتيجة تسـونامي كن 
 )National Adaptation Programs( من النسـاء]4[. أوضح تقرير
أن 215 مليـون امـرأة يف العـامل ال متتلك القدرة عـىل تخطيط األرسة، 
ويفتقـدن للوصـول إىل خدمات رعاية األمومة والتعرف عىل وسـائل 

األرس]9[.  تخطيط 
أوضحـت التقاريـر املناخيـة الصـادرة مـن دائـرة األرصـاد الجويـة1، 
والصـادرة عـن البنـك الـدويل]10[ واملتعلقـة بـاألردن، أن درجـات 
الحـرارة العظمـى ارتفعـت مـا بـن 0.3 إىل 1.8 درجـة مئويـة، وقـد 
أوضحـت الدراسـات العامليـة أن التعرض لدرجات حـرارة مرتفعة أو 
التعـرض ملوجـات الحـر تؤثـر عـىل صحـة املرأة بشـكل عـام وصحة 
املـرأة الحامـل بشـكل خـاص يف ظل عـدم توفـر الرعايـة الصحية أو 
تراجـع الظـروف االقتصاديـة لـأرسة وذلـك مـن أجـل توفر وسـائل 
الوقايـة مـن ارتفـاع درجـات الحـرارة، وقـد أوضحـت الدراسـات أن 
تجـاوز درجات الحـرارة 40.6 درجة مئويـة تضاعف معدل الخطورة 
التـي تتعـرض لهـا املـرأة الحامـل، وتظهـر هـذه الظـروف يف بعـض 
مناطـق األردن مثـل األغـوار والعقبـة، او من خالل موجـات الحرارة 

يف املناطـق األخـرى مـن األردن.

وقـد بينـت الدراسـات أن التعـرض الطويـل لدرجات الحـرارة يؤدي 
إىل والدة الجنـن ميـت، أو حـدوث العيـوب الخلقيـة للجنـن، أو 
العمـر]12[]11[]2[،  عـن  النظـر  بغـض  املبكـرة  الـوالدة  حـدوث 
كذلـك بينـت الدراسـات أن ارتفـاع درجـات الحرارة تـؤدي إىل زيادة 
تعـرض الحامـل للمضاعفـات مثـل ارتفـاع ضغـط الـدم الناتـج مـن 
الحمـل]13[، وتسـمم الحمـل، وضعـف الجنـن عنـد الـوالدة]14[، 
وانخفـاض وزنـه]17[–]15[، كذلـك يعمـل عـىل زيـادة إفـراز املـواد 
الفعالـة يف األوعيـة، ويزيـد مـن لزوجـة الـدم، ويؤثـر عـىل البطانـة 
الغشـائية والتـي تؤثـر عـىل تدفق الـدم املشـيمي، وزيـادة التعرض 
ألزمـات ضغـط الدم، وحدوث الـوالدة املبكـرة]11[. كذلك أوضحت 
بعـض الدراسـات حـدوث اإلجهـاض نتيجة ارتفـاع درجـات الحرارة، 

وقـد بينـت دراسـة )Asamoah( أن سـبب اإلجهـاض نتيجـة ارتفاع 
درجـات الحـرارة، هـو ضعـف قـدرة الجنـن عـىل تحمـل درجـات 
الحـرارة العاليـة أثنـاء مراحل منـوه والناتج عـن ارتفاع حرارة جسـم 

األم]18[. 
مـن ناحيـة أخرى بينت تقارير التغـر املناخـي يف األردن أن درجات 
الحـرارة الدنيـا انخفضت يف السـنوات األخرة مـن 0.4 درجة إىل 2.8 
درجـة مئويـة]10[، وقـد أوضحـت دراسـة )Xu et al( أن التعـرض 
التناسـي  الجهـاز  يف  األمـراض  حـدوث  إىل  يـؤدي  بـاردة  ألجـواء 
لإلنـاث]19[. وقـد بينـت هذه الدراسـة أنه ال يوجد دراسـات توضح 

طبيعـة هـذا التأثر.

أوضحـت بعـض الدراسـات تأثـر التغـر املناخـي عـىل سـن البلـوغ 
عنـد اإلنـاث]22[–]20[، وقـد أوضحـت هـذه الدراسـات أن هنـاك 
دالئل تشـر إىل تبكر سـن البلوغ عند اإلناث، فقد أوضحت دراسـة 
)Saar et al( والتـي أجريـت يف فلسـطن أن بلـوغ البنات يف منطقة 
صفـد هـو أعـىل مبقـدار 17.9% مـن سـن بلـوغ البنـات يف منطقـة 
إيـالت، وعـزت الدراسـة السـبب إىل حـرارة املنـاخ]22[، ويف دراسـة 
االسـتعراض  أسـلوب  اسـتخدمت  والتـي   )Canelon& Boland(
املرجعـي للدراسـات التـي تناولت موضوع سـن البلوغ عنـد اإلناث، 
فقـد أوضحـت هذه الدراسـة أن تأثر التغر املناخي عىل تبكر سـن 
البلـوغ لـدى اإلنـاث سـببه نقص الغـذاء الناتج عـن ارتفـاع درجات 
الحـرارة وانخفـاض معـدالت األمطـار التـي تؤثـر عـىل توفـر الغذاء 
ونوعيـة الغـذاء]21[. وهناك مجموعة أخرى من الدراسـات اهتمت 
دراسـة  ففـي  الخصوبـة]26[–]23[،  عـىل  املناخـي  التغـر  بتأثـر 
)Barreca et al( والتـي أجريـت يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، 
بينـت الدراسـة أن الخصوبـة تقـل بازديـاد درجـات الحـرارة خـالل 
فـرتات ارتفـاع الحـرارة، وتعـود للزيـادة يف الفرتات التـي يتكون فيها 
 )Barreca( درجـات الحـرارة مبعدالتهـا العاديـة، وقـد عـزت دراسـة
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل أن نوعيـة الحيوانـات املنويـة 
يف أوقـات ارتفـاع درجـات الحـرارة تكـون منخفضـة، وأن درجـات 
الحـرارة تـؤدي إىل التقليـل مـن هرمون التستوسـترون عنـد اإلناث 
وهـذا يقلـل من احتاليـة حدوث الحـال يف فرتات ارتفـاع درجات 

الحـرارة]27[]23[. 

أشـارت العديـد مـن التقارير الصادرة عن مؤسسـات دولية أن هناك 
دوراً مهـاً للمـرأة يف التقليـل من حدوث ظاهرة التغـر املناخي]4[
]28[، فقـد أوضحـت بـأن الزيادة يف عدد السـكان سـوف تـؤدي إىل 
زيـادة االنبعاثـات التـي تـؤدي إىل تعظيـم ظاهـرة التغـر املناخـي، 
أيضـاً اشـارت إىل أن حجـم األرسة، والتوزيـع العمـري، وزيـادة عـدد 

1   دائرة األرصاد الجوية، )2019(. محطات الرصد الجوي يف مطار عان، الباقورة، ديرعال، إربد، معان، ومطار امللكة علياء الدويل.
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سـكان الحـر تـؤدي إىل زيـادة االنبعاثـات وزيـادة ظاهـرة التغـر 
املناخـي، من ناحية أخرى، فقد أوصت هذه الدراسـات بأن تحسـن 
تعليـم اإلناث، وتوفـر فرص اقتصادية أفضل لهن، وتحسـن إمكانية 
وصولهـن لخدمـات الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة، وتخطيـط حجـم 
األرسة سـوف تقلـل مـن التأثـر بالتغـر املناخـي، وتقلل مـن انبعاث 

الغـازات الدفيئـة، وتسـاهم يف تحقيق النمو املسـتدام. 

نتيجـة مقابلـة املختصـن يف مجـال التغـر املناخـي )دائـرة األرصـاد 
الجويـة، ووزارة البيئـة، ووزارة امليـاه والـري، ووزارة النقـل، ووزارة 
الزراعـة(، ويف مجـال الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن مـن 
البلقـاء،  الصحـة، وجامعـة  الحكومـي )وزارة  القطـاع  العاملـن يف 
والجامعـة األردنيـة، وجامعة الرموك، وجامعة العلـوم والتكنولوجيا 
األردنيـة، وكليـة رفيـدة(، واألطبـاء يف القطـاع الخـاص، والجمعيـات 
النسـائية )جمعيـة تضامـن، وجمعيـة النسـاء العربيـات(، ومكتـب 
منظمـة الصحـة العاملية يف األردن، وجلسـات العصـف الذهني التي 
حرها ممثلن عن وزارة الصحة، ووزارة البيئة، والجامعات األردنية 
حـول املوضـوع، وكذلـك مراجعـة السياسـات املتعلقـة بالتكيف مع 
التغـر املناخـي )االسـرتاتيجية الوطنيـة للتكيـف الصحي مـع التغر 
املناخـي وخطـة العمـل يف األردن التـي أعدتهـا وزارة الصحـة عـام 
2012، وسياسـة التغر املناخي يف اململكة األردنية الهاشـمية 2013-

2020 والتـي أعدتهـا وزارة البيئـة( فقـد تـم التوصـل إىل مجموعـة 
اسـتنتاجات متثلـت يف مـا يي: 

عدم وجود دراسـات علمية تتناول الربط بن الصحة الجنسـية . 1
واإلنجابيـة والتغـر املناخـي يف األردن، وذلك من خالل تشـكيل 
مجموعـات دراسـية مـن باحثـن يف مجـال الصحـة الجنسـية 

واإلنجابيـة وباحثـن يف التغر املناخـي ]26[. 
القطـاع . 2 لـدى  املناخـي  التغـر  التثقيـف حـول قضايـا  غيـاب 

األردن.  يف  النسـايئ 
تبايـن تأثـر التغـر املناخـي يف مناطـق األردن املختلفـة، وذلك . 3

بسـبب تبايـن الظـروف املناخيـة بسـبب تبايـن الطبيعـة يف 
األردن. 

غيـاب النشـاطات الطبيـة وعـدم وجـود مختصـن يف مجـال . 4
الصحـة اإلرشـادية النفسـية والطبيـة يف مجـال التغـر املناخـي 
وتأثراتـه عـىل الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن وذلـك 

لتقديـم اإلرشـاد للمـرأة يف مختلـف مناطـق اململكـة. 
نقـص الدراسـات املتعلقـة بالتغـر املناخي للوصـول إىل تحديد . 5

دقيـق للجوانـب املناخية التـي تأثرت بالتغـر املناخي. 
عـدم وجـود منصـات إلكرتونيـة تقـدم أيـة معلومات إرشـادية . 6

حـول تأثـر التغـر املناخـي عـىل الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة 
باللغتـن العربيـة واإلنجليزيـة. 

عـدم نضـوج األبحـاث العامليـة املتعلقـة بتأثـر التغـر املناخي . 7
عـىل الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة، حيـث أن هـذه الدراسـات 

الزالـت يف بدايتهـا. 
عـدم إمكانيـة فصـل تأثر التغـر املناخي عن التأثـرات األخرى . 8

للوصـول إىل نتائـج مثبتة حول تأثر التغـر املناخي عىل الصحة 
الجنسية واإلنجابية .

بالصحـة . 9 املناخـي  التغـر  تربـط  طبيـة  سـجالت  توفـر  عـدم 
األردن. يف  واإلنجابيـة  الجنسـية 

باالعتـاد عـىل نتائج املقابـالت التي أجريت مـع املختصن يف مجال 
الجهـات  األردن، وكذلـك  للمـرأة يف  واإلنجابيـة  الجنسـية  الصحـة 
الجنسـية  والصحـة  املناخـي  بالتغـر  املعنيـة  الرسـمية  الحكوميـة 
واإلنجابيـة يف األردن، وكذلـك الجهـات الدوليـة الصحيـة العاملـة يف 
األردن، واملنظـات النسـائية واملوضحـة نتائجهـا يف املالحـق، فإنـه 
ميكـن صياغـة التحليـل الرباعـي لعنـارص القـوة والضعـف والفـرص 

والتهديـدات كـا يـي:
جـدول 1:التحليـل الرباعـي لعنـارص القـوة، والضعـف، والفـرص، 
والتهديـدات لنتائـج تحليـل ربط التغـري املناخي بالصحة الجنسـية 

واإلنجابيـة يف األردن

عنارص الضعف عنارص القوة
عدم توفر أية أبحاث او دراسات تتناول ربط 	 

التغر املناخي بالصحة الجنسية واإلنجابية يف 

األردن.

عدم توفر منهجيات علمية تساعد يف عزل تأثر 	 

العنارص األخرى عىل الصحة الجنسية واإلنجابية 

عدم توفر التمويل الالزم لدعم نشاطات علمية 	 

يف املوضوع .

عدم توفر مختصن يف مجال ربط التغر املناخي 	 

بالصحة الجنسية واإلنجابية يف األردن .

عدم توفر سياسات محلية تتناول سبل تقليل 	 

التغر املناخي عىل الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمرأة .

عدم توفر مصادر إرشادية حول التغر املناخي 	 

وتأثراته بشكل عام وعىل الصحة الجنسية 

واإلنجابية بشكل خاص.

اعتبار موضوع الصحة الجنسية واإلنجابية أقل 	 

أهمية من القضايا الطبية األخرى مثل أمراض 

الجهاز التنفي والرسطان.

تبني ربط الصحة 	 

الجنسية واإلنجابية 

للمرأة بالتغر املناخي من 

قبل جهة مختصة تتوىل 

التنسيق مع الجهات 

األخرى املحلية والخارجية. 

نتائــج تقييــم االهتاممات الرســمية وغري الرســمية بالتغري 

املناخــي وأثــر عى الصحة الجنســية واإلنجابيــة يف األردن

التحليــل الرباعــي لعنــارص القــوة والضعف والفــرص والتهديــدات لتقييم 

االهتــامم بالتغــري املناخي وأثر عى الصحة الجنســية واإلنجابيــة يف األردن
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التهديدات الفرص
ظهور التغر املناخي بصورة متعددة قابلة للتغر 	 

من سنة ألخرى ويصعب توقع طبيعة التأثر.

االستعانة بتجارب الدول 	 

األخرى يف املجال الطبي 

لتنفيذ دراسات تتعلق بربط 

التغر املناخي بالصحة 

الجنسية واإلنجابية للمرأة 

يف األردن.

متـت عمليـة وضـع السياسـات التاليـة وفقـاً لنتائـج املقابـالت التي 
متـت مع أصحـاب العالقة من القطاعن العـام والخاص من العاملن 
يف مجـال التغـر املناخـي أو العاملـن يف مجـال الصحـة الجنسـية 
واإلنجابيـة يف األردن، وكذلـك الجمعيـات النسـائية املهتمة بشـؤون 
املـرأة يف األردن، ومراجعـة األدبيـات ذات العالقـة باملوضوع، وكانت 

تهـدف هـذه السياسـات إىل مـا يي: 

أهداف السياسات قصرية املدى 

تتلخص أهداف السياسة يف املدى القصر فيا يي:
توجيـه االهتـام مـن الجهـات املعنيـة الحكوميـة والخاصـة . 1

لدراسـة أشـكال التغـر املناخـي التفصيليـة مـن خالل تشـكيل 
والشـهري  اليومـي  املـدى  عـىل  التأثـر  هـذا  لدراسـة  أفرقـة 

اململكـة.  املختلفـة يف  الجغرافيـة  املناطـق  والسـنوي ويف 
توجيـه العاملـن يف القطاع الطبـي واملعنين بالصحة الجنسـية . 2

واإلنجابيـة يف القطاعـن العام والخاص، ويف الجامعات الرسـمية 
إىل االهتـام بالبحث العلمي املتعلق بربط تأثر التغر املناخي 
عـىل الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة، وكذلـك التأثـر العكي من 
خـالل تنظيـم األرسة، وزيـادة تعليـم املـرأة وثقيفهـا للحـد من 

االنبعاثـات التـي تؤثر يف التغر املناخـي يف األردن. 
توفـر الدعـم املـايل الـالزم لدعـم الدراسـات واألبحـاث الخاصة . 3

املناخـي  التغـر  تربـط  التـي  وبالدراسـات  املناخـي،  بالتغـر 
بالصحـة الجنسـية واإلنجابيـة للمـرأة يف األردن. 

توجيه وسـائل اإلعالم مبختلف أشـكالها إىل إبراز موضوع التغر . 4
املناخي وتأثره عىل الصحة الجنسـية واإلنجابية يف األردن. 

تقديـم برامـج توعويـة تربـط بـن التغـر املناخـي والصحـة . 5
مختلـف  يف  للنسـاء  األردن  يف  للمـرأة  واإلنجابيـة  الجنسـية 
مناطـق اململكة من خـالل الجهات الحكومية وشـبه الحكومية 

واملنظـات التـي تعنـى بشـؤون املـرأة يف األردن. 
حـث املنظـات الدولية لتوجه لدعم موضـوع الربط بن التغر . 6

املناخي والصحة الجنسية واإلنجابية يف األردن لوجستياً ومالياً. 
الجنسـية . 7 بالصحـة  وربطـه  املناخـي  التغـر  موضـوع  إضافـة 

واإلنجابيـة للمـرأة يف املقـررات التعليميـة يف املرحلـة الثانويـة 
ومـا يليهـا إليجـاد توعيـة عامـة يف هـذا الجانـب. 

أهداف السياسات بعيدة املدى

تتلخص أهداف السياسة يف املدى البعيد فيا يي:
إيجـاد مراكـز بحـث علمي متخصصـة يف مجال التغـر املناخي . 1

والصحة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن.
بناء الخربات الكافية يف مجال التغر املناخي والصحة الجنسـية . 2

املـدى  عـىل  التأثـرات  حجـم  ملتابعـة  األردن،  يف  واإلنجابيـة 
البعيـد، وإيجـاد حلـول للتقليل مـن التأثر يف صـوره الحالية أو 

أيـة صـورة غـر متوقعـة قـد تظهر يف املسـتقبل. 
الجنسـية . 3 بالصحـة  وربطـه  املناخـي  التغـر  موضـوع  إدراج 

والدوائـر  الـوزارات  تعدهـا  التـي  السياسـات  يف  واإلنجابيـة 
البعيـد. املـدى  عـىل  الحكوميـة 

نـر ثقافـة التوعيـة يف مجـال تأثـر التغـر املناخـي وربطـه . 4
بالصحـة الجنسـية واإلنجابيـة يف جميـع مراكـز رعايـة األمومـة 

األردن.  املنتـرة يف  والطفولـة 
إيجـاد وسـائل ترويجيـة إلكرتونيـة مسـتدامة تعنـى بتقديـم . 5

النصائـح واإلرشـادات يف هـذا املجـال باللغـة العربيـة وتصـل 
لكافـة النسـاء يف اململكـة، وإعداد مـواد علميـة تثقيفية تراعي 
تحديـث املعلومـات الخاصـة بهـذا املجـال وفـق النتائـج التـي 
تحققهـا الدراسـات واألبحـاث العلميـة املتعلقة بهـذا املوضوع 

األردن. يف 

وقد كانت السياسات عىل النحو التايل: 
السياسـة األوىل : تعزيـز البحـث العلمـي يف مجـال ربـط التغـري 

الجنسـية واإلنجابيـة بالصحـة  املناخـي 

تشـجيع البحـث العلمـي املتعلق بدراسـة تأثري التغـري املناخي عى 
الصحة الجنسية واإلنجابية يف الجامعات الرسمية والخاصة، وكذلك 
توفـري الدعـم إلجـراء دراسـات طبيـة متخصصـة يف املستشـفيات 
واملراكـز الصحية لدراسـة هـذه الجوانب لتعزيز دراسـة األثر داخل 

األردن. 

يتطلـب تنفيـذ هـذه السياسـة إرشاك عـدة جهـات مـن القطـاع 
يف  العلمـي  البحـث  ومراكـز  الرسـمية،  والجامعـات  الحكومـي، 
القطاعـن الحكومـي والخـاص. ويواجه تنفيذ هذه السياسـة العديد 

مـن اإليجابيـات واملحـددات والتـي تتمثـل يف مـا يـي: 

إيجابيات السياسة األوىل

والصحــة  املناخــي  التغــري  بــني  الربــط  سياســات 

األردن يف  واإلنجابيــة  الجنســية 
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توجيـه القطـاع الطبي الذي يعنى بالصحة الجنسـية واإلنجابية 	 
لبنـاء قـدرات علميـة فيـا يتعلـق بالتغـر املناخـي واسـتغالل 
هـذه القـدرات يف توجيـه البحـث العلمـي للربـط مـع الصحة 

الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن. 
االطـالع عـىل املنهجيـات العلميـة العامليـة املسـتخدمة للربـط 	 

بـن التغـر املناخي والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة وتطبيقها يف 
األردن. 

ربـط التأثرات املناخية املتباينـة يف املناطق الجغرافية املختلفة 	 
بالصحة الجنسـية واإلنجابية .

تحديـد األولويـات لربـط التغـر املناخـي والصحـة الجنسـية 	 
واإلنجابيـة يف األردن وحسـب ظاهر التغـر املناخي التي تتكرر 

وتظهـر خـالل السـنوات املتعاقبة. 
التـي تعنـى بالصحـة 	  تعزيـز التنسـيق بـن الجهـات الطبيـة 

الجنسـية واإلنجابيـة والجهـات املعنيـة بالتغـر املناخـي يف األردن. 
وضـع خطط شـاملة لرصـد التغـرات املناخية وربطهـا بالصحة 	 

الجنسـية واإلنجابية يف األردن. 

محددات السياسة األوىل: 
ارتفـاع التكاليـف املالية الالزمة لدعم البحـث العلمي والجهود 	 

الالزمـة لربـط التغـر املناخـي بالصحـة الجنسـية واإلنجابية يف 
األردن. 

توفـر كـوادر طبيـة تعنـى بالصحـة الجنسـية واإلنجابيـة عـىل 	 
خـربة ودرايـة ومعرفة بالتغر املناخـي واشـكاله الحالية والتنبؤ 

بأشـكاله املستقبلية .
األبحـاث 	  نتائـج  لرصـد  الجهـود  لكافـة  راعيـة  جهـة  توفـر 

مجـال  األردن يف  يف  املـرأة  واقـع  عـىل  وعكسـها  والدراسـات 
. واإلنجابيـة  الجنسـية  الصحـة 

توفـر سـجالت من قبـل وزارة الصحـة لحاالت طبيـة تربط بن 	 
تأثـر التغر املناخي والصحة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن. 

الجهات املسؤولة عن تنفيذ السياسة األوىل:
هنـاك العديـد مـن الجهـات املسـؤولية عـن تنفيـذ السياسـة األوىل 

تتمثـل يف مـا يي: 
وزارة الصحة .	 
كليات الطب يف الجامعات الحكومية .	 
كليات الطب يف الجامعات الخاصة .	 
الخدمات الطبية امللكية.	 
مراكز البحث العلمي يف األردن .	 
وزارة التخطيط والتعاون الدويل .	 

دائرة األرصاد الجوية .	 
وزارة البيئة .	 

آلية تنفيذ السياسة األوىل: 
أن تكـون وزارة الصحـة هي الجهة املسـؤولة عـن اإلرشاف عىل 	 

الربامـج الطبيـة التي تعنـى بالربط بن التغـر املناخي والصحة 
الجنسـية واإلنجابية يف األردن.

رفـع قـدرات العاملـن يف مجـال الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة 	 
مبوضـوع التغـر املناخـي واألشـكال التـي ظهـر بهـا حاليـاً أو 
التـي يظهـر بها مسـتقبالً برعاية دائـرة  األرصاد الجويـة ووزارة 

لبيئية.  ا
تشـكيل فريق وطنـي يضم عضويـة وزارة الصحة، وممثلن عن 	 

كليـات الطـب يف الجامعات الرسـمية والخاصة يف مجال الصحة 
الجنسـية واإلنجابيـة، ومراكـز البحـث العلمـي يعنـى بوضـع 
سياسـة وتحديـد األولويـات لتنفيـذ دراسـات تربـط بـن التغر 

املناخـي والصحـة الجنسـية واإلنجابية. 
توفـر الدعـم الـالزم لتنفيـذ السياسـة األوىل مـن خـالل وزارة 	 

التخطيـط والتعـاون الـدويل.
تعزيـز التعـاون مـع الجهـات الطبية الدوليـة لتعزيـز القدرات 	 

يف هـذا املجال.
 

السياسة الثانية : تثقيف القطاعات الحكومية والتعليمية 

 تثقيـف القطاعـات الحكوميـة املعنية والقطـاع التعليمي مبوضوع 

التغـري املناخـي وارتباطه بالصحة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن

يتطلـب تنفيـذ هـذه السياسـة رفـع وعـي العاملـن يف القطاعـات 
الحكوميـة املختلفة املعنيـة باملوضوع )وزارة الصحـة، ووزارة البيئة، 
ووزارة امليـاه والـري، ودائرة األرصاد الجوية، ووزارة الرتبية والتعليم( 
بتأثـر التغـر املناخـي عـىل الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة، وذلـك 
لتضمينهـا يف برامـج العمـل الخاصـة بهـذه الجهـات. ويواجـه تنفيذ 
هـذه السياسـة العديـد من اإليجابيـات واملحددات والتـي تتمثل يف 

مـا يي: 
إيجابيات السياسة الثانية :

ربـط تأثـر التغر املناخـي بالصحـة الجنسـية واإلنجابية ضمن 	 
برامـج الـوزارات والجهـات املعنية بهدف توفر سـجالت دقيقة 
خاصـة بهـذا املوضـوع يسـهل الرجـوع إليه من خـالل العاملن 
يف البحـث العلمـي للربط بن التغر املناخي والصحة الجنسـية 

واإلنجابية يف األردن. 
توفـر منـاذج خاصة لرصد أشـكال التغر املناخي يومياً وشـهرياً 	 
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وسـنوياً وتوفرها للوزارات املختلفة املعنية باملوضوع وباألخص 
وزارة الصحة ملتابعة الحاالت املرضية يف مجال الصحة الجنسية 

واإلنجابية والتي تطلـب الحصول العناية الطبية. 
توفر سـجالت الجهـات الطبية الحكومية والخاصـة والخدمات 	 

املسـجلة  املناخـي  التغـر  حالـة  بـن  تربـط  امللكيـة  الطبيـة 
والحـاالت التـي تراجـع املستشـفيات أو املراكـز الطبيـة العامة 

والخاصـة والخدمـات الطبيـة امللكيـة. 
الجنسـية 	  بالصحـة  وربطـه  املناخـي  التغـر  موضـوع  إدراج 

واإلنجابيـة يف املـواد التعليميـة للطلبـة  يف عمـر البلـوغ ويف 
املختلفـة.  الجامعيـة  املراحـل 

إنشـاء سـجل وطني للحـاالت الطبيـة التي أثر عليهـا أي مظهر 	 
من مظاهر التغر املناخي وكان سـبباً رئيسـياً أو ثانوياً يف وجود 

املرضية.  حالتها 

محددات السياسة الثانية: 
العامـة 	  الطبيـة  الجهـات  مـن  كاف  تدريـب  عـىل  الحصـول 

والخاصـة والخدمـات الطبيـة امللكيـة للتفريـق بـن الحـاالت 
أو ألسـباب أخـرى.  املناخـي  التغـر  الناشـئة مـن  املرضيـة 

زيـادة حجـم العمـل مـا يتطلب توفر كـوادر إضافية تسـاهم 	 
يف القيـام بهـذا العمل.

زيـادة معـدل الـدوران الوظيفي بن الكـوادر الطبية يف املناطق 	 
املختلفـة مـا يقلـل إمكانيـة متابعـة الحـاالت الطبيـة للمـرأة 

الناتجـة عن التغـر املناخي. 
املختلفـة 	  الطبيـة  املراكـز  بـن  املعلومـات  تبـادل  صعوبـة 

امللكيـة  الطبيـة  العامـة والخاصـة والخدمـات  واملستشـفيات 
املوضـوع.  بهـذا  املتعلقـة 

إرشاك الكـوادر التعليميـة لرفـع قدراتهـم يف مجـال الربـط بـن 	 
التغـر املناخـي والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن. 

توفـر مـادة علميـة متخصصـة يف هـذا املجـال وتوزيعهـا عـىل 	 
العاملـن يف الـوزارات والدوائـر املختلفـة املعنيـة باملوضـوع. 

الجهات املسؤولية عن تنفيذ السياسة الثانية:
هنـاك العديـد مـن الجهـات املسـؤولية عـن تنفيـذ السياسـة األوىل 

تتمثـل يف مـا يي: 
وزارة الصحة .	 
املستشفيات العامة والخاصة والخدمات الطبية امللكية .	 
وزارة الرتبية والتعليم .	 
وزارة البيئية .	 
دائرة األرصاد الجوية.	 
وزارة املياه والري.	 

آلية تنفيذ السياسة الثانية: 
توفـر كـوادر مـن وزارة البيئـة ودائـرة األرصـاد الجويـة إلعطـاء 	 

محـارضات يف مجـال التغـر املناخـي للعاملـن يف وزارة الرتبيـة، 
والخدمـات  والخاصـة،  العامـة  واملستشـفيات  الصحـة،  ووزارة 
الطبيـة امللكيـة حول التغر املناخي وأشـكال حدوثـه والتوقعات 

لحدوثه.  املسـتقبلية 
تدريـب الكـوادر الطبيـة عىل آليـات الربط بن سـجالت التغر 	 

املناخـي )اليوميـة، والشـهرية، والسـنوية( وربطهـا بالحـاالت 
املرضيـة املراجعـة للمراكـز الطبيـة يف مجـال الصحـة الجنسـية 

واإلنجابية. 
إعـداد مـواد علمية من قبـل املعنين بالتغر املناخي والشـؤون 	 

الصحيـة تقـدم معلومـات تربـط بـن التغـر املناخـي والصحة 
الجنسـية واإلنجابية يف األردن. 

لتسـجيل 	  الصحـة  وزارة  عليـه  تقـوم  وطنـي  مرصـد  توفـر 
الحـاالت املرضيـة الناتجة عـن تأثر التغر املناخـي عىل الصحة 
الجنسـية واإلنجابية يف األردن، ويقوم بتسـجيل الحاالت الواردة 
مـن داخـل املراكـز الطبيـة، واملستشـفيات العامـة والخاصـة، 

والخدمـات الطبيـة امللكيـة.
 

السياسـة الثالثة : تعزيز دور وسـائل اإلعالم يف ربط التغري املناخي 
بالصحة الجنسـية واإلنجابية يف األردن 

إرشاك وسـائل اإلعالم الرسـمية والخاصة، واستخدام وسائل التواصل 
االجتامعي، والتطبيقات اإللكرتونية إليصال رسـائل التوعية الخاصة 
بالربـط بـني موضوع التغري املناخي والصحة الجنسـية واإلنجابية يف 

األردن

اإلعالميـة  الجهـات  مـع  التواصـل  السياسـة  تنفيـذ هـذه  يتطلـب 
الرسـمية والخاصـة بهـدف تقديـم برامـج متلفـزة تربـط بـن التغر 
املناخـي والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن وفـق مـا يتفـق 
مـع العـادات والتقاليـد يف املجتمـع األردين، كذلـك تخصيـص مواقع 
للتواصـل االجتاعـي تعنى بتقديم النصائح واملعلومـات التي تربط 
بـن التغـر املناخـي والصحة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن، وإعداد 
تطبيقـات خاصـة تخص املـرأة لتقديم رسـائل توعوية وإرشـادية يف 
هـذا السـياق. ويواجـه تنفيذ هذه السياسـة العديد مـن اإليجابيات 

واملحـددات والتـي تتمثـل يف مـا يي: 

إيجابيات السياسة الثالثة
وتأثراتهـا 	  املناخـي  والتغـر  البيئـي  التلـوث  بـن  التفريـق 

املختلفـة. 
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تحقيـق انتشـار أوسـع للتثقيـف يف مجـال الربـط بـن التغـر 	 
املناخـي والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة .

تحويـل انتباه املـرأة يف املجتمع األردين نحو تأثر التغر املناخي 	 
والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة، للحصـول عـىل معلومـات حول 
الظـروف الطبيـة املختلفـة التي تعيشـها املرأة وربطهـا بالتغر 

املناخي.
زيـادة وعـي املـرأة للحصـول عـىل معلومـات وإرشـادات حول 	 

اإلجـراءات التـي يجـب أن تتبعهـا للتقليـل مـن تأثـر ظـروف 
التغـر املناخـي عـىل صحتهـا الجنسـية واإلنجابيـة. 

توجيـه املـرأة إىل املنصـات والتطبيقـات التـي تقـدم معلومات 	 
حـول الربـط بـن التغر املناخـي والصحـة الجنسـية واإلنجابية 

يف األردن.
تعزيـز الحـاالت الطبيـة املسـجلة والناتـج تأثرهـا عـن التغـر 	 

األردن.  املناخـي يف 

محددات السياسة الثالثة: 
عـدم رغبـة بعـض وسـائل اإلعـالم الخاصـة للمشـاركة بسـبب 	 

ارتفـاع تكاليـف هـذه النشـاطات.
ارتفـاع تكاليـف إنشـاء تطبيقـات خاصـة مبوضـوع ربـط التغر 	 

املناخـي بالصحـة الجنسـية واإلنجابية .
صعوبـة الوصـول إىل املرأة يف كافـة املناطق الجغرافية وطبقات 	 

املجتمـع حيث أن هناك تبايـن ثقايف واجتاعي.

الجهات املسؤولية عن تنفيذ السياسة الثالثة:
هنـاك العديـد مـن الجهـات املسـؤولية عـن تنفيـذ السياسـة األوىل 

تتمثـل يف مـا يي: 
وزارة الصحة 	 
وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة	 
املجلس األعىل للسكان	 
وزارة البيئة 	 
دائرة األرصاد الجوية 	 
العاملـن يف مجـال الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة ممـن لديهـم 	 

القـدرة عـىل ربطهـا مـع التغـر املناخـي

آلية تنفيذ السياسة الثالثة: 
تقـوم وزارة الصحة وبالتنسـيق مـع وزارة البيئية ودائـرة األرصاد 	 

الجويـة والكـوادر الطبيـة ومـن خالل رعايـة املؤسسـات الدولية 
واملحلية بتنسيق تقديم برامج متلفزة تقدم املعلومات التثقيفية 
الالزمـة للربط بن التغـر املناخي والصحة الجنسـية واإلنجابية. 

يقـوم املجلس األعىل للسـكان بإنشـاء منصـات تواصل اجتاعي 	 
تعنـى بالربـط بن التغـر املناخي والصحـة الجنسـية واإلنجابية 

يف األردن. 
تقديم رسـائل توعية وتثقيف يف مجال الربط بن التغر املناخي 	 

والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة يف خـالل أجهـزة اإلعالم الرسـمية 
والخاصة.

السياسـة الرابعة : إرشاك القطاع الطبي الخاص للمشـاركة يف جهود 
البحـث العلمـي ورصـد تأثـري التغري املناخـي عى الصحة الجنسـية 

واإلنجابية يف األردن

تهـدف هذه السياسـة إىل توسـيع قاعـدة البحث العلمـي املتعلقة 
بتأثـري التغـري املناخـي عـى الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة لتشـمل 
الطبـي، وتوفـري رصـد شـامل للحـاالت املرضيـة  الخـاص  القطـاع 
الناتجـة عـن التغـري املناخـي يف العيـادات الخاصـة واملستشـفيات 

األردن الخاصـة يف 

يتطلـب تنفيـذ هـذه السياسـة إرشاك األطبـاء يف العيـادات الخاصـة 
والعيـادات التابعـة للمستشـفيات الخاصـة بشـكل مبـارش أو مـن 
خـالل نقابـة األطبـاء يف الجهـود الراميـة للربـط بـن التغـر املناخي 
والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن، وتوفـر سـجالت تكميليـة 
للسـجالت التـي سـوف متتلكهـا وزارة الصحـة يف هذا املجـال لتكون 
شـاملة لكافـة القطاع الطبي العام والخـاص يف األردن. ويواجه تنفيذ 
هـذه السياسـة العديـد من اإليجابيـات واملحددات والتـي تتمثل يف 

مـا يي: 
إيجابيات السياسة الرابعة :

زيادة التنسـيق وتشـارك الخـربات بن القطاعن الخـاص والعام 	 
يف مجـال ربـط التغـر املناخي بالصحـة الجنسـية واإلنجابية يف 

األردن. 
توفـر قاعـدة وطنيـة أوسـع مـن ذوي االختصـاص يف مجـال 	 

الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة للمـرأة يف األردن املهتمـن بالربط 
بـن التغـر املناخـي والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن. 

املناخـي 	  التغـر  بـن  للربـط  الوطنـي  الرصـد  قاعـدة  توسـيع 
والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة، وهذا يوفـر بيانـات ومعلومات 

أكـر دقـة عـن هـذا املوضـوع. 
توفـر انتشـار أوسـع لتقديـم اإلرشـادات والوعـي للمـرأة يف 	 

مجـال الربـط بـن التغـر املناخـي والصحـة الجنسـية واإلنجابيـة. 
تسـهيل الوصول إىل فئات املرأة املختلفة لتقديم اإلرشاد للربط 	 

بن التغر املناخي وتأثره عىل الصحة الجنسـية واإلنجابية. 
توفـر الدعـم مـن القطـاع الخـاص لتمويـل األبحـاث املتعلقـة 	 

باملوضـوع.
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محددات السياسة الرابعة: 
الخـاص يف املسـاهمة يف هـذا املجـال 	  الطبـي  القطـاع  رغبـة 

وذلـك بسـبب متطلبـات تخصيـص أوقـات إضافـة للتعامل مع 
املوضـوع. 

متركـز القطـاع الخـاص يف املـدن الكبـرة مـا يقلل مـن تعميق 	 
البحـث يف املناطـق األقـل حظاً.

ارتفـاع تكاليـف تدريب القطـاع الخاص عىل عمليـة الربط بن 	 
التغر املناخي والصحة الجنسـية واإلنجابيـة يف األردن. 

الجهات املسؤولية عن تنفيذ السياسة الرابعة:
هنـاك العديـد مـن الجهـات املسـؤولية عن تنفيـذ السياسـة الرابعة 

تتمثـل يف مـا يي: 
وزارة الصحة 	 
نقابة األطباء األردنين 	 
وزارة البيئية 	 
دائرة األرصاد الجوية	 

آلية تنفيذ السياسة الرابعة: 
تقـوم وزارة الصحـة مبخاطبـة نقابة األطباء والتـي تقوم بدورها 	 

الجنسـية  الصحـة  مجـال  يف  املتخصصـن  األطبـاء  مبخاطبـة 
واإلنجابيـة للمشـاركة يف الفعاليـات للتعـرف عـىل أعدادهـم 

وأماكـن تواجدهـم. 
تقـوم وزارة الصحـة وبالتعـاون مـع الجهـات املعنيـة بالتغـر 	 

املناخـي بتقديـم محـارضات حـول التغـر املناخـي وأشـكاله 
والتوقعـات املسـتقبلية لحدوثـه وتأثراته املتوقعـة عىل الصحة 

الجنسـية واإلنجابيـة. 
تدريـب العاملـن يف القطـاع الخـاص عـىل االحتفاظ بسـجالت 	 

تربـط بـن التغر املناخي والصحة الجنسـية واإلنجابية وتحديد 
آليات لتبـادل املعلومات. 
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