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دعم اليافعات في ظل جائحة كورونا
في إطار الحملة الوطنية "جيل المساواة ,,,جيل
اإلبتكار والتغيير في ظل جائحة كورونا"
آثار وتوصيات
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في إطار الحملة الوطنية جيل المساواة...جيل االبتكار والتغيير في ظل جائحة كورونا ،وبتاريخ
 2020/6/30عقدت جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" بالشراكة مع مشروع التمكين االقتصادي
والتطوير الوظيفي للمرأة في األردن الممول من الحكومة الكندية ،حلقة نقاشية حول الجهود الوطنية المبذولة
لدعم النساء والفتيات خاصة اليافعات في ظل جائحة كورونا ،شارك فيها ممثالت عن المركز الوطني لحقوق
اإلنسان والمجلس الوطني لشؤون األسرة.
اإلجراءات اإلحترازية في األردن لمواجهة جائحة كورونا
بتاريخ  2020/3/18أعلن األردن تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة ،وبدأت اإلجراءات اإلحترازية ومن
بينها حظر التجول والحجر المنزلي ،األمر الذي أدى الى بقاء اليافعات داخل منازلهن لفترات طويلة ،وهو من
جهة ساهم في تعزيز وتوطيد عالقتهن بأفراد أسرهن ،إال أنه ومن ناحية ثانية أدى الى وجود مشاكل متعددة
الجوانب وواجهن العديد من التحديات التي أثرت بشكل مباشر على صحتهن العامة وصحتهن النفسية.
وتشيد جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" باإلجراءات التي إتخذتها وزارة الصحة األردنية لمواجهة
جائحة كورونا ،وتشدد على ضرورة إتخاذ هكذا إجراءات ،إال أن ذلك كان ال بد وأن يترافق مع المزيد من
اإلجراءات والسياسات الهادفة الى ضمان تمتع اليافعات بحقوقهن ،وتمتعهن بالحماية من كافة أشكال العنف
والتمييز واالستغالل.
فعلى الرغم من ذلك ،رتبت هذه اإلجراءات وتداعياتها آثارا ً سلبية على اليافعات ومن بينها:
أوالً :فقدان الدخل أو الوظيفة أثر على نوعية حياة اليافعات :إن تراجع الدخل و/أو فقدانه وفقدان الوظائف
ألفراد األسرة أثر بشكل مباشر على حياة اليافعات ،وزاد من حدة الفقر وفاقم من مشكلة األمن الغذائي
والتغذوي ،مما أدى الى تراجع في تلبية األسر الحتياجات اليافعات.
ثانياً :صعوبات التعلم عن بعد :واجهت الكثير من اليافعات صعوبات تتعلق بالتعلم عن بعد ،خاصة في المناطق
الريفية والنائية وفي مخيمات الالجئين ،حيث ال تتوفر لجميعهن خدمات انترنت سريعة وفعالة ،وال تملك العديد
منهن أجهزة كمبيوتر ،كما واجهت اليافعات صعوبات في استخدام منصات التعلم عن بعد المعتمدة من وزارة
التربية والتعليم أو من قبل مدراسهن الخاصة.
ثالثاً :صعوبة الحصول و  /أو الوصول الى خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية :بسبب الحجر المنزلي فقد
وجدت اليافعات صعوبات في الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية والوصول الى هذه الخدمات.
وعلى الرغم من إمكانية تواصلهن عبر الهاتف أو مواقع التواصل االجتماعي أو التراسل االلكتروني ،إال أن
تلبية هذه الخدمات والوصول اليها لم يكن كافيا ً وال يخدم احتياجاتهن بالشكل المناسب.
وكان كان من الصعوبة بمكان على اليافعات الحصول على وسائل تنظيم األسرة سواء من المراكز الصحية
التابعة للحكومة أو من الصيدليات بسبب الحظر والحجر المنزلي ،كما أنهن واجهن صعوبة أكبر في الحصول
على االستشارات المتعلقة بصحتهن الجنسية واالنجابية ،خاصة من تعيش منهن في المناطق النائية والريفية،
ولم تتلق العديد من اليافعات أي خدمات تذكر االلكترونية منها أو من خالل مقدي الخدمات الرئيسيين.
وأدت هذه الصعوبات الى شعور اليافعات بالتوتر والقلق مما يرتب عليهن مخاطر صحية ونفسية ،وزاد من هذه
الصعوبات عدم قدرتهن الخروج من المنزل أو الذهاب الى المدرسة أو التواصل مع زميالتهن وزمالئهن
وأصدقائهن وصديقاتهن.
رابعاً :ارتفاع مستويات التوتر النفسي والقلق :أدى انقطاع اليافعات عن زميالتهن وزمالئهن بسبب الحجر
المنزلي وعدم قدرتهن على الذهاب الى مدارسهن ،وانقطاع التواصل االجتماعي خارج أوقات التعليم زاد من
مستويات التوتر النفسي لديهن والقلق الذي أدى الى تراجع في صحتهن العامة وفي صحتهن النفسية بشكل
خاص.
خامساً :ارتفاع نسب العنف األسري بين اليافعات :ارتفعت نسب العنف األسري خالل أول شهر من الحظر
بأكثر من  %30مقارنة مع ذات الفترة من عام  2019وفق أرقام إدارة حماية األسرة ،وتأثرت اليافعات
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بأشكال مختلفة من العنف ،كالعنف الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي وااللكتروني ،وعادة ما يرتكب العنف
ضدهن من األزواج واألباء واألخوة.
وبلغت الحاالت التي تلقتها اإلدارة  1435حالة ،وبإرتفاع حوالي  474حالة مقارنة مع  961حالة خالل ذات
الفترة من عام  .2019وكان أغلب الضحايا من األطفال والنساء ،فيما كانت أبرز أشكال العنف هي العنف
الجسدي البسيط والعنف اللفظي.
سادسا ً :صعوبات تتعلق باليافعات ذوات االعاقة :لم تتمكن العديد من اليافعات من ذوات اإلعاقة من الوصول
الى الخدمات والمرافق التي تقدم لهن جلسات العالج أو التأهيل ،ولم يكن باإلمكان الوصول الى هذه الخدمات
عن طريق التكنولوجيا ألسباب مختلفة منها وجوب حضورهن الشخي لتلقي الخدمات وعدم توفر األدوات
والوسائل التكنولوجية المناسبة للتعامل مع ذوات اإلعاقة.

التوصيات
لتجاوز العديد من هذه اآلثار التي نتجت عن اإلجراءات اإلحترازية التي إتخذتها الحكومة األردنية لمواجهة
جائحة كورونا ،فإن "تضامن" ضمن الحملة الوطنية بالشراكة مع مشروع التمكين االقتصادي والتطوير
الوظيفي للمرأة في األردن الممول من الحكومة الكندية "جيل المساواة ،،،جيل اإلبتكار والتغيير في ظل جائحة
كورونا توصي بما يلي:
 .1التوسع في سياسات الوقاية والحماية والتأهيل وإعادة اإلدماج للنساء خاصة اليافعات ،خاصة في
ظل األزمات وحاالت الطوارئ.
 .2االستعداد المسبق للتحول االلكتروني في مجال التعليم.
 .3تقديم المزيد من الدعم المادي لألسر الفقيرة والهشة ،وتأمين خدمات االنترنت وأجهزة الكمبيوتر
لليافعات لتمكينهن من مواصلة تعليمهن أسوة بغيرهن من األسر الميسورة ماديا ً.
 .4ضمان وصول اليافعات الالتي يعشن في أسر تعاني من تفكك أسري أو عنف أسري الى كافة خدمات
الحماية الوقاية واالستجابة وإعادة التأهيل ،وضمان عدم إفالت مرتكبي العنف من العقاب.
 .5دعم األسر التي يعاني أحد أفرادها من اليافعين واليافعات أو أكثر من إعاقة.
 .6إعتبار القضايا والمشاكل التي تعاني منها اليافعات ذات أولوية ،وإدماجها في كافة السياسات
والبرامج التي تتخذها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وما بعدها.
 .7توفير خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية لليافعات خاصة الخدمات االلكترونية وإعادة العمل
بالخدمات األخرى بأسرع وقت ممكن ،وتوفير وتلبية احتياجاتهن دون تأخير .وعلى وجه الخصوص
ضمان وصولهن لخدمات الصحة اإلنجابية والجنسية بما فيها وسائل تنظيم األسرة الحديثة
واالستشارات الصحية والنفسية.
 .8تمكين األسر تكنولوجيا ً خاصة اليافعات وذوات االعاقة ،وضمان أن تكون قادرة على االستفادة من
كافة الخدمات االلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ،خاصة في ظل
جائحة كورونا وما بعدها.
 .9تقديم خدمات الصحة النفسية لليافعات باستخدام كافة الطرق المتاحة ومن بينها وسائل االعالم
ووسائل التواصل االجتماعي.
 .10إستثمار وجود اليافعات مع أسرهن ولفترات طويلة في تعزيز القيم التي قامت عليها األسرة
األردنية ،وفي تعزيز الحوار بين األجيال خاصة بين اليافعات واألهل ومع كبيرات وكبار السن.

صورة إحصائية ومعرفية
أكثر من مليون أنثى في األردن أعمارهن ما بين  19-10عاما ً ويشكلن  %20.9من اإلناث
يبلغ عدد اإلناث في األردن والالتي أعمارهن ما بين  19-10بلغ  640.1.040أنثى ويشكلن  %20.9من
مجموع اإلناث البالغ  4.966مليون انثى حتى نهاية عام  ،2019وذلك وفقا ً ألرقام دائرة اإلحصاءات العامة
لعام .2018
اليافعات وتلبية احتياجاتهن والتمتع بحقوقهن في صلب إهتمام "تضامن"
3

تسعى "تضامن" ومنذ تأسيسها إلى العمل مع مختلف أطياف المجتمع وذلك إيما ًنا منها بأهمية العدالة وتكافؤ
الفرص والحصول على المعرفة وصقل المهارات وإشراك الجميع بتنمية وبناء المجتمع إيمانًا بقدرة كالً منهم/ن
على إحداث التغيير  ،ومواصلةً باهتمام الجمعية بمختلف فئات المجتمع خاصةً النساء والفتيات.
وتهدف "تضامن" الى توفير مساحة آمنة ومنبر لليافعات يسهم في صقل مهاراتهن القيادية وغرس قيم ومفاهيم
ومبادئ حقوق اإلنسان لديهن ويمكنهن من التعبير عن أنفسهن وإسماع أصواتهن ،من خالل التركيز على
أهمية دورهن في التغيير والتنمية المجتمعية اآلن وخالل السنوات القليلة القادمة ،ومن خالل إتاحة الفرصة
لتشجيعهن على إبداء آرائهن وزيادة مشاركتهن في تحديد أولوياتهن واحتياجاتهن وتحديد سبل التغلب على
المصاعب التي يواجهنها وتنفيذ مشاريع ومبادرات تحقق هذه الغاية ،وتوجيه طاقاتهن نحو العلم والمعرفة وبناء
الذات والثقة بالنفس والمشاركة الفاعلة.
إن التمييز ضد القاصرات يؤثر سلبا ً على تقدمهن وقدرتهن على ممارسة حياتهن الطبيعية والتمتع بحقوقهن التي
أكدت عليها المواثيق الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل ،والعنف الذي يتعرضن له سواء داخل منازلهن أو في
مدارسهن أو األماكن العامة أو العنف االلكتروني ،كلها تجعل من حياتهن حياة غير آمنة ومبنية على أسس غير
سليمة ستعمل على زيادة فرص تعرضهن للعنف والتمييز وعدم المساواة مستقبالً.
وتدعو "تضامن" الى الوقوف الى جانب األسر التي لديها طفالت ،من خالل التوعية بأن النساء قادرات على
المشاركة في مختلف الميادين اإلقتصادية ،اإلجتماعية ،الثقافية والسياسية وأن دورهن في األسرة ال يقل عن
دور الذكور ،لذلك فإن “تضامن” تدعو الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الى التركيز على إصالح القوانين
من خالل تعديل النصوص التي تمييز ما بين الرجال والنساء وصوالً الى المساواة بين الجنسين ووقف
الممارسات المسيئة والضارة بهن  ،كما وتؤكد على أهمية تغيير النظرة المجتمعية النمطية الداعمة للمواليد
الذكور على حساب المواليد اإلناث من خالل برامج التوعية الموجهة لألسر ،ومن خالل دعهم للنساء والفتيات
لإلنخراط في مجال التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية وتقلد المناصب العليا والمشاركة في صنع
القرار.
وتعيق ظاهرة تزويج القاصرات حصول الفتيات الصغيرات على حقوقهن ،ويعرض حياتهن للخطر ويحرمهن
من التعليم ومن ممارسة حقوقهن كطفالت ،ويفضي الى تلقي الصغيرات لنشاط جنسي في فترة ال يعرفن فيها
الكثير عن أجسادهن وصحتهن الجنسية واإلنجابية ويتعرضن بسبب ضغوطات عديدة لحمل متتابع مما يحرمهن
من تنظيم األسرة.
كما يؤثر تزويج األطفال سلبا ً على تعليم الفتيات بمستوياته المختلفة حتى الدراسات الجامعية والعليا .ويؤدي
تزويجهن المبكر عمليا ً الى إنقطاعهن عن التعليم وبالتالي حرمانهن من هذا الحق األساسي من حقوقهن ،ويؤثر
بشكل مباشر على قدرتهن في الحصول على أعمال ووظائف تساهم في تنمية المجتمع تنمية شاملة ومستدامة،
ويضعف قدراتهن اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية على حد سواء.
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