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حة ضمن هذه الظروف االستثنائية  سلسلة الحلول المقتر

الهرم السكاني المتوقع لسكان المملكة األردنيين المقيمين

باألردن-على حقوق الصحة الجنسية واالنجابية(  19-كوفيد)تداعيات وباء كورونا المستجد 

الصحة الجنسية واالنجابية في ظل جائحة كورونا-عرض لبعض نتائج الدراسات محلية

مفهوم وسياسات الفرصة السكانية
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"غرافيةنافذة إىل الفرصة الديمو "الفرصة السكانية  او 

معيحدثأنيمكنالذيالرسي    عاالقتصادينمو الهو 

  تحوالت عنينشأ أنيمكنالعمريالهيكلتغت  
 
ف

كيبة مةمنظو تواجدتما إذا ،للسكانالعمريةالتر

ميةالتعلي)ومنهااالجتماعيةالسياساتمنمتوازنة

السليمةوالبيئيةواالقتصادية(والصحية

االقتصاديةالعدالةوتضمن،واالستثمارات

خاصاهتمامإيالءمعوالجغرافيةواالجتماعية

  للمرأةاإلنجابيةالحقوقلحماية
تثمار االس يجبالتر

لفرصةلاألمثلواالستثمار االستفادةلتحقيقفيها 

.السكانية

الفرصة السكانية  

او 

"يةنافذة إىل الفرصة الديموغراف"
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الصحة االقتصاد

الحوكمة
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السكانية

الفرصة السكانية  

البيئة الممكنة



السكان 

صحة 

االطفال

خدمات 

الصحة 

االنجابية

تعليم 

الفتيات

كيبة داية،البنقطةه  السكانيةالعمريةالتر
لكوذالسكانيةالفرصةاىلالوصوللتحقيق
يحةتكونعندما باألساس   السكانشر

 
نسف

يحةمنأكت  (64-15)العمل السكانيةالرسر
انخفضإذا .(فأكت  65وفأصغر،14)األخرى
انالسكعدد ينمو فسوف،عامكلالمواليد عدد 

  بالسكانمقارنةالشبابالمعالي   
 
لعمل،اسنف

،لدعمهمالشبابالعمالمنالمزيد بوجود 
ادياالقتصللنمو سانحةفرصةلألردنستتاح

  الهيكلتغيت  لكنالمتسارع،
 
تطلبيالسكان

  استثمارات
 
ةاألش وتنظيمالطفلصحةف

.الفتياتوتعليم



التعليم

مهارات 

عمل 

المساواة بين 

الجنسين

االبتدائيالتعليم 

والثانوي

المشاركة 
االقتصادية

للمرأة 

سوق يمكنها االستثمار في التعليم الغتنام فرصة القوى العاملة الصحية ، وإعداد الشباب لوظائف ذات مهارات عالية تتالءم مع احتياجات ال

المساهمة في النمو االقتصادي
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صحة 
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خدمات 

صحية شاملة

.ة الفقرتعزز االستثمارات في الصحة السكان األصحاء والمنتجين ، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أعلى وتقليل نسب



االقتصاد

لالدخار 

واالستثمار  التجارة  

والسوق 

المحلي

إلىحاجةهناك:االقتصاد

داعمةاقتصاديةسياسات

ركبيلعددعملفرصلخلق

فيمقوتهوتسخيرالشبابمن

الديمغرافيالعائد



الحوكمة

المشاركة 

المجتمعية 

ةالشفافي

دور 

القانون 

الكفاءة 

والحوكمة

حونالتقدميعزز:الرشيدالحكم

نأيجب.الديموغرافيةالمكاسب

أنمنثقةعلىالناسيكون

والمؤسساتالحكومة

لمسؤوبشكلتديراالجتماعية

والمزاياالفرصوعادل

االقتصادية



الفرصة 

السكانية

النمو 

االقتصادي

زيادة 

الدخل

تحقيق اهداف 

التنمية 

المستدامة 

إن الوص              ول إىل ذروة الفرص              ة الس              كانية 

لتحقي            ق التح            ول ( 2040)بحل            ول ع            ام 

   ونل     عا ةس     بة اإلعال     ة الع
 
مري     ة ال     ديموغراف

 مس  توى له  ا م  رتبف بانخف  ا  مع  
 
دالت أدن

اإلنج          اب وتحقي          ق المع          دل المس          تهدف 

  ع  ( 2.1)والب  ال  
 
 للم  رأة الواح  دة ف

ل
ام مول  ودا

(2040 .)

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/Arabic/SDG06_Water_AR%20-%20web.pdf

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/Arabic/SDG06_Water_AR%20-%20web.pdf
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3.7
نسبة السكان

في االعمار 
15دون سن 

نسبة السكان في 

65-15االعمار 

الهرم السكاني المتوقع لسكان المملكة األردنيين المقيمين
2.1داخل المملكة حسب السيناريو المنخفض ان يصبح معدل االنجاب 

(2040)يتوقع حدوث الفرصة في عام 
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201812، األردن باألرقام 2015دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب االحصائي السنوي 

ارتفاع معدل النمو السكاني بسبب الهجرة القسرية واللجوء إلى األردن 



انيةاإلنساالحتياجاتتجلبأنلألوبئةممكن
حتيةالتالبنيةواجتماعيصحيةتكون عندما
لىإتؤديأنويمكن،لالستجابةمهيأةغير

ةهشحالةفيمعقدةإنسانيةطوارئ حاالت
علبالفتأثرتالتيالسياقاتضمنوتدخل

الطبيعيةالكوارثأو/وبالصراع

الحجروفرضكوروناازمةلظروفونتيجة
بدأمنذاالردنفيالتجولوحظرالصحي
فرادااماممعيقاتهناكاصبحالمرضانتشار

يةالصحالرعايةخدماتإلىللوصولالمجتمع
خاصوبشكلواالنجابيةالجنسيةوالصحة

اوالعامةالمواصالتاستخدامالىيحتاجلمن
.الخاصةسيارته

(19-كوفيد)تداعيات وباء كورونا المستجد 
حقوق الصحة الجنسية واالنجابية

االغالقيعنيالدخل،متوسطعربيبلدفي

التجولوحظرالوطنيالصعيدعلىالمفروض

تخدماجميعتعليقتمأنهضمناالصحيوالحجر

يةالصحالرعايةفيواإلنجابيةالجنسيةالصحة

إغالقوتم.الوباءلكبحاألولويةوتعطياالولية

الصحيةالرعايةمقدميمنحيتمولمالعيادات

اإلنجابية،الصحةخدماتتقديمعلىالموافقة



(19-كوفيد)تداعيات وباء كورونا المستجد 
حقوق الصحة الجنسية واالنجابية

1
الخامسةسندوناألطفالوفياتمنالمئةفي53واألمهاتوفياتمنالمئةفي60أناإلحصائياتتظهر

أوعليهالالحصوإمكانيةأوالشاملةالطارئةالوالدةرعايةتوفرلعدموالهشة،اإلنسانيةالسياقاتفيتحدث

.تكلفتهاتحملعلىالقدرة

1

ذاتقالمناطفيالمناعةنقصوفيروسجنسياالمنقولةاألمراضانتقاليزيد ًأنالمتوقعومن

إلمداداتاونقصالجنسيالنشاطاالستمرارنظراالقليلةالحركةوحريةالعاليةالسكانيةالكثافة

.المطلوبة

2

.المراهقاتوحملفيهالمرغوبغيرللحملالمصاحبةاألخطارمنيزيداألسرةتنظيمخدماتغياب 3

االجتماعياالستقرارعدمفتراتخاللاالجتماعيالنوععلىالقائموالعنفالجنسيالعنفخطريزداد

.والهشةاإلنسانيةالسياقاتفيالنفسي،والضغط
4



(19-كوفيد)تداعيات وباء كورونا المستجد 
حقوق الصحة الجنسية واالنجابية
رعاية ما قبل الوالدة وما بعدها 

النساءعددفيالمئةفي18بنسبةانخفاضهناككان،إيبوالفيروستفشيبعد

زياراتفيالمئةفي22بنسبةوانخفاضالوالدة،قبلمالرعايةيحضرناللواتي

فيللوالدةالداعياتالنساءعددفيالمئةفي11وانخفاضالوالدةبعدمامتابعة

وفياتمعدلفيالمئةفي34بنسبةزيادةإلىذلكوأدى.الصحيةللرعايةمرفق

.الموتىالمواليدمعدلفيالمئةفي24بنسبةوزيادةالصحيةالمرافقفياألمهات

1



منذاالسرةظيمتنومشورةالتوعويةالبرامجتوقفتعامبشكل:واالنجابيةالجنسيةالصحةمشورة
الدائمبينردناالفياالسرةتنظيموسائلاستخدامفيتوزعاالستخداميخصفيمااماالتجول،حظرفرض

سيداتفال.والخاصالعامالقطاعمنالوسائلمزوديقبلمنمستمرتزويدالىبحاجةوالذيوالمؤقت
والتيلملباةاغيرالحاجةدائرةفييقعنقدالحملمنعحبوباوالذكري الواقيوسيلةيستخدمناللواتي

يرغالحملتمنعالطوعياألسرةتنظيموسائلإلىعوائقدونالوصولإمكانية،2017عام%14تبلغ

.والموأمراضوفياتمنبهايتعلقومااآلمنغيراإلجهاضعملياتإلىاللجوءمنوتقللفيهالمرغوب

(19-كوفيد)تداعيات وباء كورونا المستجد 
حقوق الصحة الجنسية واالنجابية

في األردن 



مسحنتائجحسب(CPR)الحديثةاألسرةتنظيموسائلالستخدامالوطنيالمعدلنتائجوتشير:الحديثةاألسرةتنظيموسائل
نوااالسرة،لتنظيموسيلةيستخدمنحالياالمتزوجاتالسيداتمن%52انالى2018-2017االسريةوالصحةالسكان

رتوفيعدمفيالصحيةالمنشأةاستمرتماواذا.تقليديةوسائل%14وحديثةاسرةتنظيموسائليستخدمنمنهن37%
الحديثةاالسرةتنظيموسائليستخدمناللواتيالسيداتفئةتنتقلقدكوروناازمةظلفيشهرمنألكثراالسرةتنظيموسائل

هذهكون بهامرغوبغيراحمالوبالتاليالملباةغيرالحاجةدائرةالى(%5الذكري والواقي%8الحملمنعحبوب)
للفرصةللوصوليروالتأثالحجرامتدادفترةظلفياالنجابمعدلعلىالتأثيروبالتالي،شهري تزويدالىتحتاجالوسائل
.السكانية
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نتيجةردناال فيوالطفولةاالمومةمراكزالىالحواملالنساءجميعتصلالقدكوروناازمةبسبباالننعيشهاالتيللظروفنتيجة
للتأكدمخبريةالواإلكلينيكيةالفحوصاتوعملالحمل،فترهفيوالحديدالفوليكوحمضالمطلوبة،التطعيماتخذهاألالمفروضالحظر

لمتابعةانويةالثالرعايةإلىوالجنيناألمعلىتؤثرالتيلألمراضتحذيريةإشاراتلديهاالتيالحاملتحويلووالجنيناألمصحةمن
.األمنيونيالسائلوكميةالمشيمةوموقعالجنينصحةعلىلالطمئنانالصوتيةفوق أشعةوعملالحالة،

تلراء ستتأثر خدمات الفحص الدوري للطفلل كععطلاء التطعيملات الة ملة لجميلف األحفلاج حسلا تلدوج التطعيملات ايلااميلة فلي االردن  وا

ات عل  فحص دوري شامل للطفل لمتابعة النملو الجسلدي والتطلور المعرفلي  والاللب المبالر لوملراخ والتلدخل لعةتيلا  وت قيلب األميل

.تغذية الطفل وسبل رعايته والحفاظ على سةمته  وتحويل الحاالت الغير حبيعية للرعاية ال انوية للمتابعة والعةج

:خدمات االمومة والطفولة

وزارة الصحة–2018الكتاب االحصائي السنوي 

(19-كوفيد)تداعيات وباء كورونا المستجد 
حقوق الصحة الجنسية واالنجابية

في األردن 

السابق،حيالصلوضعهااألمرجوعمنكالتأكدأسابيعبستةالوالدةبعدماالفترةوهيواإلجهاضالوالدةبعدمافحصخدماتستتأثر
عنتقلقهالتيااألمورفياألممناقشةالمريضة،تناسبالتياألسرهتنظيموسائلتحديدالطبيعية،الرضاعةمتابعةعلىوالتشجيع

.الوالدةبعدمااكتئابألعراضالمبكروالكشفالحمل،بعدالمتبقيةالصحيةالمشاكلمعالجةالطفل،وصحةصحتها



لمجتمعاعلىالمرضعبئمنالتقليلفيتساهموالتيالتناسليالجهازسرطاناتعنالمبكرالكشفخدماتستتأثر
الكشفاتوخدموالمبيضين،الرحموعنقالثديسرطانبأمراضالمجتمعوعيزيادةالىالهادفةالتوعويةكالخدماتوالصحة

المنشأةفيعملهاالىتحتاجكونهاالرحملعنقمسحةأخذطريقعنسنة65إلى30سنمنالرحمعنقسرطانعن
اإلكلينيكيالفحصطريقعنسنه39الى25منالثديسرطانعنالكشفالىباإلضافة.المتخصصةوالعياداتالصحية

.والماموغراماإلكلينيكيالثديفحصطريقعنفوق وماسنه40ومن

(19-كوفيد)تداعيات وباء كورونا المستجد 
حقوق الصحة الجنسية واالنجابية

في األردن 

التناسليالجهازسرطاناتعنالكشفخدمات



حالتأثناءمراهقاتالوالفتياتالنساءلدىالشهريةالدورةأثناءالصحيةالنظافةاحتياجاتتتغيرال:الشهريةالدورةأثناءالصحيةاالحتياجات

حالةثناءأوالئقمناسببشكلالشهريةالدورةأثناءالصحيةالنظافةعلىبالمحافظةاالهتمامعناإلغفاليتمماغالباذلك،ومع   .الطوارئ

في70بنحويقدرماالننظرا(19-كوفيد)كورونافيروستفشيسياقفيخاصبشكلأيضا  ..عامةصحيةأزمةأثناءذلكفيبماالطوارئ

ومنتجاتحيةالصالفوطعلىوالفتياتالنساءحصولضمانالوطنيةالحكوماتعلىيتعينلذلك،.اإلناثمنهمالصحيةالعاملةالقوىمنالمئة

.لصحيةاالرعايةعامالتاالحتياجاتخاصاهتمامإيالءيجبكماالمحلي،للسياقاوفق  األخرىالشهريةالدورةأثناءالصحيةالنظافةإدارة

(19-كوفيد)تداعيات وباء كورونا المستجد 
حقوق الصحة الجنسية واالنجابية

في األردن 



  أزمة كورونا
 
..النساء الخاش األكت  ف

70%

11 %

تمثل معدل الفرق بي   دخل النساء ودخل الرجال

  النساءمن
 
اءالنسواالجتماعيةالصحيةالرعايةقطاعمجالف

  ،العاملي   غالبيةيشكلن
 
اتالممرضمثلاألماميةالخطوطف

.سالمالبغسلبمجاالت والعامالتالنظافةوعامالتوالقابالت،

  األدوار إن
  المرأةتؤديها التر

 
أننيمكالمجتمعف

  مباشر بشكلتضعها 
 
وسمسار ف إنو الفت 

وسالممرضاتتعر مستعيات نمأعىل"للفت 
  مشاركةأكت  ألنهن"األطباء

 
مةالحميالرعايةف

  وهنللمرض  
ر
عيناتالويجمعنالدميسحي   اللوان

مجموعةالحواملالنساءتواجه
ةخاصالتحديات،منتماما مختلفة
تأثت  كيفيةمعرفةعدمضغوط
وس أطفالهنعىلالتاج   الفت 
بالضبف



عىل ال ردن(  19-كوفيد)تداعيات أ زمة فريوس كوروان املس تجد 

الوباءانتشاراتساعمعاألردنتأثر❑

دولالمعالتجاريالتبادلحيثمنعالميا

السلعبعضعلىالحصولوصعوبة

عيتراجأنالمتوقعمناإلنتاج،ومدخالت

وبالتاليالسوقفيالكليالطلب

.للحكومةالمحليةاإليرادات

الصغيرةالمؤسساتمبيعاتتراجع❑

ثرهاتعفرصةزيادةوبالتاليوالمتوسطة

فعدعلىالقدرةفقدانيعنيوهذاالمالي،

تسريحهم،وربماالموظفين،رواتب

سدادعلىالقدرةلعدمباإلضافة

اتوالمؤسسللموردينالماليةالمستحقات

البطالةنسبةيزيدمماالمصرفية،

الخدماتقطاععلىيؤثرعالمياالوباءتفشي❑

يينالسياحواألدالءوالمطاعمالفنادقمثلالسياحية

وغيرهاالسياحيالنقلوشركات

يها،لدالمتزايدالشبابالسكانعددمعاليوماألردنتملك

لتنميةاأهدافوتحقيقديمغرافيعائدلتحقيقفرصةأكبر

يحولبمااألخرىمواردهامحدوديةمعخاصةالمستدامة

تصاديواقديموغرافيعبئمنالناشئةالشبابيةالكتلةهذه

مرضتفشيمعاليومتواجهلكنهاكبرى،فرصةإلى

حديالتانتشارهحالةفيالمواطنينصحةوضعفكورونا

شروطمنأنحيثالسكانيةالفرصةباستثمارللقياماألكبر

فئةهمومنالسكانصحةتحسينالسكانيةالفرصةاستثمار

صادياالقتالنموعجلةلدفعالسكانإنتاجيةلزيادةالشباب

حاليايواجهوالذيالمواطنين،رفاهلتحقيقوصوال

ادياالقتصوالركوداالنكماشفيتتمثلكثيرةمعضالت

حيةالصالسياسةاستجابةوسرعةمدىعلىسيعتمدوالذي

الجوعالفيروسانتشارواحتواءلتحديدالمبذولةوالجهود
.المصابين

.



التدخين
1,526,071

مدخن جميع أنواع التبغ 
باألردن 49-15باألعمار من 

الفشل الكلوي
5318

اردني مصاب بالفشل 
الكلوي

السرطان
مصاب8152

بمرض السرطان باألردن

ارتفاع ضغط الدم
1,020,552

اردني مصاب بضغط الدم 
18فوق سن ال 

628,032
اردني مصاب بمرض 

السكري  

من االسر فيها فرد % 34

يعاني من  مرض مزمن 

ة كبار السن هم األكثر عرض

ة لألمراض   المزمنة بنسب

من % 6بلغت حوالي  

سكان األردن

نسبة الوفيات  ما بين 
األردنيين باألمراض  الغير 

2018للعام % 78سارية 

سبب انتشار األمراض المزمنة بينهم ب( 64-15الفئة العمرية )ال يمكن ان نشعر بالطمأنينة ألن معظم السكان في فئة الشباب 

ن باألمراض المزمنة هم  المصابي 
األكثر عرضة لإلصابة بعدوى 

وس كورونا  فث 
(19-كوفيد)



نتائج-دراسات محلية 

العنفكان.الوباءبدايةمنذازدادقداالجتماعيالنوععلىالمبنيالعنفأنعلىالمائةفي69إلىوصلتوبنسبةالغالبيةأجمعت

النوععلىالمبنيللعنفشيوعااألنواعأكثر-العائلةأفرادمنفردأو(الزوج)الشريكغالبًايرتكبهالذي-والجسديالنفسي

سجلةلمالحاالتعددأنحقيقةمنالرغمعلىوالفتيات،النساءضدالعنفزيادةعنالبالغاتمنالكبيرالعدديؤكدوهذا.االجتماعي

لنوعاعلىالمبنيالعنفمعلوماتإدارةنظامتقريرحسبالفترةنفسخاللانخفضتقداالجتماعيالنوععلىالمبنيالعنفمن

النوععلىالمبنيالعنففيهازدادالذيالوقتفيانخفضقدالمساعدةطلبنحوالتوجهأنفكرةإلىيشيروهذا.االجتماعي

روضةالمفالقيودأنكماالعنف،عناإلبالغأمامعوائقيشكلاالجتماعيةوالضغوطالضحاياووصمبالعارالشعورزالوال.االجتماعي

.إضافيةعقبةيعتبرالحركةعلى

الوباءتفشيلقبواإلنجابيةالجنسيةوالصحةاالجتماعيالنوععلىالمبنيالعنفخدماتعلىالحصولأنعلىوالفتياتالنساءتتفق

واإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتاستخدامعنأيضاوالفتياتالنساءبعضأفادتكما.الحظرفترةخاللعليههومماصعوبةأقلكان

منبرأكنسبةوصلتحيثالعمرفياختالفاتوجودمنالرغمعلى،(االفتراضية)بعدعناالجتماعيالنوععلىالمبنيوالعنف

)المائةفي38(النسبةكانتحينفين(افتراضية)بعدعنخدماتإلى)المائةفي48(عاًما17إلى10عمرمناليافعاتالفتيات

أنإلىيشيرمما،(المائةفي49)نسبتهنبلغتفقد25إلى23عمرمنالبالغاتالنساءأما.24إلى18عمرمنللشابات

عنخدماتعلىحصلنالالتيوالفتياتالنساءأفادتعام،وبشكل.اليافعاتللفتياتأكبربشكلمتاحة(االفتراضية)بعدعنالخدمات

عنلخدماتاأنبينتالرئيسيينالخدماتمقدميمعاللقاءاتأنمنالرغمعلىبتحسن،يشعرنجعلتهنالخدمةإن(االفتراضية)بعد

.لوجهاوجهتقدمالتيالخدماتعنحقيقيابديالً ليست(االفتراضية)بعد

ازداد العنف المبني 

على النوع 

وخاصة -االجتماعي 

منذ -العنف المنزلي 
تفشي وباء  كورونا

إلىالوصولأصبح

المبنيالعنفخدمات

االجتماعيالنوععلى

الجنسيةوالصحة

بةصعوأكثرواإلنجابية

ةجائحوباءانتشارمنذ

كورونا

Source: Plan, UNFPA, EU, Institute for family health, Daring to Ask, Listen, and Act: A Snapshot of the Impacts of COVID-19 on Women and Girls' rights and sexual and reproductive health, 
April, May. 2020



:إعاقة الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

فترةاللخواإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتإلىالوصولكيفيةعنأقلمعلوماتيملكنبأنهنالمسحفيالمشاركاتوالفتياتالنساءأفادت

الحملمنعوسائلزالتال.التقييمشملهاالتيالعمريةالفئاتمختلفلدىاألقلعلى٪10بنسبةسابقًاالوضععليهكانبمامقارنةالحظر

تنظيماراتاستشإلىالوصولأنأظهرتالتقييمبياناتأنإالالصيدليات،فيمتوفرةالذكريوالواقيالحملمنعحبوبمثلاألردنفيالشائعة

األسرة،تنظيمخدماتعلىالحصولعلىاإلطالقعلىالقادراتغيرالنساءعددفيالمائةفي20-10بنسبةزيادةمعسلبا،ًتأثرتقداألسرة

.امنةغيرواجهاضات،بهامرغوبغيراحمالوبالتاليالملباةغيرالحاجةدائرةالىللدخوليعرضهممما

دراسات محلية 



تواجهحيثوالفتيات،للنساءوالنفسيةالصحيةوالمخاطروالتوتراليقينعدممنمزيدإلىبهالمرتبطةوالقيود19-كوفيدوباءأدىوقد

فيأخرىغوطوضالنزوحمنعانينالالتيوالفتياتللنساءبالنسبة.والتمييزالجنسينبينالمساواةعدمتحدياتأصالً منهنكثير

وأنخاصةليةالمستقبطموحاتهنبشأنقلقاتاليافعاتالفتيات:بحياتهنالتحكمعلىالقدرةعدممنمزيداً لهنمعهالوباءجلبالماضي،

الحركةعلىالقدرةفقدانإن.قصيرةزمنيةفترةفيعقبعلىرأساانقلبتاالجتماعيالتواصلأوالمدرسةإلىالذهابعلىقدرتهن

ونظراً .هنعننيابةالقراراتيتخذونالذينواآلخرينوالفتيانالرجالسيطرةتحتالوقوعمنأكبرلخطريعرضهنالشخصيةوالسلطة

واقعوهوادهن،أجسعلىالسيطرةبفقدانأيًضايخاطرنوالفتياتالنساءفإنواإلنجابية،الجنسيةالصحةومستلزماتخدماتلتقليص

فإنوباختصار؛.بلهمومستقحياتهمفيالتحكمعلىوالقدرةالسيطرةفقدانبدورهيعنيبلفحسب،والشبابللفتياتبالنسبةمخيفاليس

الجائحةبسبببشدةمهددةوالشبابوالفتياتالنساءحقوق

والتوتر والمخاطر الصحية والنفسية للنساء والفتيات

دراسات محلية 



فتاة سورية تتابع التعلم عن بعد 85فتاة أردنية تتابع التعلم عن بعد ، بينما 90أكثر من ❑

في مخيم األزرق79في مخيمات الزعتري مقابل 100تتابع التعلم عن بعد ❑

يم فتاة مراهقة في الزعتري بأنهن على معرفة باألماكن  لحصول على المساعدة ، وكان في مخ89أفادت ❑

79األزرق 

الصحة أو/ فتاة مراهقة في مخيم الزعتري عن تلقيهم في العنف المبني على النوع االجتماعي و 60أفادت ❑

فتاة في مخيم األزرق63الجنسية واإلنجابية من خالل خدمات افتراضية مقابل 

مخيمات الةتئي  -دراسات محلية



حة ضمن هذه الظروف االستثنائية  سلسلة الحلول المقتر

راكز االمومة استئناف تقديم معلومات وخدمات الصحة االنجابية وبشكل خاص تنظيم االسرة  في م
دالت االنجابومعالملباةوالطفولة التابعة لوزارة الصحة كونها تؤثر على زيادة نسب الحاجة غير 

كل خاص وضع خطة طوارئ وطنية بالتعاون مع المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الصحة االنجابية وبش
اع الصحي في خدمات تنظيم االسرة واالمومة والطفولة والتزويد في فترة الحجر الصحي، وفي ظل انشغال القط

التصدي لفايروس كورونا

ت التواصل تكثيف الحمالت اإلعالمية عتر الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكا
.  االجتماعي خاصة بمعلومات وخدمات الصحة االنجابية 
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