










وأظھـــر تقریر حول نتائج ندوة عبـــر اإلنترنت إلى فھم تجارب 
النســـاء والفتیات مع الوصول إلى خدمات تنظیم األسرة والتأثیر 
  COVID-19 على الخصوبة في دول إفریقیة،  أن الخوف   من
كان أكبر رادع للوصول إلى خدمات تنظیم األسرة، نتیجة لذلك، 
استخدمت النساء عدة استراتیجیات لتلبیة احتیاجات تنظیم األسرة 
وضمان الوصول المســـتمر ومنھا الوصـــول إلى خدمات تنظیم 
األســـرة في الصیدلیات المجتمعیـــة أو المخازن الطبیة ولیس في 
مراكز الرعایة الصحیة، أو االعتماد على األسالیب المؤقتة التي 
یتم تسلیمھا خالل الزیارات المنزلیة مثل الواقي الذكري وحبوب 

منع الحمل الفمویة الیومیة.

بین تقریر التقییم السریع لقیاس تأثیر جائحة فیروس كورونا على 
العنف المبني على النوع االجتماعي، والصحة، والحقوق الجنسیة 
واإلنجابیة بین الیافعات في األردن، بما في ذلك األشخاص ذوي 
اإلعاقة، إلى أن الوصول إلـــى خدمات العنف المبني على النوع 
االجتماعي والصحة الجنسیة واإلنجابیة أصبح أكثر صعوبة منذ 
انتشـــار الوباء. كما وبینت الدراسة المســـحیة التي نفذھا مركز 
الدراســـات االســـتراتیجیة فـــي 2020 بأن 51% من النســـاء 
الحوامـــل ذكرن بأنھـــن واجھـــن صعوبات فـــي الوصول الى 

العالجات الطبیة النسائیة والخدمات الخاصة بالحوامل. 

قام شیر نت األردن والمجلس األعلى للسكان بإعداد دراسة "أثر 
جائحـــة كوفید - 19 علـــى الوصول والحصـــول الى معلومات 
وخدمات تنظیم األسرة في األردن" إللقاء الضوء على أثر جائحة 
كوفیـــد - 19 علـــى معلومـــات وخدمات تنظیم األســـرة لوضع 
التوصیـــات الالزمة لمعالجـــة القضایا التي تواجھ األســـرة في 
الوصـــول والحصول على برامج وســـائل تنظیم األســـرة خالل 

األزمات.

وقد ھدفت الدراســـة إلى التعرف على واقع خدمات تنظیم األسرة 
فـــي األردن خالل فترة جائحة كوفید - 19 ، وســـھولة الوصول 
والحصـــول على خدمات تنظیم األســـرة، ومواقـــف واتجاھات 
األســـرة نحو اإلنجاب خالل فترة اإلغالق بشـــكل خاص وخالل 
انتشـــار كوفیـــد - 19 ، والتعـــرف وتقییم وتشـــخیص العقبات 
والفجوات التي واجھت القطاعات المختلفة في تقدیم خدمات تنظیم 
األســـرة خالل فتـــرة اإلغالق، وآلیات التنســـیق بیـــن المعنیین 
والمبادرات التي سعت إلى تحســـین الوصول إلى خدمات تنظیم 

األسرة عالیة الجودة خالل األزمات.

لقد أظھرت الدراسة والمقابالت بمستویاتھا المختلفة مجموعة من 
النتائج أھمھا:

(33.1%) من الســـیدات المشاركات بالدراسة كن بحاجة لزیارة 
مقـــدم خدمة/ مركز صحـــي للحصول علـــى أي خدمات تتعلق 

بمشورة وخدمات تنظیم األسرة، خالل فترة اإلغالق، تمكن 














