
 
 

 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي 

 رق المتوسطلش لمنظمة الصحة العالمية

 إلى

 يات المرتبطة بصحة المرأة:ر التقرير النهائي حول الثغرات والتحد  اصداالجتماع المنعقد بمناسبة إ
 عات افي األردنوالتطل  افاق اآل

 4102شباط/افبراير  42ان، األردن، عم  

 امللكي، أصحاب املعايل، الزمالء األعزاء، السيدات والسادة، السمو   صاحبة  

يات ر التقرير النهائي حول "الثغرات والتحد  اصدد إيف هذا االجتماع الذي يشه  اليوم حتدث إليكم أدين أن سع  ي  
 رعاية  باملرأة بصحة اية ناملركز الوطين للع همنظ  ي  هو االجتماع الذي و ". عات يف األردنوالتطل  افا  املرتبطة بصحة املرأة: اآل

تقوية خدمات الرعاية الصحية باألمهات يف األردن، وترسيخ لاحلسني، مىن امللكي األمرية  من صاحبة السمو   كرمية  
 .يف األردنالدعم من أجل توافري خدمات عادلة وسهلة املنال وذات جودة عالية يف جمال صحة املرأة 
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الغايات املنشودة من اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية قق إجنازات باهرة لبلوغ وكما تعلمون، افإن األردن ي  
والوافيات بني  األمراضوالوقاية من حسني صحة األمهات بت سياسي قوي ومستمر   لأللفية. وما ذلك إال نتيجة التزام  

 .النساء

 ،لجهود املخلصة لصاحبة السمو امللكي األمرية عائشة بنت احلسنيالتقدير ل ى آياتكما نود أن نعرب عن أس  
حتسني إتاحة اخلدمات الصحية الشاملة إىل هدف الذي ي، صحة املرأةباية نس املركز الوطين للعيتأس  واليت كان من مثارها 

 .رأة احتياجات امللّب  وجودهتا مبا ي  سهولة احلصول عليها نات و دة بالبي  سن  م  ـوال

، بدعم من منظمة الصحة العاملية وهيئة األمم املركز د  ق  ، ع  4102ويف املدة من أيار/مايو وحىت تشرين الثاين/نوافمرب 
حول االحتياجات الصحية للمرأة يف  سلسلة من املشاورات مع النساء األردنيات جلمع معلومات   املتحدة للمرأة،

مبا يف ذلك الثغرات  ،يعلى النتائج اليت خلص إليها هذا التقص  من خالل التقرير النهائي تتعرافون اليوم . و اجملتمع
هذه د على أمهية تؤك  منظمة الصحة العاملية من جانبها، افإن و . بصحة املرأةيف ما يتعلق يات اليت مت حتديدها والتحد  

يف مجيع رأة ملبالة خلدمات الرعاية الصحية اجليدة م يف اجلهود املبذولة لضمان اإلتاحة العادسه  النتائج اليت سوف ت  
 .أرجاء األردن

 الزمالء األعزاء،

دعم البلدان يف ما تبذله من تو  ،يف هذا اإلقليم إىل صحة األمهاتكبرية أولوية  عطي منظمة الصحة العاملية تإن 
 ةر  م ه  على أيدي عاملني صحيني رعاية الاحلمل، و السابقة على الوالدة أثناء مجيع النساء على الرعاية ل ص  حىت حت جهود  

خطط وطنية شاملة على وضع لتشجيع البلدان  اوسعياً منه .، والرعاية والدعم يف األسابيع اليت تلي الوالدةعند الوالدة
بالتعاون مع اليونيسف  ،نظمةامل تالت عالية املردود، أطلقهتدف إىل حتقيق التغطية الصحية الشاملة لألمهات بالتدخ  

حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال،  إقليميةً  مبادرةً  ،4102وصندو  األمم املتحدة للسكان يف كانون الثاين/يناير 
 م صوب بلوغ اهلدافني الرابع واخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية. وقد حضر هذا احلدث  تسريع وترية التقد  هتدف إىل 

وا عن التزامهم السياسي القوي وقيادهتم املسؤولني بالدول األعضاء الذين عرب   كبار  مشلت   ،ارزة  ب شخصيات   اهلام  
صحة كانت و  .4102الرابع واخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول  ب بلوغ اهلدافنيو  ز ص  حر  م  ـم اللتحسني التقد  

 .4101منذ  للمنظمة واالجتماعات الوزاريةاألمهات بنداً ثابتاً يف جدول أعمال الربامج التعاونية 

ز اجلهود على رك  ت  على أن ت واتفق   ،ت كاافة البلدان يف اإلقليم، ومنها األردن، صحة األمهات كأولويةوقد اعتمد  
ر اجلهود ت على تضااف  كما اتفق  . م إىل املناطق اليت تنوء بالعبء األثقل من وافيات األمهاتقد  م  ـتوسيع نطا  الدعم ال

الت يف جمال صحة األمهات، واستهداف مع الشركاء واجملتمع املدين واجملتمعات احمللية من أجل تعظيم أثر التدخ  
دة باألمهات وتوافري وضمان إتاحة الرعاية اجلي   ،رات القوى العاملة الصحيةد  مكونات النظام الصحي مبا يف ذلك بناء ق  

 هتن.ذة حليانق  م  ـالت الاألدوية والتدخ  

 لسيدات والسادة،ا

إن منظمة الصحة العاملية ترى أن صحة املرأة هي حالة من اكتمال سالمتها بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا ونفسيًا على 
متتع افرصة ساحنة لتسليط الضوء على الثغرات والعقبات الرئيسية أمام  نا اليومواجتماع. مستوى الفرد واألسرة واجملتمع

اختاذ القرار هي يف الغالب غياب السلطة ال االجتماعي و ب  افعدم احلصول على التعليم والفقر والغ  ة. عاافيالصحة و املرأة بال
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م الصحية من أجل حتسني صحة املرأة، ظ  مراعاة العوامل اخلاصة بالن   يتعني  كما . املرأةصحة ثر سلبًا على عوامل تؤ 
ومنع أوجه التفاوت الصحي، وتقدمي الرعاية ذات  ،الشاملةالت ذات الصلة على التغطية الصحية ز التدخ  رك  وينبغي أن ت  

اجلودة مع الرعاية املتكاملة للصحة اإلجنابية وصحة األمهات، وتعزيز الرعاية السابقة على احلمل وصواًل إىل صحة 
 .أافضل للمرأة واألسرة

تستهدف معاجلة  توصيات  صياغة ، و نفس ها كما يتيح هذا االجتماع الفرصة ملناقشة القضايا اهلامة اليت تثريها املرأة
نا أن د  سع  ومما ي    احتياجات املرأة األردنية.لّب  من خدمات صحة األمهات ت   خاصة   هذه القضايا من أجل وضع حزمة  

 م يفسه  التوصيات اليت خرجت هبا املشاورة الوطنية يف األردن، واليت عقدها املركز الوطين للعناية بصحة املرأة، سوف ت  
 املقرر عقدها هذا العام. (41ز يف تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني )بيجني +مراجعة التقدم الـم حر  

وإىل معايل  احلسني على دعمها املتواصل،يطيب يل أن أتوج ه بشكر خاص إىل صاحبة السمو امللكي األمرية مىن و 
دكتورة رويدا املعايطة، نائب رئيس املركز الوطين للعناية والشكر موصول إىل معايل ال وزير الصحة على قيادته احلكيمة،

بصحة املرأة، والسيدة ردينة املعايطة، مدير املركز الوطين للعناية بصحة املرأة، وإىل كاافة الزمالء الذين أسهموا يف تنظيم 
 هذه املشاورة الوطنية.

ع إىل االستماع إىل ه حىت اآلن، وأتطل  بالنيابة عن منظمة الصحة العاملية، أشكركم مجيعًا على ما حققتمو و 
 .إىل واقع عملي لتزاممجة هذا االب لت ث  مداوالتكم ومناقشاتكم وإىل العمل معكم عن ك  

 

 شكراً حلسن استماعكم 


