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تحسين جودة الرعاية الصّحية
ا�ردن

أعظم ثروات ا�ردن هو شعبه، لذا فإّن تمّتع السكان بالصحة الجيدة وا�نتاجية هو أمر أساسي للنمو االقتصادي واالستقرار 
السياسي مستقبًال في المملكة. تجمع الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية وا�ردن شراكة طويلة ا�مد مكّرسة لتعزيز نظمه 

الصحية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبناء مرافق الرعاية الصحية في جميع 
أنحاء المملكة. ولقد أحرزت المملكة تقدم¡ هائًال في السنوات ا�خيرة في الحّد من وفيات ا�مهات والرّضع وتوسيع البنية 

التحتية الصحية وتحسينها.

إال أّنه ومع تزايد عدد السّكان إلى جانب تدّفق الالجئين من جميع أنحاء المنطقة، يحاول ا�ردن جاهد¥ ضمان حصول الجميع 
على رعاية صّحية جيدة. فالمستشفيات تعاني من االكتظاظ، والدولة تواجه صعوبة في االحتفاظ بالقوى العاملة الماهرة في 
مجال الرعاية الصحية وتوظيفها بالشكل المناسب، كما أّدت جائحة "كوفيد-١٩" إلى زيادة ا�عباء على كاهل النظام الصّحي 
المثقل أصًال، حيث أنها زادت صعوبة التحّدي الذي تواجهه المملكة في التوّسع في تقديم خدماتها الصّحية المستنزفة من 

أجل تلبية الطلب المتزايد عليها، مع االستمرار في تعزيز مرونة تلك الخدمات وجودتها.

محاور التركيز
االستجابة لجائحة كوفيد-١٩ 

فيما يواجه ا�ردن جائحة كوفيد-١٩، تبني الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية (USAID) على شراكتها مع الحكومة ا�ردنية 
لقيادة الدعم المقّدم من المانحين وتنسيق المساعدات المنقذة ل¼رواح وتحديد أولويات االستثمار. إذ تشارك الوكالة في 

رئاسة مجموعات عمل المانحين لدعم خطة االستجابة في المملكة، وتعمل مع وزارة الصحة �عداد المستشفيات وا�طباء 
العامة والخاصة لتحديد وإدارة حاالت كوفيد-١٩، والتوسع في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتعزيز إجراء الفحوصات 

في ا�ردن للسيطرة على المرض، إضافًة إلى تنفيذ حمالت توعوية للتشجيع على ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي.

تعزيز ا�نظمة الصّحية
تعمل الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية مع وزارة الصحة من أجل تعزيز قدرة ا�ردن على إدارة وتمويل خدمات الرعاية الصحية 
بشكل مستقّل في جميع أنحاء المملكة، فمن خالل زيادة كفاءة ا�نفاق على الصحة العامة، ستسّرع الحكومة ا�ردنية إحراز 

التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
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الشركاء الرئيسيون
وزارة الصحة

وزارة ا�شغال العامة وا�سكان

مجلس اعتماد المؤّسسات الصحية

الخدمات الطبية الملكية

Abt Associates شركة

(MSH) هيئة العلوم ا�دارية من أجل الصحة

جامعة تافتس في الواليات المتحدة

باالديوم

المواقع
جميع محافظات المملكة االثنتي عشرة

معلومات االتصال
جيسيكا موريسون

مدير مكتب إدارة البرامج
الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية

السفارة ا�مريكية
ص.ب. ٣٥٤

الرمز البريدي ١١١١٨ عّمان، ا�ردن
الهاتف: ٦٨٦٥ ٥٩٠ ٦ ٩٦٢+

jmorrison@usaid.gov :البريد ا�لكتروني

كذلك تعمل الوكالة على بناء قدرات الوزارة على استخدام أنظمة لرصد 
وفيات ا�مهات، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ومراقبة التطوير 

المهني المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية. وبالتعاون مع 
وزارة الصحة، تدعم الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية أيض¡ جهود القطاع 

الخاص لتحفيز الممارسات الصحية المتعلقة بالتغذية وصحة ا�م، 
وتضمن حصول الناس على المعرفة والموارد الالزمة لتحقيق نتائج 

صحية أكثر لهم و�سرهم.

توسيع البنية التحتية الصحية
تعاني المرافق الصحية الرئيسية في ا�ردن من االكتظاظ وافتقارها إلى 

التجهيزات المالئمة، مما يهّدد جودة الخدمات الصحية المقّدمة. 
ولمواجهة هذا التحّدي، تعمل الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية مع 

وزارتي الصحة وا�شغال العامة وا�سكان على تحديد االحتياجات 
الرئيسية على مستوى البنية التحتية ومعالجتها. ويشمل ذلك توسيع 

قسم الطوارئ في مستشفى البشير في عّمان، والذي يخدم ٥٠,٠٠٠ 
مريض شهري¡، بما في ذلك بعض الفئات ا�كثر عرضًة للخطر في 

المملكة.

ا�نجازات الجديرة بالذكر 
- دّربت الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية أكثر من ٩,٠٠٠ من مقدمي 

الرعاية الصحية من المرافق الصحية الحكومية والخاصة في جميع أنحاء 
ا�ردن على كيفية فحص حاالت كوفيد-١٩ وفرزها وتقديم الرعاية لها، 

إضافة إلى أكثر من ١,١٠٠ من العاملين في مجال الرعاية الصحية على 
كيفية تطبيق االحتياطات المناسبة للوقاية من العدوى والسيطرة 

عليها للحد من انتشار الفيروس في منشآتهم.
- قامت الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية بتقييم ٣٤ مختبر¥ حكومي¡ 
وخاص¡ وجامعي¡ �جراء اختبارات كوفيد-١٩، لتحديد مواطن التعثر في 
ا�جراءات وفي الجوانب اللوجستية ووضع خطط عمل لتنسيق إجراء 

االختبارات وتيسير الجودة والسرعة التي يمكن بها إجراء االختبارات 
بأمان وفعالية.

- منذ عام ٢٠٠٢، قامت الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية بتجديد 
وتحديث ٣٤٩ مرفق¡ صحي¡ في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك 

مستشفى ا�ميرة رحمة لطّب ا�طفال، وهو مستشفى ا�حالة الوحيد 
ل¼طفال لمحافظات الشمال ا�ربع ويخدم حوالي ٦٠,٠٠٠ طفل سنوي¡.

- يعّد ا�ردن أحد البلدان القليلة ذات الدخل المتوسط التي تتوفر لديها 
بيانات موثوقة وحديثة حول وفيات ا�مهات، وذلك بفضل النظام 

الوطني للرصد واالستجابة لوفيات ا�مهات الذي تم إطالقه بدعم من 
الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية. فمن خالل تسجيل حاالت الوفيات بين 

ا�مهات ومسّبباتها، يساعد النظام ا�ردن على إعداد بيانات عملية 
تمّكن صانعي القرار من تحديد ا�سباب الجذرية لوفيات ا�مهات، وتنفيذ 

التدخالت المستهدفة، ومراقبة مدى فعاليتها. 
- في عام ٢٠١٩، وّقعت الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية اتفاقية تمويل 
مشتركة مع حكومتي الدنمارك وا�ردن �نشاء حساب متعدد المانحين 
لدعم وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية لالجئين السوريين في 

المملكة. ومنذ التوقيع، جمعت الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية 
مانحين إضافيين لتأمين تمويل ما قيمته ٨٥ مليون دوالر أمريكي 

ومساعدات فنية تكميلية بقيمة ٦٠ مليون دوالر أمريكي. 
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