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فقر الدورة الشهرية:  
الوصول إلى المنتجات  
والمعلومات والخدمات 

الصحية في االردن
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 تم تصميمه وقيادته من قبل فريق تقاطعات ، بما في ذلك :

بنــان أبــو زيــن الديــن )المديــرة التنفيذيــة( ريــم خشــمان )الباحثــة(، 

آيــة الطاهــر و رهــف هنــدي  ليلــى مهنــا )تحليــل البيانــات( 

)جمــع البيانــات( ومنــى حمــدان ) التدقيــق اللغــوي( و رنــا الزغنــي 

ــارة( ؛ ــة مستش )مصمم

باالضافــة الــى موظفــي صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي 

ــف  ــج العن ــات برنام ــيكونوال )محل ــادا س ــر و جي ــارا الدي األردن: ي

فــي  )مســاعدة  البابــا  رشــا  و  االجتماعــي(  النــوع  علــى  القائــم 

حمــات المناصــرة وكســب التأييــد حــول العنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي(

حول هذه الورقة : 

تم العمل على إصدار هذه الورقة 
من قبل تقاطعات بالشراكة مع 
صندوق األمم المتحدة للسكان.
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صندوق األمم المتحدة للسكان: 

صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان هــو وكالــة األمــم 
المتحــدة للصحــة اإلنجابيــة والجنســية. مهمتنــا هي 
تقديــم يكــون فيــه كل حمــل مرغوبا فيــه، وكل والدة 
آمنــة، ويحقــق فيــه كل شــاب وشــابة مــا لديهــم مــن 
ــدوق األمــم المتحــدة للســكان  ــات. يعمــل صن إمكان
فــي األردن منــذ عــام 1976، وهــو أحــد وكاالت األمــم 
المتحــدة الرائــدة التــي تعمــل علــى تعزيــز المســاواة 
بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، إلــى جانــب التصــدي 
المبنــي  للعنــف  والعاطفيــة  الجســدية  للعواقــب 
ــق  ــى تحقي ــو إل ــا يدع ــي. كم ــوع االجتماع ــى الن عل
ويدعــم  للجميــع،  والجنســية  اإلنجابيــة  الحقــوق 
مــن  واســعة  مجموعــة  إلــى  الوصــول  ســهولة 
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســية - بمــا فــي ذلــك 
ــة لألمهــات  ــة الصحي ــم األســرة والرعاي وســائل تنظي

ــامل ــي الش ــف الجنس التثقي

تقاطعات :

ــاء حــراك نســوي  مجموعــة نســوّية تســاهم فــي بن
ــز  ــة التميي ــة منظوم ــى مواجه ــادر عل ــي ق مجتمع
والعنــف واإلقصــاء والقمــع واالســتنزاف وتعمــل 
علــى انتــاج ونشــر المعرفــة الســنوية فــي مســاحات 

ــن.  ــة تنوعاته ــات بكاف ــاء والفتي ــة للنس آمن
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يعتبر الحديث عن الدورة الشهرية من األمور المحّرمة في العديد من المجتمعات 
والدول، ومن ضمنها مجتمعاتنا. 

فعلى الرغم من أنها مرحلة بيولوجية تمر بها الفتيات حين يبلغن سنًا معينة، تبدأ 
خاللها البويضات بالنضوج، لَتعُبر للمرة األولى في حياتهن رحلتها من المبيض إلى 

ل  الّرحم، مسببًة خالل هذه الرحلة، تباينًا في مستوى الهرمونات، ما يؤدي إلى َتشكُّ
بطانة الرحم، ثم انسالخها ونزيفها في حال عدم تخصيب البويضة، وهو ما يعرف 

بمرحلة الحيض.

هكذا تبدأ الفتيات رحلتهن مع الدورة الشهرية. وُيقّدر أنهن يقضين متوسط ما 
مجموعه 7 سنوات من عمرهن في مرحلة الحيض. وصحيح أن سن البلوغ يتباين بين 

فتاٍة وأخرى، لكنه يكون عادًة بمتوسط سن الثانية عشرة، ويختلف بحسب العوامل 
الجينية والبيئية من مجتمٍع إلى آخر. 

وعلى الرغم من اشتراك جميع الفتيات بتجربة المرور بالدورة الشهرية، إال أنها 
تبقى إحدى التجارب الفريدة التي تعيشها كل فتاة متأثرًة بعوامل صحية وبيئية 

واقتصادية، واجتماعية وثقافية وسياسية.

خلفية عن الموضوع
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تندرج مرحلة الحيض ضمن الصحة اإلنجابية والجنسية للنساء والفتيات في كثيٍر من 
البلدان، خصوصًا في جنوب الكرة األرضية. ويتم غالبًا وصمهن خالل هذه الفترة، بينما 

يكون الحديث عنها من المحّرمات. فتؤدي هذه الممارسات إلى حرمانهن من الحصول 
على خدمٍة صحيٍة مناسبة، وذات جودة. كما تمنعهن من الوصول إلى المعلومات 

العلمية الدقيقة، والحصول على المنتجات الصحية المناسبة خالل هذه الفترة. جميع 
هذه العوامل تندرج تحت مفهوم »فقر الدورة الشهرية.« 

يعّرف فقر الدورة الشهرية -وهو مصطلح جديد- بأنه عدم الحصول أو عدم القدرة على 
الوصول إلى المنتجات الصحية الخاصة بفترة الدورة الشهرية والمناسبة لها، والخدمات 

الصحية المرتبطة بها، ومرافق المياه الخاصة بالنظافة الشخصية، والتثقيف الصحي، 
وطرق إدارة النفايات الخاصة بها. 

ويمّس فقر الدورة الشهرية بحسب تقارير البنك الدولي

نحو 500 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم، منهن 107 
مليون امرأة وفتاة عربيات 1.  

وفي حين أعادت الكثير من الدول قليلة ومتوسطة الدخل في العالم النظر في موضوع 
فقر الدورة الشهرية، واعترفت بضرورة االستجابة لهذه األزمة، إال أنها ما زالت تمّثل 

عبئًا اقتصاديًا وماديًا على النساء وأسرهن، حتى في بعض البلدان ذات الدخل المرتفع 
أيضًا، ولم تكن ضمن أولويات سياسات هذه الدول. 

وعلى الرغم من انتشار هذه المشكلة، إال أنه ال توجد دراسات كافية حول الموضوع، 
وتأثيره على النساء والفتيات. بينما يعّد الفقر والقدرة المالية والتميز القائم على النوع 

االجتماعي، من أهم العوامل التي تساهم في حرمان النساء والفتيات من  الحصول 
على الخدمات الخاصة بالدورة الشهرية. 

ويتأثر فقر الدورة الشهرية بالكثير من العوامل األخرى مثل الوباء، والكوارث الطبيعية، 
واللجوء وغيرها من األمور التي تؤثر على جودة حياة النساء والفتيات، وتساهم في 
عدم إمكانية حصولهن على الخدمات أو المنتجات الصحية، أو حتى التوعية الصحية. 

1 Period poverty and mental health implications among college-aged women in the United States, World Bank Report 
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يقــع علــى النســاء والفتيــات وأجســادهن 
وحقوقهــن تمييــز كبيــر، يخلــق أمامهــن 
علــى  الحصــول  مــن  يمنعهــن  حاجــزًا 
بجــودٍة  والجنســية  اإلنجابيــة  الرعايــة 
عاليــة. ومــع انتشــار الكثيــر مــن المفاهيم 
المجتمعيــة،  والعــادات  المغلوطــة 
للمنتجــات  الخاطئــة  واالســتخدامات 
الشــهرية،  بالــدورة  الخاصــة  الصحيــة 
ــاة  ــد معان ــا؛ تزي ــول عليه ــة الحص وصعوب
لعــدم  والفتيــات؛  النســاء  مــن  الكثيــر 
ــدم  ــة، أو لع ــز الصحي ــي المراك ــا ف توّفره
أو  شــرائها،  علــى  الماديــة  قدرتهــن 
لشــعورهن بالحــرج الــذي قــد يتعّرضــن 
لــه عنــد الحصــول عليهــا بســبب الوصمــة 
تجــاه مرحلــة الحيــض نفســها، أو لعــدم 
ــة لالســتخدام.  توفــر أماكــن نظيفــة وآمن

جانبــًا  االقتصــادي  الوضــع  ويشــّكل 
محوريــًا، إذ تفاقمــت هــذه المشــكلة فــي 
األردن فــي المناطــق الفقيــرة، ومخيمــات 
والمجتمعــات  والالجئيــن،  الالجئــات 

. لمســتضيفة ا

مقدمة
ــهرية  ــدورة الش ــر ال ــوم فق ــد مفه يتواج
فــي الــدول العربيــة التــي تفتقــر إلــى 
الخدمــات األساســية، والمعروفــة بانتشــار 
واألعــراف  فيهــا،  الثقافيــة  المحّرمــات 
االجتماعيــة التمييزيــة، والتمييــز المبنــي 
هــذا  ويعــد  االجتماعــي.  النــوع  علــى 
ــم  ــم يت ــي األردن؛ فل ــدًا ف ــوم جدي المفه
مؤسســات  ِقبــل  مــن  معــه  التعامــل 
ــن  ــدرج ضم ــام، وال ين ــي الع ــاع الصح القط
اإلحصائيــات والدراســات المتعلقــة بوضــع 
النســاء والفتيــات التــي تركــز عمومــًا على 
ونســب  والطفــالت،  واألطفــال  النســاء 
الوفــاة. وال تتطــرق أي مــن المؤشــرات 
ــاء  ــة النس ــهرية، أو صح ــدورة الش ــى ال إل
والفتيــات فــي عمــر البلــوغ، أو احتياجاتهن 

ــض.  ــة الحي ــي مرحل ف

ــي  ــة الت ــات الصحي ــر المنتج ــك، ال تعتب لذل
والفتيــات فــي وقــت  النســاء  تحتاجهــا 
ــى  ــيات حت ــن األساس ــهرية م ــدورة الش ال
ــز وزارة  ــي مراك ــا ف ــم توفيره اآلن. وال يت
ــا  ــن عدده ــم م ــى الرغ ــًا، عل ــة مجان الصح
محافظــات  جميــع  فــي  وانتشــارها 
المــواد  مــن  وتعتبــر  بــل  المملكــة، 
فــي  تبــاع  التــي  )الكماليــة(،  التجاريــة 

التجاريــة.  والمحــالت  الصيدليــات 
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فســاهم كوفيــد 19  والتبعــات االقتصاديــة المرتبطــة بــه فــي 
األردن، فــي تســليط الضــوء علــى قضيــة فقــر الــدورة الشــهرية. 
علــى  الجائحــة  أثــر  عــن  لدراســة  تقريــر   2020 عــام  ُنشــر  إذ 
ــات، أعّدهــا  ــة والجنســية للنســاء والفتي حقــوق الصحــة اإلنجابي
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، بالتعــاون مــع منظمــة بــالن 
إنترناشــونال، ومعهــد العناية بصحة األســرة 2 ،  أكــد أن اليافعين 
واليافعــات يواجهــن/ون عواقــب إضافيــة فــي حــاالت الطــوارئ 
ــى  ــول إل ــي الوص ــة(، ف ــوارث الطبيعي ــات والك ــروب، والنزاع )الح

ــية.  ــة والجنس ــة اإلنجابي ــات الصحي االحتياج
وبّيــن المســح أن الفتيــات يواجهــن تحديــات فــي الحصــول علــى 
ــالل  ــول…( خ ــة، غس ــوط صحي ــهرية )ف ــدورة الش ــتلزمات ال مس

ــاء، التــي ُتعتبــر إحــدى فتــرات الطــوارئ.  فتــرة الوب
كمــا كشــف تقريــر حــول واقــع النســاء والفتيــات فــي األردن فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19 أطلقتــه 
ــا  ــتويات، وأبرزه ــة المس ــى كاف ــات عل ــاء والفتي ــى النس ــاء عل ــر الوب ــام 2020، تأثي ــات ع تقاطع

ــدورة الشــهرية. 3 وصولهــن إلــى المنتجــات المتعلقــة بال
 وعــام 2020، أعــّدت مجموعــة مــن المشــاركين/ ات ضمــن زمالــة الزورد التابعــة لمؤسســة إنجــاز، 
دراســة حــول موضــوع فقــر الــدورة الشــهرية تحــت عنــوان »فقــر الــدورة الشــهرية فــي جيــوب 
الفقــر فــي األردن، محافظــة المفــرق« 4 ، تطرقــت إلــى الربــط بيــن هــذه األزمــة وتدنــي الوضــع 

االقتصــادي، والوصــول إلــى الخدمــات والمنتجــات الصحيــة المرتبطــة بمرحلــة الحيــض. 

إمكانية الوصول إلى الخدمات 
األساسية الصحية المرتبطة 

بفقر الدورة الشهرية 

المياه، النظافة الشخصية 
WASH والتعقيم

التعليم وربطها بإدارة 
المنتجات المتعلقة 

MHM بالدورة الشهرية

والوصمة المرافقة للتعامل 
مع الدورة الشهرية  

ــى 11  ــوي عل ــي تحت ــرق، الت ــة المف ــي محافظ ــت ف ــة كان ــة البحثي ــن أن العين ــم م ــى الرغ وعل
منطقــة مــن جيــوب الفقــر فــي األردن، وتعانــي مــن نقــص الخدمــات الصحيــة والوصــول إلــى 
الميــاه؛ إال أنهــا الدراســة األولــى مــن نوعهــا فــي األردن، التــي ســلطت الضــوء علــى موضــوع 

ــدورة الشــهرية وتناولتــه مــن جوانــب عــدة، أهمهــا: فقــر ال

وفــي هــذه الورقــة، نهدف إلى تســليط الضــوء على موضــوع الوصمــة والوصول إلــى المنتجات 
الصحيــة المتعلقــة بالــدورة الشــهرية فــي األردن، اســتنادًا إلــى جلســات اســتماع  مــع عــدٍد مــن 
النســاء والفتيــات فــي األردن، وكيفيــة تعاملهــن مــع هــذه األزمــة. والتحديــات التــي تواجههــن 
فــي أوقــات الــدورة الشــهرية، وطــرح الحلــول التــي مــن الممكــن أن تســاعدهن للحصــول علــى 
المنتجــات الخاصــة بهــذه الفتــرة مــن دون أن يتعرضــن ألي مضايقــات أو ضائقــة ماليــة. إضافــة 
إلــى التبعــات الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة، التــي تتعــّرض لهــا النســاء والفتيــات فــي حــال 

عــدم حصولهــن علــى الدعــم الــذي يحتجنــه.

1 https://plan-international.org/uploads/sites/19/2022/02/daring_to_ask_rapid_assessment_report_final_1.pdf

2 https://takatoat.org/archives/418?lang=ar 

3 https://data.unhcr.org/en/documents/details/91194 
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ــليط  ــو تس ــات ه ــة السياس ــن ورق ــدف م اله
وقــدرة  األردن،  فــي  الواقــع  علــى  الضــوء 
إلــى  الوصــول  علــى  والفتيــات  النســاء 
ــدورة  ــة بال ــات المتعلق ــات والمعلوم المنتج
ــريعية  ــوة التش ــر الفج ــة أث ــهرية، ودراس الش
ــق  ــا يتعل ــي م ــة، ف ــة واالجتماعي واالقتصادي
بالوصــول إلــى هــذه المنتجــات. كمــا تعكــس 
والفتيــات  النســاء  خبــرات  الورقــة  هــذه 
وتجاربهــن. لذلــك تــم اعتمــاد البحــث النوعــي 
فــي كتابــة هــذه الورقــة والتــي اســتهدفت 

ــاء  ــوات النس ــل أص ــي تحم ــارك، الت ــبعون مشاركة/مش ــد وس ــة وواح ــارب مائ ــا يق م
ــات  ــة بالخدم ــؤون المتعلق ــي الش ــرة ف ــع ذوي وذوات الخب ــارات م ــات، واستش والفتي

العاقــة. وأصحاب/صاحبــات  والمــرأة  الصحيــة 

اســتهدفت هــذه الورقــة نســاء وفتيــات مــن عمــر )15-49 عامــًا( مــن الجنســيتين األردنيــة 
ــد )إقليــم الشــمال(،  ــات والاجئيــن(، وإرب والســورية فــي مخيــم األزرق )مجتمعــات الاجئ
والزرقــاء )إقليــم الوســط( والكــرك )إقليــم الجنــوب(، فــي محاولــة لفهــم أوجــه التشــابه 
واالختــاف بيــن النســاء والفتيــات فــي األماكــن المختلفــة، والتأكد مــن مدى انتشــار فقر 

الــدورة الشــهرية فــي المــدن، والمجتمعــات المســتضيفة.

المنهجية

الجانب االجتماعي. 

الجانب االقتصادي 

 الجانب الصحي.

وقد شملت المنهجية التشاركية المراحل التالية:

3
جوانــب   3 تحديــد  وتــم 
أساســية لجمــع البيانــات 
فــي  للنظــر  وتحليلهــا، 
المتعلقــة  السياســات 
بفقــر الــدورة الشــهرية، 

ــي: ه

مرحلة قراءة الواقع من 
خالل االطالع على الدراسات 

المتعلقة بفقر الدورة 
الشهرية، وفهم السياق. 

مجموعات نقاشية مركزة 
مع الفتيات والنساء في 

األماكن المستهدفة
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شــاركت نســاء وفتيــات فــي مجموعــات نقاشــية مركــزة عــن تأثيــر أزمــة فقــر الــدورة 
الشــهرية عليهــن، للحصــول علــى آرائهــن، وكان عددهــن فــي جميــع المجموعــات 64  5 
مشــاركة. اســُتهدفت النســاء فــي عمــر اإلنجــاب، وفتيــات منخرطــات فــي المــدارس، وفتيــات 
تــم تزويجهــن مبكــرًا، ونســاء متزوجــات فــي العشــرينات والثالثينــات واألربعينات مــن عمرهن، 

ــر متزوجــات، ونســاء أرامــل وغيرهــن.  وغي

وُوّزعــت األســئلة علــى المحــاور الثالثــة المذكــورة أعــاله. أما بالنســبة إلى األســئلة الشــخصية، 
فتــم توزيعهــا ومناقشــتها فرديــًا مع 25 مشــاركة للحفــاظ علــى الخصوصية 6.

مقابالت فردية مع الفتيات 
والنساء في األماكن 

المستهدفة: ُعقدت 25 جلسة 
فردية مع النساء والفتيات من 
فئات عمرية مختلفة موضحة 

في الجدول اآلتي:

ُعقدت 6 مجموعات نقاشية مرّكزة 
مع النساء والفتيات من الجنسيتين 

األردنية والسورية في األماكن 
األربعة، مقسمة على الشكل اآلتي:

۱
۱۹-۱٥ ٤۹-۲۲
۹ ۹ ۱

۲٤-۱۹ ٤۹-۲٥
۱٤ ۸

۱
٤۹-۲٥
۱۲

۱۳
٤۹-۲۰۱۳

الفئة
العمرية

عدد النساءالمحافظة
/الفتيات

عدد النساء/الفتيات
 من ذوات اإلعاقة

 الزرقاء

إربد الزرقاء - مخيم األزرق

 الكرك

الفئة
العمرية

عدد النساءالمحافظة
/الفتيات

عدد النساء/الفتيات
 من ذوات اإلعاقة

١
۱۹-۱٥

۳

۱
 الكرك

١
٤۹-۲٥

۱۲

۱
۱٥-۱۹ الزرقاء

۳

 الكرك
۱۹-۱٥

۳
 الزرقاء

 مخيم األزرق

5 تم اختيار العينة من فئات مختلفة للتركيز على القصص والتجارب المشتركة أو المختلفة بين النساء 
6 الملحق رقم 1 و2 يبينان مجموعات النقاش المركزة مع المشاركات، والمقابالت الفردية مع المشاركات على التوالي.
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مجموعات نقاشية مركزة مع 
صناع القرار : 

الصحــة  مديريــة  عــن  ممثلــون/ات 
المدرســية، ومديريــة المــرأة والطفــل فــي 
وزارة الصحــة، وأطبــاء وطبيبــات وقابــالت 
ــمال  ــن الش ــاملة، م ــة ش ــز صحي ــن مراك م
مستشــفى  ومديــر  والجنــوب،  والوســط 
مستشــفى  فــي  واألطفــال  النســائية 
ــن الملحــق 3 قائمــة بحضــور  البشــير. ويبّي
مجموعــة النقــاش المركــزة مــع صنــاع/
ــذه  ــن ه ــدف م ــرار. وكان اله ــات الق صانع
الورشــة، فهــم وضــع القطــاع الخــاص فــي 
مــا يتعلــق بالتعامــل مــع الفتيــات والنســاء 
الرعايــة  وتقديــم  الحيــض،  مرحلــة  فــي 

الصحية لهن.  

مقابالت فردية مع أصحاب/
صاحبات االختصاص

 تُمقــدت 5 مقابــالت فرديــة مــع الشــركاء/
ــن  ــراء وممثالت/ي ــريكات وخبيرات/خب الش
عــن القطاعــات المختلفــة، لمعرفــة درجــة 
الشــهرية،  الــدورة  فقــر  حــول  الوعــي 
ومناقشــة التحديــات التــي تواجــه حصــول 
التــي  والمــواد  الدعــم  علــى  الفتيــات 
ــة  ــرة، ومناقش ــذه الفت ــالل ه ــا خ يحتجنه

الحلــول المقترحــة 7 . 

ورشة استشارية مع أصحاب/
صاحبات العالقة من مختلف 
القطاعات لمناقشة النتائج 
األولية والتوصيات األولية: 

بعــد تحليــل النتائــج األولية، ُعقدت ورشــة 
استشــارية حضرتهــا جهــات تعمــل ضمــن 
قطــاع الصحــة اإلنجابيــة وممثليــن/ات 
عــن  وممثليــن/ات  الصحــة،  وزارة  عــن 
دوليــة  ومنظمــات  محليــة  جمعيــات 
عــن  وممثليــن/ات  األردن  فــي  تعمــل 
فرديــة،  ومبــادرات  الخــاص  القطــاع 
لالطــالع علــى النتائــج األوليــة والتوصيــات 
ــن  ــن/م ضم ــتها معه ــة، ومناقش األولي

ســياقات عملهــم/ن المختلفــة. 

السياســات  ورقــة  مخرجــات  فُعرضــت 
مــع  استشــارية  جلســة  فــي  األوليــة 
ممثالت/يــن  عضــوة/ًا   25 مــن  أكثــر 
الحكومــي  القطــاع  مــن  هيئــات  عــن 
المجتمــع  ومؤسســات  والخــاص، 
مجــال  فــي  وأخصائييــن/ات  المدنــي، 
اإلنجابيــة  والصحــة  االجتماعــي،  النــوع 
ضمــن  ومناقشــتها  والجنســية، 
المفتوحــة  األســئلة  مــن  مجموعــة 
لتســمح بمزيــد مــن النقاشــات، لوضــع 
التوصيــات والمقترحــات التــي تأتــي بهــا 

الورقــة. هــذه 

6 الملحق رقم 4، 5، 6 يمثل األسئلة التي تم طرحها على المشاركات وأسئلة المقابالت الفردية على التوالي.
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تم تحليل النتائج من المنهجية المتبعة أعاه، حسب المحاور االتية: 

الوصمة والجانب االجتماعي   

ــة بلوغهــن كانــت  تجربــة البلــوغ: أجمعــت 90% مــن المشــاركات علــى أن تجرب
صعبــًة ومحرجــة ومخيفــة وصادمــة. وتــراوح ســن البلوغ لــدى المشــاركات بيــن 11 و15 عامًا، 
مــع انخفــاض ســن البلــوغ للجيــل الحالــي. إذ تبلــغ كثيــر مــن الفتيــات فــي ســن الثامنــة. 
ــات يشــعرن بالحــرج  ــر مــن الفتي ــالت فــي جلســة النقــاش المركــزة، أن الكثي وأكــدت القاب
مــن الحديــث عــن أوجاعهــن ومضاعفــات الــدورة الشــهرية. أمــا بالنســبة إلــى الفتيــات فــي 
المــدارس، فيشــعر معظمهــن بتحــٍد فــي الحديــث عــن تجربــة البلــوغ، ألن هــذه المواضيــع 
ال يتــم االســتفاضة بهــا فــي المــدارس، وهــذا مــا تــم اســتنتاجه فــي الدراســة المســحية 

الســابقة فــي المفــرق 8.  

ــن  ــن يقم ــات أنه ــن األمه ــاركات م ــم المش ــدت معظ ــهرية: أك ــدورة الش ــن ال ــث ع الحدي
ــور  ــهيل األم ــن لتس ــاركة تجاربه ــوغ، ومش ــة البل ــي مرحل ــن ف ــن وأخواته ــة بناته بتوعي
ــة  ــى مرحل ــن إل ــاركن وصوله ــن ش ــى أنه ــاركات إل ــة المش ــارت غالبي ــا أش ــن. بينم عليه
البلــوغ والــدورة الشــهرية مــع أمهاتهــن أواًل، يليهــا الجــدات ثــم األخــوات األكبــر ســنًا، ثــم 

ــات.  ــات والصديق القريب

وأكــدت مجموعــة النقــاش المركــزة مــع 
صنــاع وصانعــات القــرار، أنه ال يتــم الحديث 
ــكٍل  ــض بش ــهرية والحي ــدورة الش ــن ال ع
ممنهــج فــي المــدارس، علــى الرغــم 
مــن وجودهــا فــي مناهــج الصفــوف مــن 
صــف التاســع حتــى المرحلــة الثانويــة. 
البســيطة  المبــادرات  فتشــّكلت بعــض 
ــوع  ــن الموض ــث ع ــدارس للحدي ــي الم ف
لــم  أنهــا  إال  الفــوط،  اســتخدام  وآليــة 
ــض  ــة لبع ــادرات الفردي ــرة المب ــَد فك تتع

المعلمــات أو إدارات المــدارس. 

فــي  والخبيــرات  الخبــراء  آراء  وأوضحــت 
المناهــج  أن  االستشــارية،  الجلســة 
التعليميــة للصفوف االبتدائيــة تفتقر إلى 
شــرح مفهــوم الــدورة الشــهرية وتبعاتها 
فــي الصفــوف االبتدائيــة، مــا يــؤدي إلــى 
والطالبــات  الطــالب  وعــي  فــي  فجــوة 
)الفتيــات تحديــدًا( حــول الــدورة الشــهرية، 

علــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن الفتيــات يصلن إلــى مرحلــة البلوغ قبل العاشــرة مــن عمرهن. 

النتائج

1

8 Lazord Foundation Fellows, Period Poverty Among Women in Poverty Pockets, 2021, Page 21: https://data.unhcr.
org/en/documents/details/91194 
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التصريح شهريًا عن المرور بفترة الدورة الشهرية: 

ــن  ــت 95% م ــهرية، فقال ــدورة الش ــرة ال ــرور بفت ــن الم ــهريًا ع ــح ش ــن التصري ــا ع أم
ــة  ــرن بممارس ــن يتظاه ــن م ــح. منه ــي التصري ــٍة ف ــعرن بأريحي ــن ال يش ــاركات إنه المش
نشــاطاتهن اليوميــة بشــكٍل اعتيــادي رغــم األلــم واإلرهــاق، وبعضهــن يكتفيــن بالتمويه 
ــٍم فــي البطــن أو فــي بعــض أنحــاء الجســم، فيفهــم األهــل بأنهــن  بمعاناتهــن مــن أل
فــي فتــرة الحيــض بحكــم العــادة. لكــن ال يحبــذن التصريــح بشــكٍل مباشــر. وذكــرت 
ــات،  ــذه األوق ــي ه ــن ف ــون وضعه ــن ال يراع ــن الذي ــن أهاليه ــن م ــن يعاني ــات أنه أخري
ويرفضــون االعتــراف بآالمهــن، ويعتبرونهــا تهربــًا مــن أعمــال المنــزل مثــاًل، بينمــا هــن 

ــدورة الشــهرية. ــن مــن أعــراض ال فــي الحقيقــة يعاني

فــي  أساســيًا  دورًا  األهــل  يلعــب 
التوعيــة حــول الــدورة الشــهرية، 
وتقليــل أو تعزيــز الشــعور بالعــار 
مــن  مجموعــة  لكــن  الخجــل.  أو 
الفتيــات اليافعــات خالفــن بعــض 
األمــر  إن  وقلــن  النســاء،  أفــكار 
فــي الوقــت الحالــي بــات أبســط 
محاولــة  فــي  حتــى  وطبيعــي. 
الشــهرية  الــدورة  عــن  الحديــث 
فــي أماكــن عامــة، ُتواجــه الفتيــات 
بالرفــض مــن أمهاتهــن اللواتــي 
يعتبــرن الموضــوع »عيبــًا«، فــي 
تطفــئ  العائــالت  بعــض  أن  حيــن 
التلفــاز عنــد ظهــور أي إعــالن خاص 

الصحيــة.  بالمنتجــات 

»لما أحتاج أشتري فوط صحية، بحكي ألهلي 
يجيبولي. حتى لما كنت متزوجة أهلي كانوا يجيبولي 

إياهم، ألني كنت أستحي أحكي لزوجي. حتى بفترة 
رمضان كنت أتجنب أفطر وقت الدورة خاصة إنه كنا 
عايشين عند بيت حماي، وكنت مرات أصلي معهم 

حتى ما يعرفوا إني بفترة الدورة«.
 امرأة سورية بعمر 22 سنة،  مخيم األزرق

التوعية حول الدورة الشهرية في المدارس التعليمية: 

ذكــرت المشــاركات النســاء بــأن المرشــدة االجتماعيــة كان لهــا دور فعــال أكثــر مــن ناحيــة 
التوعيــة حــول تغيــرات البلــوغ والــدورة الشــهرية. لكن األمر ال يشــمل جميــع المــدارس اآلن. 

كمــا أن بعــض المدّرســات َيمــُرْرَن مــرور الكــرام علــى الــدروس المتعلقــة بهــذه المرحلــة. 

ــه  ــة. فتواج ــًا بالمعرف ــن أيض ــط، لك ــات فق ــر المنتج ــول بتوف ــة الوص ــط إمكاني وال ترتب
العديــد مــن الفتيــات ذوات ســن البلــوغ المبكــر، الكثيــر مــن الحــرج والصدمــة فــي بعــض 
ــا. وال  ــَيتعّرضن له ــي س ــدية الت ــرات الجس ــم والتغي ــن لألل ــدم تهيأته ــبب ع ــان، بس األحي
يتــم التطــرق لهــذه المواضيــع فــي الصفــوف االبتدائيــة. كمــا ال تناقــش األمهــات هــذه 

المواضيــع ألنهــن يشــعرن بالخجــل، كمــا أجابــت 50% مــن المشــاركات. 
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بقولولنا 
بكفي دلع! 

ال يقومون بإخبار 
أحد و يتعاملون مع 
الموقف بمفردهن

 يخبرن الزوج 
أو األب )الذكر 

في العائلة(

 من المشاركات 
بأنهن يخبرن 

امهاتهن 
او اخواتهن 

بالدرجة األولى

 %80 
 %10 %10

التخلص من المنتجات الصحية المسَتخدمة:

أوضحــت غالبيــة المشــاركات أنهــن يضعــن الفــوط فــي كيــس قبــل رميهــا فــي ســلة 
المهمــالت. وأشــارت بعضهــن إلــى أنهــن يرمينهــا فــي ســلٍة منفصلــة، بينمــا ذكــرت 
ُمشــاركة واحــدة بأنهــا ترميهــا بعــد لفهــا فــي ســلة النفايــات مــن دون وضعهــا فــي 

كيــٍس آخــر. 

شراء المنتجات الصحية الخاصة بالدورة الشهرية: 

مــن الناحيــة االجتماعيــة، والوصمــة المالحقــة لموضــوع الــدورة الشــهرية، أشــارت 
المشــاركات مــن الزرقــاء وإربــد إلــى أنهــن ُيرســلن األب أو األخ لشــراء االحتياجــات الصحيــة، 

بينمــا يذهــب بعضهــن إلــى متجــر بعيــد عــن المنــزل. 

اإلفصاح عن مضاعفات الدورة الشهرية: 

بالنســبة إلــى التعامــل مــع مضاعفــات الــدورة الشــهرية )مثــل: اآلالم فــي أســفل البطــن 
والظهــر، التقلبــات المزاجيــة، اإلرهــاق، النزيــف الحــاد، الصــداع والغثيــان(، أكــدت 80% مــن 
المشــاركات، أنهــن يخبــرن أمهاتهــن أو أخواتهــن بالدرجــة األولــى، و10% يخبــرن الــزوج أو 

األب )الذكــر فــي العائلــة(، و 10% ال يقمــن بإخبــار أحــد، و يتعاملــن مــع الموقــف بمفردهــن.
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2

»كان زمان سعر علبة الفوط 60 قرش أو 
نص دينار وكانت كويسة بجودة منيحة، 

بس إنه مع الزمن ارتفع السعر. كان 
قبل مقدور إنه الوحدة تجيب أكثر من 

علبة وتحطهم بالبيت، بس لما ارتفعت 
األسعار صار الموضوع أصعب«.

 أم لفتيات يافعات في سن البلوغ، بعمر 
49 سنة، محافظة الزرقاء

»في فوط أطفال بتنباع بالكيلو، منشيل أطرافهم 
ومنستعملهن. الصراحة ألنه دورتي غزيرة وبتضلها هيك 
لمدة عشرة أيام فما بتوفي معي أجيب الفوط النسائية 

ألنه رح احتاج كمية كبيرة وما رح أقدر أغطي سعرها 
خصوصًا ألنه كمان عندي 3 صبايا كمان عليهن الدورة. 

لهيك بجيب نوعية الطفل السعيد بحط منهم تنتين ومع 
هيك كل عشر دقايق بدي أغير فوطتي! وهللا مشوار ما 

بقدر إطلع لما تكون علّي الدورة«.
أم لثاثة فتيات يافعات بعمر 48 سنة، محافظة الزرقاء 

تجــارب النســاء والفتيــات فــي الوصــول إلــى المنتجــات 
الصحيــة الخاصــة بالــدورة الشــهرية واســتخدامها: 

الجانب االقتصادي

ــي  ــل الرئيس ــادي العام ــع الم ــر الوض يعتب
والفتيــات  النســاء  وصــول  إلمكانيــة 
الجيــدة  الجــودة  ذات  الصحيــة  للفــوط 

االســتهالك.  بكميــة  مقارنــًة 

أنهــن  المشــاركات  مــن   %50 فأكــدت 
يســتهلكن بيــن علبــة ونصــف إلــى علبتين 
ــًا  ــًا مادي ــكل عبئ ــد يش ــا ق ــوط، م ــن الف م
أكثــر مــن  كبيــرًا، خصوصــًا عنــد وجــود 
فتــاة بالغــة فــي المنــزل نفســه، مقارنــًة 
ــعار  ــاع أس ــرًا الرتف ــرة. ونظ ــل األس ــع دخ م
إلــى  تصــل  التــي  الصحيــة،  المنتجــات 
بأقــل  مقارنــًة  الجــودة  حســب  ديناريــن 
ــن  ــأ بعضه ــي، تلج ــي الماض ــار ف ــن دين م
إلــى اســتخدام فــوط األطفــال، ألنهــا ذات 

قابليــة عاليــة االمتصــاص.
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»الفوط ذات جودة عالية تباع بالسوق 
بسعر 1.25 الى 1.50 الي كانت تتوزع علينا 

قبل كورونا من ضمن المساعدات العينية 
هي فاين حقها 75 قرش لكن األن يتم 
اضافة 3 دنانير لشراء الفوط 3 دنانير ل 
3 اشهر يعني دينار بالشهر، فلو بدها 

تجيبها بطلع باكيت بالشهر فمش كافية 
ال من ناحية االستهاك و ال الجودة » 

سيدة، اربد، 25 

ــض  ــر بع ــد يجب ــا ق ــع، م ــاول الجمي ــي متن ــة ف ــوط الصحي ــت الف ــل، ليس ــي المقاب ف
ــاد  ــى اعتم ــن إل ــأ غالبيته ــعر، فتلج ــودة والس ــن الج ــل بي ــى التفضي ــات إل ــاء والفتي النس
ــات  ــالج االلتهاب ــى ع ــره عل ــم توفي ــا ت ــرف م ــم ص ــيئة، ليت ــودة الس ــات ذات الج المنتج
التــي يعانيــن منهــا بســبب ســوء جــودة المنتــج. مــن ناحيــٍة أخــرى، تســتخدم بعضهــن 
الفــوط الخاصــة بمــا بعــد الــوالدة بســبب ســعرها المقبــول. وترتبــط امكانيــة الوصــول 
ــدورة  ــق بال ــي تتعل ــور الت ــي لألم ــور االجتماع ــرائية بالمنظ ــدرة الش ــى الق ــة إل باإلضاف
الشــهرية حيــث تتفــاوت امكانيــة الوصــول الــى منتجــات الــدورة الشــهرية، أمــا العامــل 
اآلخــر المرتبــط بالوضــع االقتصــادي وهــو مســتوى جــودة المنتجــات مقارنــة بأســعارها ـ 
والــذي يســتدعي دفــع مزيــد مــن األمــوال للحصــول علــى منتجــات بجــودة عاليــة بحيــث 

ــه.  ــات تغيرهــا بشــكل متســارع لمــا هــو متعــارف علي ال تضطــر النســاء والفتي

ــى  ــأن إل ــن يلج ــاء أنه ــد والزرق ــن إرب ــي كل م ــاركات ف ــاء المش ــن النس ــت 3% م أوضح
ــرة  ــية المتوف ــرق القماش ــة، والخ ــف القطني ــل المناش ــتخدام )مث ــددة االس ــول متع حل
مــن الثيــاب الممزقــة، أو التــي يتــم رميهــا والتخلــص منهــا، أو التــي تبــاع بأســعاٍر أقــل(، 
لصعوبــة الوضــع المــادي، وعــدم معرفتهــن بمــا قــد يترتــب علــى اســتخدام هــذا النــوع 
مــن المنتجــات. أمــا فــي الكــرك، فذكــرت إحــدى المشــاركات أنهــا تشــتري الفــوط الصحية 

بالّديــن علــى أن يتــم ســداده فــي نهايــة الشــهر. 

بقيــة  مــن  للمشــاركات  مشــابهة  األزرق  مخيــم  مــن  المشــاركات  إجابــات  وكانــت 
المحافظــات، علــى الرغــم مــن خصوصيــة المخيــم مــن ناحيــة العــبء االقتصــادي. 

فذكــرت المشــاركات مــن المجموعتيــن فــي األزرق بأنهــن يتلقيــن دعمــًا لتوفيــر الفــوط 
ــي  ــار ف ــدل دين ــدة، بمع ــاة الواح ــهر للفت ــة أش ــدة ثالث ــار( لم ــى 3.75 دين ــة )3 إل الصحي
الشــهر. وهــو مبلــغ ال يكفــي لتأميــن احتياجاتهــن الشــهرية، مــا يعنــي أنهــن يواجهــن 
تحديــات اقتصاديــة علــى الرغــم مــن رصــد مبلــغ مالــي مــن المســاعدات للفــوط الصحيــة. 

المشــاركات  جميــع  وأكــدت 
مــن األمهــات أنهــن يفضلــن 
الجــودة  ذات  الفــوط  توفيــر 
للحفــاظ  لبناتهــن،  الجيــدة 
ونظافتهــن  صحتهــن  علــى 
الشــخصية، بينمــا يســتخدمن 
الفــوط ذات الجــودة المتدنيــة. 
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وهنــا، يجــب التنويــه بــأن المنتجــات الصحيــة المتعلقــة بالــدورة الشــهرية اقتصــرت علــى 
الفــوط، ولــم يتــم التطــرق إلــى المالبــس الداخليــة أو الغســول أو أي منتجــات أخــرى.    

أكــدت 16% مــن المشــاركات فــي مختلــف المحافظــات، أن شــراء الفــوط الصحيــة يتــم مــن 
ضمــن احتياجــات المنــزل منــذ بدايــة الشــهر، وفــي حــال اضطرارهــن لشــرائها بأنفســهن 

يشــترين شــيئًا آخــر معهــا كذريعــة، أو يضعنهــا بيــن الكثيــر مــن األغــراض.

الصحيــة  الفــوط  شــراء  عنــد  والفتيــات  النســاء  تجــارب 
الشــهرية:  بالــدورة  الخاصــة 

ــه،  ــوط في ــة الف ــع علب ــود لوض ــًا أس ــن كيس ــن يطلب ــاركات إنه ــن المش ــت 90% م قال
ــًا.  ــة أيض ــة االجتماعي ــل بالناحي ــر يتص ــو أم ــه، وه ــاء نفس ــن تلق ــك م ــع ذل ــم البائ ويفه

وذكــرت بعــض الفتيــات أنهــن تربيــن علــى مفهــوم »العيــب« بمــا يتعلــق بالــدورة 
الشــهرية. لذلــك، يشــعرن غالبــًا بالحــرج فــي شــرح مــا يحتجن إليــه لباعــة المتاجــر، فيطلبن 
كيســًا فقــط ليضعــن فيــه علبــة الفــوط. وأكــدت كثيــرات أنهــن يضعــن العلبــة فــي ثالثــة 
أكيــاس حتــى ال تظهــر للعلــن. بينمــا أكــدت 10% منهــن أنهــن يســتخدمن فــوط األطفــال/
الطفــالت أو مناديــل ورقيــة، لعــدم رغبتهــن أو قدرتهــن فــي بعــض األحيــان علــى الذهاب 

لشــراء الفــوط بأنفســهن.

أمــا فــي مخيــم األزرق، فيقــوم رب أو ربــة األســرة بشــراء الفــوط مــع بقيــة االحتياجــات 
المنزليــة. لكــن فــي ظــل الجــودة الرديئــة للفــوط المتوافــرة فــي المخيــم، يفّضلن شــراء 
ــة  ــون الباع ــب، يك ــي الغال ــط. وف ــة فق ــي الصيدلي ــر ف ــي تتوف ــع، الت ــعر المرتف ذات الس
رجــال، فيفضلــن عــدم الذهــاب حتــى ال يتعّرضــن لإلحــراج. أمــا فــي أوقــات أخــرى، فيفضلــن 

عــدم الذهــاب لُبعــد الصيدليــة أو مــكان البيــع عنهــن.  

ــكل  ــة أشــهر ل ــب لثالث ــالث عل ــر قيمــة ث كمــا ذكــرت جميــع مشــاركات المخيــم أن توفي
فتــاة يبــدأ مــن عمــر 12 عامــًا وحتــى 45، مــا يعــد تهميشــًا للفئــات العمريــة األخــرى. إذ 
تبلــغ الكثيــر مــن الفتيــات فــي عمــر الثمانيــة، وتســتمر دورتهــن لمــا بعد ســن الخمســين 
ــى  ــول إل ــة الوص ــن صعوب ــة م ــات العمري ــذه الفئ ــي ه ــك تعان ــان. لذل ــض األحي ــي بع ف
منتجــات الــدورة الشــهرية، نتيجــة صعوبــة الظــروف، وعــدم توفــر دخــل شــهري يغطــي 

كافــة االحتياجــات.



17

أمــا علــى الصعيــد الصحــي، فقالــت المشــاركات إنهــن ال يعانيــن مــن مضاعفــات حــادة، إال 
فــي حــال وجــود التهابــات أو فقــر دم، أو عنــد تركيــب لولــب، أو إذا كانت طبيعة أجســادهن 

ــم.  ــاه األل ــة تج ــية عالي ذات حساس
أمــا مــا عــدا ذلــك، فجميعهــن 
يمــررن بمرحلــة التعــب المصاحبــة 
تفــاوت  مــع  الشــهرية  للــدورة 
شــدة األلــم أو األعــراض األخــرى 
مثــل ارتفــاع الحــرارة، واأللــم فــي 
والخاصــرة،  الثدييــن  منطقــة 
وتقلصــات  المزاجيــة  والتقلبــات 
ــل  ــن أص ــرت 8 م ــا ذك ــن. كم البط
10 مشــاركات، أنهــن يواجهــن عــدم 
الشــهرية  الــدورة  فــي  انتظــام 

ــر. ــى آخ ــٍت إل ــن وق م

الوصمــة  إلــى  بالنســبة  أمــا 
األطبــاء  لزيــارة  المرافقــة 

والطبيبــات النســائيين/ات والقابــات للنســاء غيــر المتزوجــات )األرامــل والمطلقــات 
والفتيــات قبــل مرحلــة الــزواج)، فأجمعــت كل المشــاركات علــى أن تجربــة زيــارة الطبيب/ة 
غيــر مريحــة. وكشــفت إحــدى المشــاركات أنهــا تقــوم بمراجعــة قابلــة مــن خــارج مخيــم 
األزرق بمرافقــة أخيهــا ،فكونهــا أرملــة يســبب لهــا وصمــة فــي المجتمــع في حــال زارت 

وقابــات.  نســائيًا/ة  طبيبــًا/ة 

وعلــى الرغــم مــن تأكيــد النســاء أنهــن ال يشــعرن باالرتيــاح للذهــاب إلــى المراكــز الصحيــة 
فــي فتــرة الحيــض؛ إال أن القابــالت واألطباء/الطبيبــات مــن وزارة الصحــة المشــاركين/ات 
فــي مجموعــة النقــاش المركــزة، أكــدن/وا توفــر األدويــة مــن الحبــوب واإلبــر المخففــة 
لأللــم فــي حــال الحاجــة إليهــا، أو توفيــر النصائــح بخصــوص األعشــاب التــي يمكــن 

ــف اآلالم.  ــتخدامها، لتخفي اس

المشــاركات بأنهــا تقــوم بمراجعــة قابلــة مــن خــارج مخيــم األزرق بمرافقــة أخيهــا، حتــى 
ــة ممــا يســبب لهــا وصمــة فــي المجتمــع  ال تتعــرض لتســاؤالت والوصــم، كونهــا أرمل

حــول زيــارة الطبيبــة النســائية والقابــالت.

الجانب الصحي  3

اللجوء إلى خدمات الرعاية الصحية:
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تجارب النساء والفتيات في العيادات النسائية: 

علــى صعيــٍد آخــر، شــاركت النســاء والفتيــات تجاربهــن الطبيــة فــي العيــادات النســائية. 
ووصفــت الفتيــات اللواتــي ســبق أن زرن العيــادات النســائية، بــأن التجربــة كانــت صعبــة 
عليهــن. إذ اعتقــدت المراجعــات األخريــات بأنهــن متزوجــات أو حوامــل، علــى الرغــم مــن 
أنهــن لســن كذلــك، فقــررن عــدم الذهــاب مــرًة أخــرى، وفّضلــن اللجــوء إلــى المســّكنات. 
ــة  ــعرن بالراح ــم يش ــاًل، ول ــب رج ــة، إذ كان الطبي ــة محرج ــت تجرب ــا كان ــات إنه ــت أخري وقال

لوصــف آالمهــن أمامــه. 

بينمــا تفضــل معظــم المشــاركات المستشــفيات أو المراكــز الخاصــة )إربــد تحديــدًا( نتيجــة 
غيــاب الطبيــب/ة المختــص/ة، وتلقــي الحــاالت من قبــل األطباء/الطبيبــات المســاعدين/ات.

الخصوصية عند زيارة العيادة النسائية:

 أمــا بالنســبة إلــى النســاء فــي الكــرك، فقــد شــاركن تجاربهــن عنــد دخــول المستشــفى 
واضطرارهــن إلــى مشــاركة تفاصيل حاالتهن أمــام كادر المتدربيــن/ات. فلم يشــعرن بالراحة 
فــي اإلجابــة علــى بعــض األســئلة التــي ال تراعــي الخصوصيــة والحالــة المرضيــة بالدرجــة 
األولــى. وأجمعــت المشــاركات علــى التحــدي الــذي يواجهنــه فــي عــدم أخــذ آالمهــن علــى 

محمــل الجــد واالعتــراف بأهميتهــا، مــا أدى إلــى خســارة إحــدى المشــاركات لمبيضهــا.

ال يراعــي الــكادر خصوصيــة طلــب مراجعــة طبيبــة امــرأة عنــد مراجعــة العيــادات، حســب 
مشــاركات مخيــم األزرق. ويحيلهــن إلــى أطبــاء رجــال يواجهن صعوبــًة في شــرح حاالتهن 
إليهــم. وفــي بعــض الحــاالت، قــد يــؤدي طلــب طبيبــة امــرأة إلــى غضــب الطبيــب، إضافــة 
إلــى إعطــاء األولويــة دائمــًا للُمراجعــات الحوامــل وإهمــال مــا تعانيــه الفتيــات األخريــات 
فــي كثيــر مــن األحيــان. وفــي حــال ســنحت الفرصــة بالحصــول علــى كشــف مــن الطبيــب 
أو الطبيبــة، يتــم وصــف أدويــة مســكنة ليــس لهــا عالقــة بالضــرورة بالتشــخيص الســليم. 
ــى  ــاب عل ــداوي باألعش ــزل والت ــي المن ــاء ف ــن البق ــن يفضل ــاركات إنه ــت كل المش وقال

الذهــاب الــى المركــز الصحــي فــي المخيــم، ألن ذهابهــن ســيكون بــال فائــدة.  
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استخدام دورات المياه العامة:

ــن  ــة 100% م ــاه العام ــتخدام دورات المي ــن اس ــي ال يفضل ــاركات اللوات ــبة المش ــت نس كان
المشــاركات فــي الجلســات، وألســباب متعــددة. إذ أجمعــن علــى ســوء النظافــة ورداءة 
الحمامــات. وتحدثــت بعضهــن عــن كونهــا نقطــة تجمــع للشــباب، مــا يعّرضهــن للتحــرش 
والخــوف مــن الدخــول.  وذكــرت بعــض المشــاركات فــي إربــد تحديــدًا أنهــن يســتخدمن 
دورات الميــاه فــي المجمعــات التجاريــة، ألنهــا تكــون نظيفــة، وكذلــك األمــر فــي 

ــة.   ــات العام ــتخدام الحمام ــل اس ــال مقاب ــب الم ــى طل ــة إل ــم. باإلضاف المطاع

كمــا أوضحــت المشــاركات فــي الكــرك بأنــه ال يوجــد دورات ميــاه عامــة، مــا يؤثــر علــى 
الجانــب الصحــي. فتضطــر الفتيــات والنســاء إلــى تأجيــل اســتخدام دورات الميــاه، مــا يؤدي 

إلــى أضــرار صحيــة كثيــرة. 

مــن ناحيــٍة أخــرى تعانــي الفتيــات فــي المــدارس، مــن عــدم نظافــة دورات الميــاه نتيجــة 
االكتظــاظ وكثــرة االســتخدام. فتقــوم المدّرســات والمرشــدات بتوعيــة الفتيــات للحفــاظ 
ــاء  ــرات أثن ــدة م ــاب ع ــات بالذه ــات للطالب ــض المعّلم ــمح بع ــن ال تس ــة. لك ــى النظاف عل
ــى، أو  ــى الكل ــات، وحص ــل االلتهاب ــن مث ــاكل لبعضه ــبب مش ــا يس ــية، م ــة الدراس الحص

يتســبب لهــن باإلحــراج خــالل فتــرة الــدورة الشــهرية.

ــاء  ــن النس ــة م ــت مجموع ــم األزرق، فاتفق ــي مخي ــاركات ف ــق بالمش ــا يتعل ــي م ــا ف أم
علــى أن الحمامــات الموجــودة فــي المخيــم جميعهــا عامــة، وتعــد نقــاط تجمــع للشــباب 
أيضــًا فــال يرتحــن الســتخدامها. كمــا أن الذهــاب إليهــا فــي الليــل غيــر آمــن، لذلك تســتحم 
النســاء والفتيــات فــي منازلهــن. وذكــرت مجموعــة اليافعــات أن غالبيــة الناس أنشــأوا/ن 

دورة ميــاه داخليــة علــى الرغــم مــن ضيــق المــكان، لتوفيــر بعــض األمــان.

»الحمام البراني لو بدي أنا أطلع 
وأالقي مثًا شاب أو امرأة أو غيره 

فبدي استناه/ها، ونفس الشي 
بس أنا أفوت ما بكون مرتاحة لما 

يكونوا في ناس بيستنوا بالدور برا 
وما باخذ وقتي وراحتي«.

 شابة عشرينية، مخيم األزرق
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صعوبــة الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالــدورة 
الشــهرية - تجــارب الفتيــات ذوات اإلعاقــة: 

تتشــابه صعوبــة الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالــدورة الشــهرية بين المشــاركات 
ــرًا فــي  ــات. لكــن الفتيــات مــن ذوات اإلعاقــة يعانيــن كثي مــن مختلــف الجنســيات والفئ
ــات  ــًا خدم ــات، خصوص ــن الخدم ــر م ــة والكثي ــة الصحي ــات والرعاي ــى المنتج ــول إل الوص
ــمعية  ــة والس ــة، البصري ــة الحركي ــن ذوات اإلعاق ــات م ــي الفتي ــية. فتعان ــة الجنس الصح
مــن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة فــي المراكــز واألماكــن غيــر المهيئــة. إضافــة إلــى 
التحديــات االقتصاديــة لعــدم توافــر الدعــم الــالزم لتغطيــة المصاريــف المتعلقــة بالصحــة 
الجنســية والــدورة الشــهرية. أمــا الفتيــات ذوات اإلعاقــة الذهنيــة، فيلجــأ أهلهــن عــادًة 

إلــى اســتئصال أرحامهــن أو إلــى األدويــة المثّبطــة والمؤخــرة للــدورة الشــهرية.

ــى  ــة عل ــن ذوي وذوات اإلعاق ــخاص م ــوق األش ــي حق ــون/ات ف ــاء االختصاصي ــد أض وق
موضــوع اســتئصال األرحــام، التــي تنتهــك حقهــن بعــدة حجــج منهــا األضــرار الصحيــة، 
ــا  ــي بم ــدم الوع ــذّرع بع ــم الت ــًا يت ــًا. وأحيان ــن أمراض ــه يحمل ــخصية، وأن ــن الش ونظافته
ــدورة الشــهرية. مازالــت هــذه الممارســات مســتمرة، علــى  ــاء فتــرة ال يحــدث لهــن أثن
الرغــم مــن أن دائــرة اإلفتــاء العــام، أصــدرت بجهــٍد مشــترك، فتــوى شــرعية بعــدم جــواز 
هــذا األمــر، بســبب اآلثــار الســلبية المترتبــة علــى إجــراء تلــك العمليــات، وحّرمتــه وجّرمــت 
مــن يقــوم بــه، علــى أن تقــوم الحكومــة والجهــات المختصــة بتوفيــر الحمايــة لهــن مــن 
أي اســتغالل أو إســاءة. وســن التدابيــر الالزمــة التــي تكفــل ذلــك، كــي ال تتفاقــم هــذه 

األفعــال واالنتهــاكات واالعتداء 
مــن  هــذه  وتعتبــر  عليهــن.  
إعــادة  يجــب  التــي  األمــور 
النظــر فيهــا، خصوصــًا أن هنــاك 
الفتيــات  حــاالت  مــن  الكثيــر 
ال  اللواتــي  اإلعاقــة  ذوات 
التدخــل،  هــذا  إلــى  يحتجــن 
ويمكــن تعليمهــن علــى طــرق 
النســائية  الفــوط  اســتخدام 

الشــخصية. والنظافــة 
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بدايــة  التاليــة  التوصيــات  تعتبــر 
للوصــول إلــى حلــول تتعلــق بفقــر 
الشــهرية، بعضهــا هــي  الــدورة 
ــد  ــى الح ــل عل ــة للعم ــات آني توصي
مــن تفشــي المشــكلة وأهمهــا 
التغيــرات  فــي  التوصيــات  هــي 
الجذريــة للتشــريعات والمخصصــات 

التوصيات 

شــمول المنتجات المتعلقة 
)الفوط  الشهرية  بالدورة 

الصحيــة، المابس الداخلية 
والغسول  القطنية، 

ومغاطس  المهبلي، 
اليــود(  باإلعفاءات الضريبية 

)جــدول 3 من قانون ضريبة 
  9 المبيعات( 

المساهمة في خفض أسعار 
المواد المرتبطة بالدورة 

الشهرية بحيث يوصى باعتبارها 
مواد طبية ال مواد تجارية وعليه 

شملها تحت الغذاء والدواء 
وتسعيرها على هذا األساس 
عوضا عن سلع تجارية خاضعة 

لغرف التجارة والصناعة. 

التشريعات األردنية 
)مجلس األمة( 

إعفاء المنتجات األولية 
المصنعة للفوط )مدخات 

التصنيع( من ضريبة المبيعات 
لتخفيض سعر التكلفة على 

المصانع األردنية. 

إدراج الفــوط الصحية تحت 
مؤسسة الغذاء والدواء 

للرقابــة على جودة المنتجات 
استخدامها.  وقابلية 

العمل على شراكة 
بيــن القطاعات الخاصة 

للمواد  المصنعة 
بالدورة  المتعلقة 

والحكومة  الشهرية 
لشــمل اإلعفاءات الضريبية 

من المــواد الخام المنتجة 
للفــوط الصحية لتخفيض 

التسعير. كلفة 

نظرا لصعوبة المضاعفات 
المرتبطة بالدورة الشهرية 
على النساء يوصى بإضافة 

اجازة يومين للنساء العامات 
من كل شهر )خال الدورة 

الشهرية لهن( تحت مسمى 
»إجازة دورة الشهرية« عند 
الحاجة ضمن قانون العمل 

بحيث ال تحتسب من اإلجازات 
المرضية او االجازات السنوية. 

ــى  ــات ال ــض التوصي ــت بع ــا تطرق ــهرية، كم ــدورة الش ــر ال ــكلة فق ــاه مش ــة تج المالي
جانــب الوعــي بالمفاهيــم المرتبطــة بالــدورة الشــهرية وحــق الفتيــات والنســاء فــي 
الوصــول إلــى المــواد األساســية مــن خــال مؤسســات المجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن 

الجهــات المعنيــة.

9 جدول ضريبة المبيعات 
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توزيع الفوط مجانا لألمهات 
بعد الوالدة بما يكفيها 

طوال فترة النفاس و تقديم 
الرعاية الصحية الحنسية 

واالنجابية لهن 

 توفير المواد الصحية في 
مدارس الفتيات بالمجان 

بما فيها الفوط النسائية، 
المناديل الورقية، الصابون 

لغسل اليدين،

توزيع الفوط الصحية ذات 
الجودة العالية على الفتيات 
والنساء في مراكز األمومة 

والطفولة وفي المستشفيات 
الخاصة والعيادات النسائية

توزيع الفوط الصحية ذات 
الجودة العالية على الفتيات 

والنساء في المدارس 
بشكل دوري منتظم وبأعداد 

كافية تناسب حاجة الفتيات 
والنساء في المدارس.

القطاع الصحي 

القطاع التعليمي 

رفع جاهزية المراكز الصحية 
لخدمة الفتيات وتشجيعهن 

على المراجعات الدورية 
والحفاظ على خصوصية 

النساء والفتيات عند تقديم 
الخدمات لهن.

●رفع الوعي عن الدورة 
الشهرية ضمن المناهج 

الدراسية في المدارس 
لكا الجنسين.

العمل على تغيير مراكز 
األمومة والطفولة لتصبح 

تحت مسمى مراكز العناية 
الصحية للنساء والفتيات

●تقديم عينات وبرشورات 
وجلسات توعوية بالتشبيك 

مع وزارة الصحة والقطاع 
الخاص حول موضوع 

الصحة الجنسية وتحديدا 
موضوع الدورة الشهرية 

وطرق استخدام المنتجات 
المتعلقة بالدورة الشهرية 

وآلية الحصول عليها

نظرا الرتفاع سعر الفحوصات 
الهرمونية بحسب آراء 

العاملين والعامات في 
المراكز الصحية، يوصى 

بتضمين الفحوصات 
الهرمونية في برامج 

التأمين الصحية

●التوعية بالتربية الجنسية 
موجهة للطاب والطالبات 
في المدارس والجامعات، 

واالسترشاد باألدلة التربوية 
المعدة من المختصين، 

مثل دليل األمم المتحدة 
للسكان، من خال تمكين 

العاملين في التربية 
والتعليم والتعليم العالي 
ومراكز التدريب المهني 

من المفاهيم واألساسيات 
المتعلقة بفقر الدورة 

الشهرية. 

رفع جاهزية المراكز الصحية 
الستقبال األشخاص ذوي 
اإلعاقة وتقديم إرشادات 

واضحة للمعيلين ولهن حول 
كيفية التعامل مع فترة 

الدورة الشهرية

زيادة أعداد طبيبات وأطباء 
النسائية في المراكز 

الصحية وتوعيتهم/ن حول 
آليات التعامل واإلرشادات 
الواجب تقديمها للفتيات 
والنساء خال فترة الدورة 

الشهرية 
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●تخصيص مبالغ ودعم ضمن 
المعونة الوطنية لاسر 

االكثر فقرًا لتغطية تكاليف 
مستلزمات الدورة الشهرية.

●توفير كافة المنتجات 
المائمة وسهلة االستخدام 

بالدورة الشهرية للفتيات 
من ذوات اإلعاقة بشكل 
مجاني واضافي للمبالغ 

المرصودة لدعمهن. 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

●العمل على رفع وعي 
أهالي الفتيات من ذوات 

اإلعاقة على طرق التعامل 
مع الدورة الشهرية، وتعليم 

الفتيات السبل األمثل من 
خال الممارسات الفضلى 

في تعليم وتدريب الفتيات 
من ذوات اإلعاقة .

●بحسب اراء المتخصصات في 
النوع االجتماعي، يجب األخذ 

بعين االعتبار حساب المنتجات 
المتعلقة بالدورة الشهرية 

ضمن أساسيات المصروفات 
عند حساب النفقة للنساء 

المطلقات وبناتهن، في 
ظل أسعارها الحالية وعدم 
مجانتيها لتخفيض العبء 

المالي على المطلقات في 
المحاكم الشرعية.

المحاكم الشرعية 
والفتاوي الدينية

●المساهمة في كسر 
الوصمة المجتمعية حول  
الدورة الشهرية من خال 

الحديث عنها بشكل واضح 
وصريح بالمحافل الدينية 

مع كا الجنسين.

●بحسب آراء المختصين 
بحقوق األشخاص ذوي 
االعاقة يجب النظر في 
الفتاوى الشرعية التي 
تعطي  شرعية  لألهل 

بإجراء عمليات  استئصال 
أرحام الفتيات من ذوات 

اإلعاقة وتحديدا الذهنية. 
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●العمل على مسح يبين 
الجهات التي تعمل على 

تقديم خدمات صحة إنجابية 
وجنسية، او تعليمية 

وتثقيفية ، و/او حمات لرفع 
وعي ، ضمن االردن والتنسيق 

معا لتوحيد الجهود 
وتحديد أولويات العمل 

حسب االختصاص والفئات 
العمرية، لدمج مفهوم 

فقر الدورة الشهرية في 
األعمال والمشاريع المختلفة 

بالشراكة مع القطاعات 
والجهات المختصة بحيث 

تشمل كل مناطق المملكة 
األردنية.

منظمات المجتمع 
المدني 

●إطاق  حمات مناصرة 
وكسب تأييد  للتعديل 

على القوانين والتشريعات 
المتعلقة بالوصمة 
والوصول للمنتجات 

المتعلقة بالدورة الشهرية 
»بفقر الدورة الشهرية 

●العمل على حمات توعية 
حول الوصمة والوصول الى 
المنتجات الصحية المتعلقة 
بالدورة الشهرية في األردن 
بناء على نتائج هذه الورقة 

● فيما يتعلق بوصول 
الفتيات والنساء ذوات 

االعاقة، يوصى لمنظمات 
المجتمع المدني بتقديم 

الرعاية للفتيات ذوات 
اإلعاقة بشكل أكبر 

وتوعيتهم وتوعية ذويهم 
حول مفهوم الدورة 

الشهرية وأهمية الرعاية 
الصحية والجنسية. 

●نظرا للثقة بين الجمعيات 
المحلية والنساء وذويهن، 

يوصى بأن تلعب الجمعيات 
المحلية برفع الوعي 

بخصوص موضوع الدورة 
الشهرية من خال التشبيك 

مع الفتيات وذويهن. 

●التعريف والترويج لمصطلح 
فقر الدورة الشهرية من 

خال استخدام المصطلح في 
المطالبات الحقوقية للنساء 
والفتيات من مختلف األعمار 
وتأمين المستلزمات الصحية 

وتوزيعها في مناطق 
مختلفة   

●العمل على دراسات توضح 
المضار واألضرار الواقعة 

على المستوى الصحي 
والمجتمعي واالقتصادي 
من حاالت استئصال أرحام 
الفتيات ذوات االحتياجات 

الخاصة 
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●العمل على دراسات 
وأبحاث حول األثر الصحي 

على الممارسات الضارة و 
تحضير /تعميم أدلة تدريبية   

لليافعين واليافعات إلرشاد 
األهالي وتدريب العاملين 

والعامات في القطاع الصحي 
على طرق التعامل والمعرفة 

الذاتية الحتياجات الفتيات 
والنساء خال فترة الدورة 
الشهرية مع الممارسات 

المتاحة لهن.

المنظمات الدولية 

●نظرا الفتقار الكثير من 
الكوادر التعليمية وتحديدا 

في األماكن  المهمشة، 
يوصعى بتخصيص مشاريع 

تنموية تعليمية بإدخال 
المناهج التعليمية حول 

الدورة الشهرية في 
المدارس ومبادرات التعليم 

غير النظامي في األماكن 
المهشمة بالشراكة مع 

الجهات المختصة 

●نظرا للدور الذي تلعبه 
المنظمات الدولية في رفع 

الوعي على مستوى الدولة، 
يوصى بإدخال مفهوم فقر 
الدورة الشهرية من معايير 
القياس الدولية والمرتبطة 
باستراتيجيات المنح الدولية 
وتقارير التنمية المستدامة

●بناء على عدم رضى أغلب 
النساء من الرعاية المقدمة 

في المخيمات، يوصى 
للمنظمات الدولية باعادة 

النظر في االلية الحالية 
لتوزيع الفوط الصحية 
أو بدائلها المالية في 

المخيمات و مجتمعات 
الاجئين 

●دعم وتمويل المشاريع 
المتعلقة بفقر الدورة 

الشهرية .

●تفعيل دور االعام في 
تسليط الضوء على موضوع 
فقر الدورة الشهرية وعدم 

ربطه بالدعايات للفوط 
النسائية فقط.
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ملحق

1 
االسئلة الخاصة 

بالمشاركات

المعلومات الشخصية 

الجانب االجتماعي 

الجانب االقتصادي والصحي

الجانب الصحي

الجانب االجتماعي والصحي

السؤالالجانب

االسم، العمر، عدد االخوة، عدد االوالد )للمتزوجات(

في أي عمر بدأت دورتك الشهرية؟
كيف كانت التجربة في المرة األولى بالنسبة لك؟

من كان أول شخص قمت بإخباره حول بدء الدورة 
الشهرية؟

هل تذكرين كيف كانت التجربة؟

هل تستطيعين/ تشعرين بأنه يمكنك التصريح عن بدء 
دورتك الشهرية بشكل علني؟

ما هي المنتجات التي تستخدمينها خال تلك الفترة 
من الشهر؟

كيف يكون شعورك عندما تقومين بشراء هذه 
المنتجات؟

ما هو تواتر فترات الحيض وما هي طبيعة كثافتها؟

هل سبق /  تتعرضين لمضاعفات خال الدورة الشهرية؟

متى تواجهين هذه المضاعفات؟ 

هل سبق \ تخبرين احد عن هذه المضاعفات ؟ 
في حال نعم , ماذا كانت اإلجابة؟

كيف تتخلصين من المنتجات التي تستخدمينها خال 
فترة الدورة الشهرية  ؟
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السؤالالجانب

إمكانية الوصول والجانب 
االجتماعي والصحي

الجانب الصحي

الجانب االجتماعي والصحي 
واالقتصادي وامكانية 

الوصول

امكانية الوصول

الجانب الصحي

الجانب االجتماعي والصحي 
واالقتصادي وامكانية 

الوصول

امكانية الوصول

 هل تقومين باستخدام المراحيض  في دورات المياه 
العامة؟

هل تواجهين عدم انتظام في دورتك الشهرية؟
في حال االجابة ب نعم , هل قمتي باللجوء ألحد لحل 

هذة المشكلة؟  لمن لجأت؟
في حال االجابة ب ال, لماذا ؟

هل تواجهين أي تحديات في الحصول على المنتجات 
الازمة لفترة الحيض؟

ماهي التغيرات \ التحسينات التي يتوجب على 
الحكومة او الجهات الخاصة , العيادات,…القيام بها 

لتسهيل الوصول للمنتجات الازمة خال فترة الحيض؟

 ماهي التغيرات \ التحسينات التي يتوجب على 
الحكومة او الجهات الخاصة , العيادات, لضمان الرفاه و 

اإلتاحة لخدمات الصحة الجنسية و االنجابية ؟ 

برأيك ما هو الدعم الازم لتطبيق السياسات الداعمة  و 
خدمة المجتمع بموضوع فقر الدورة الشهرية ؟

ما نوع الدعم الذي تعتقد أنه ضروري لتنفيذ الحلول 
/ التغييرات على مستوى  المنظمات غير الحكومية 

والمنظمات المجتمعية؟

في حال تم توزيع المنتجات الازمة للدورة الشهرية 
من قبل وزارة الصحة او المدارس , هل سيضمن ذلك 

استخدام المنتجات بشكل مريح ؟ و هل سيخفف العبء 
من ناحية الشراء؟
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2 
األسئلة الخاصة بصانعي 

القرار والخبراء

المعلومات الشخصية  

الجانب الصحي

امكانية الوصول

امكانية الوصول والجانب 
الصحي

الجانب الصحي واالقتصادي 
وامكانية الوصول

الجانب الصحي واالقتصادي 
واالجتماعي وامكانية 

الوصول

السؤالالجانب

االسم، العمر، المسمى الوظيفي، المؤسسة

هل سبق و سمعتم ب مفهوم \ مصطلح فقر الدورة 
الشهرية؟

من هم االشخاص اللذين لديهم وصول للمراكز الصحية  
تحديدا األمومة و الطفولة؟

ماهي اشكال الحاالت التي سبق و واجهتموها مع 
المراجعات في ما يتعلق بالدورة الشهرية؟

هل واجهت   أي تحديات في الوصول الى المنتجات 
الصحية على وجه التحديد بعد جائحة كورونا ؟ 

ما هو التحدي الرئيسي عندما يتعلق األمر بوعي 
النساء والفتيات بالدورة الشهرية والصحة؟

هل توجد اختافات في العمل مع األشخاص

أ. ذوي اإلعاقات 

ب. الاجئين  

عندما يتعلق األمر بالصحة والحقوق الجنسية 
واإلنجابية؟

ما هو دور الجهة التي تعملون بها في االستجابة لفقر 
الدورة الشهرية؟
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السؤالالجانب

الجانب الصحي واالجتماعي 
وامكانية الوصول

الجانب االقتصادي والصحي

الجانب االقتصادي 

الجانب الصحي واالقتصادي 
واالجتماعي وامكانية 

الوصول

الجانب الصحي واالجتماعي 
وامكانية الوصول

ماهي الحلول المقترحة للحد من فقر الدورة الشهرية 
في المحافظات؟

ما هو الدعم المطلوب لتنفيذ هذة المقترحات على 
مستوى السياسات ؟

ما هو الدعم المطلوب لتنفيذ هذة المقترحات على 
مستوى المانحين و الممولين ؟

ما هو الدعم المطلوب لتنفيذ هذة المقترحات على 
مستوى المنظمات و المؤسسات المجتمعية ؟

ما هي األطراف )المنظمات ، المؤسسات ، الهيئات 
الحكومية ، الوزارات( التي يجب أن تكون جزًءا من الحل؟ 

هل يجب أن تكون هذه المنتجات تحت إشراف   مؤسسة 
الغذاء والدواء )من حيث السعر والتكلفة(

هل ينبغي اعتبارها أدوية معفاة من الضرائب أو 
بضرائب مخفضة )٪4(.

ما رأيك في توزيع منتجات الدورة الشهرية بالمجان في 
المدارس والمراكز الصحية؟

ما أنواع التدخات التي يمكنك القيام بها داخل 
مؤسستك  او داخل المجتمع لزيادة الوعي حول فقر 

الدورة الشهرية؟
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3
المشاركين في الجلسة 

النقاشية الخاصة بصانعي القرار

حنين عمران

د. اروى احمد

د. سهير جاد هللا

د.هديل نزيه

ريما مصطفى

ارينا سعادة

نهى الدويري

مريم الرفايعة

د. عمر العيطة 

المؤسسةاالسم 

 الزرقاء مركز صحي بيرين 

وزارة الصحة - الصحة المدرسية

وزارة الصحة 

وزارة الصحة صحة المرأة و الطفل 

وزارة الصحة مركز صحي اربد

وزارة الصحة مركز صحي- زرقاء

وزارة الصحة مركز صحي الشوبك/ معان 

وزارة الصحة مركز صحي الشوبك/ معان 

وزارة الصحة الشوبك/ معان 
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4
المشاركين في المقابات 
الفردي من أصحاب العاقة

د. سوسن المجالي 

د.سوسن غرايبة

هشام الرمحي 

نادر أناركي 

هند هلسة 

الجهة االسم 

عين سابق/اللجنة الصحية 

خبيرة في النوع االجتماعي 

مصنع فاين / البحث والتطوير 

شركة فاين/ التسعير والمواد الخام 

اخصائية في الصحة


