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 20/7/2020وبتاريخ والتغيير  في ظل جائحة كورونا،  الحملة الوطنية جيل المساواة...جيل االبتكارفي إطار 
عقدت جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" بالشراكة مع مشروع التمكين االقتصادي والتطوير الوظيفي 

ا بالتعاون ددمة الجامعية العالمية في كنوالمنفذ من قبل جمعية الخ للمرأة في األردن الممول من الحكومة الكندية
، حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم حول اإلجراءات والبرامج والتعليمات مع الشركة الكندية لالستشارات الدولية

الدكتور هزاع البراري المرتبطة بالنساء وخاصة اليافعات قبل جائحة كورونا وفي ظل جائحة كورونا، شارك فيها 
وادارت الجلسة األستاذه  (،مدير هيئة شباب كلنا األردن) عبدالرحيم الزواهرة( واألستاذ لثقافة)أمين عام وزارة ا

عدد من المشاركين والمشاركات المهتمين  وحضرها إنعام العشا )رئيسة جمعية معهد تضامن النساء األردني(،
  بقضايا النساء بشكل عام واليافعات بشكل خاص.

 ردن لمواجهة جائحة كورونااإلجراءات اإلحترازية في األ

أعلن األردن تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، وبدأت اإلجراءات اإلحترازية ومن  18/3/2020بتاريخ 
بقاء اليافعات داخل منازلهن لفترات طويلة، وهو من إلى بينها حظر التجول والحجر المنزلي، األمر الذي أدى 

بأفراد أسرهن، إال أنه ومن ناحية ثانية أدى الى وجود مشاكل متعددة جهة ساهم في تعزيز وتوطيد عالقتهن 
 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 
كورونا، وتشدد على ضرورة إتخاذ هكذا إجراءات، إال أن ذلك كان ال بد وأن يترافق مع المزيد من  جائحة

اإلجراءات والسياسات الهادفة الى ضمان تمتع النساء خاصة اليافعات بحقوقهن، وتمتعهن بالحماية من كافة أشكال 
 العنف والتمييز واالستغالل. 

وعلى اإلجراءات والمبادرات التي قامت بها وزارة الثقافة والتي استهدفت  هذا وركزت الحلقة على الجانب الثقافي
اليافعات بشكل خاص، كما تناولت اإلجراءات والمبادرات التي قامت بها هيئة شباب كلنا األردن خالل جائحة 

 ابية ومنها:، وأظهرت الجائحة وحتى قبل الجائحة العديد من التحديات في مجال الثقافة والمشاركة الشبكورونا

في ظل إجراءات الحجر المنزلي ومنع التجول وجدت أغلب  :طاقات مهدورة لليافعات خالل جائحة كوروناأوالً: 
اليافعات أنفسهن حبيسات المنازل وال يمكنهن الذهاب الى مدارسهن أو الخروج مع زميالتهن وصديقاتهن. ولم 

، أو حتى االكتئاب المللالشعور بيكن لديهن االستعدادات الكافية ولم يجدن البرامج المناسبة التي تخرجهن من دائرة 
 .طاقاتهن وإبدعاتهن في مثل هذه الظروف استثمارولم يتم 

ال تتمتع جميع اليافعات باالستقاللية في اتخاذ  :استقاللية اليافعات في اتخاذ القرارات المتعلقة بهنثانياً: ضعف 
صحتهن ة، أو القرارات المتعلقة بالقرارات المتعلقة بهن، كقرارات التخصصات التي يرغبن بدراستها في الجامع

أو حتى القرارات المتعلقة بمواهبهن والتي يرغبن في تنميتها وتطويرها، وهذا كله يؤثر سلباً على مستقبلهن 
 وخياراتهن في الحياة.

من تنمية الذات  األعمال التطوعية هي جزء ال يتجزأ :باب خاصة اليافعاتشثقافة التطوع لدى فئة الثالثاً: ضعف 

وتبادل الخبرات ومساعدة اآلخرين، وهي ثقافة غير سائدة بشكل كبير بين فئة الشباب وخاصة اليافعات. وقد 
أظهرت جائحة كورونا الحاجة الى هذه الثقافة بين اليافعات من أجل مساعدة اآلخرين سواء بتقديم المساعدات 

 تكنولوجيا الحديثة لمن ال يتقن استخدامها.التقنية أو المادية أو المساعدة في استخدام ال

يشعر العديد من الشباب خاصة اليافعات  دوار التي يقمن بها في المجتمع:ضعف وعي اليافعات بأهمية األرابعاً: 
بأن ال أدوار هامة لهم في مجتماعتهم المحلية، وهو نتيجة مباشرة لنظرة المجتمع الى هذه الفئة على أنها فئة ال 

المسؤولية، وال تملك القدرات الكافية للقيام بأدوار اجتماعية واقتصادية وثقافية خاصة في مجتمعاتهم تتحمل 
 المحلية.

واجهت اليافعات تنمراً الكترونياً خالل  عدم توفر مساحات آمنة لليافعات خاصة في الفضاء االلكتروني:خامساً: 
دام محاولتهن االشتراك والدراسة عن بعد باستخ ، وخاللالنترنت ومواقع التواصل االجتماعاستخدامهن ل

المنصات التعليمية المختلفة، مما يحد من استخدامهن لهذه التكنولوجيا، وقد يقللن عمداً من ظهورهن على مواقع 
 التواصل االجتماعي تفادياً للتحرش والتنمر االلكترونيين.
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كورونا وخاللها هدفت الى تذليل العقبات أمام اليافعات وأكد المشاركان على وجود العديد من اإلجراءات قبل جائحة 

 ومن بينها: في مجال الثقافة والمشاركة والتخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كورونا

  تحويل الثقافة من النخبة على استراتيجية تهدف الى ومنذ مطلع العام الحالي  وزارة الثقافةفلسفة تقوم
 بما فيها اليافعات. واجبة على الدولة للجميعلتصبح حاجة اجتماعية وخدمة 

  لتصل الى جميع الفئات المستهدفة ومنها  وزارة الثقافةأزمة جائحة كورونا فقد تم تصميم برامج بسبب
مليون شخص من داخل  28 تجاوزمسابقة سمح لعدد لل"هاشتاج" واستخدام  مسابقة "موهبتي من بيتي"،

ألف مشارك  96للمسابقة الى  الذين قدموا الشبابفيما وصل عدد  .للدخول الى المسابقة وخارج األردن
هي مهاراتهن أغلب % من الفتيات والشابات معظمهن من المحافظات واألرياف و56ومشاركة منهم 
 فائز وفائزة. 900فيما كشفت المسابقة عن  ،العزف والغناء

 الذين ويشارك  ً في برنامج رعاية الحقة للمواهب وقد  فازوا بالمسابقة ومنهم الفتيات والشابات حاليا
ويشاركون حاليا بفيديو طويل يتم تصويره بمناطق  ،من تسجيل أغنية "علمنا عالي" مؤخراً  إنتهوا

 سياحية ومعظمهم من الفتيات.

  برنامج منصة "شغفي" وهي أول منصة الكترونية تقدم التدريب المجاني "أونالين" وتنفذ وزارة الشباب
ومحترفين في فنون الخزف والمسرح  وبإشراف موسيقيين ورسامينبداع واإلفي جميع مجاالت الفنون 

وتتيح لهن للفتيات اللواتي يصعب عليهن التنقل ، وهي منصة هامة تمثيل والغناء والفنون التشكيليةوال
 ً الصناعات الثقافية :الفسيفساء والخزف والتطريز خاصة  ،استثنائية لدخول عالم الفنون واإلبداع فرصا

 .ان تكون مصدر دخل للفتيات والشابات من الممكن مستقبالً وهي فنون  ،واألشغال اليدوية

  وهي عبارة عن سيمرن كالم رئيس الوزراء "كل مر مقتبس مسمها امسابقة  وزارة الشبابعملت "
بهدف تشجيع الفتيات  ،منصة تسجيل اليوميات الخاصة بمرحلة أزمه وتداعيات فيروس كورونا

بالتربية اإلعالمية  أخرى خاصةإضافة الى منصة  .والشباب/ات بهدف واليافعات على التدوين والكتابة
 لكتروني للوزارة. ستتاح قريبا على الموقع اال

  لألعمار من  معتمدة وهو متاح مجاناً ورسمية  والمناهج فيه للفنون الجميلة عهدا  مولدى وزارة الثقافة
طفال من األ 400ولغاية اآلن فقد تدرب نحو  سنة للتدريب والتعلم مباشرة بالمعهد، 40الى  ست سنوات

 .والشباب والشابات واليافعات

  لخريجي الفنون الجدد لعرض أعمالهم/ن "ورغم المعوقات  خاصاً  مهرجاناً  وزارة الشبابأطلقت
 ان معظم خريجي الفنون والمسرح هم من الشابات". إالالمجتمعية تجاه دراسة وتعلم الفنون 

 محافظة من خالل كوادرها من الشباب والشابات وذلك خالل  13في  عملت هيئة شباب كلنا األردن

من الشابات وبواقع المتطوعين هم % من 60 أنحيث زلي كورونا وإجراءات الحجر المن ازمه جائحة

ئحة ونفذوا العشرات من خالل ازمه الجاالمبادرات التوعوية والتثقيفية  نفذن العديد منشابة قد  2000

ذات العالقة ومنها الحفاظ على التباعد الجسدي باألسواق وفي إيصال األدوية وبسيارتهن النشاطات 

وفي اليوم األول من بدء امتحانات الثانوية العامة كان  ،ت الفجر األولىوسيارات ذويهن وحتى ساعا

فريق المتطوعين من الشباب والشابات في استقبال الطلبة وبلباس خاص وأجواء احتفالية يقدمون لهم 

 .لذلك وقع إيجابي في نفوس الطلبة الكمامات والقفازات ويساعدونهم في إيجاد قاعاتهم وكان

  من قبل شابتين من كوادر الهيئة  في هيئة شباب كلنا األردن لتوعية والتثقيفلعالمي الملف اإليدار

كما ان كوادر الهيئة  ،الحكومة اوكان لهما مساهمات في حملة التوعية والثقيف الصحي التي أطلقته

 وفريقها التطوعي ومنهم الشابات دائما حاضرين في معظم الفعاليات والنشاطات الرسمية، ومن خالل

مقرات الهيئة يتم تقديم  التدريب والتأهيل الوظيفي لطلبة الجامعات وغيرها من البرامج التطوعية التي 

ينفذونها في المدارس الحكومية وتعتبر قصص نجاح وذلك لمشاركة الفتيات في العمل ولساعات متأخرة 

. 

 التوصيات

بالشراكة مع مشروع التمكين االقتصادي وأوصى المشاركون والمشاركات في الورشة وضمن الحملة الوطنية 
والتطوير الوظيفي للمرأة في األردن الممول من الحكومة الكندية "جيل المساواة،،، جيل اإلبتكار والتغيير في ظل 

 جائحة كورونا، بما يلي:

 .ضرورة االهتمام بقدرات ومهارات فئة اليافعات وافساح المجال الطالق مواههبن .1
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 اصة للفنون لتدريب اليافعات والفتيات ومتابعة تطور مهاراتهن.ضرورة انشاء معاهد خ .2
كورونا مما يستدعي ايجاد ضرورة مراعاة االحتياجات الخاصة لليافعات في ظل االزمات كأزمة  .3

 مساحات وجهات آمنة لتفريغ الطاقات.
مواهبهن وافساح  زيادة برامج التوعية المجتمعية بأهمية اتخاذ اليافعات لقرارتهن المتعلقة باختيار .4

 المجال لهن للتعبير عنها .
 إعطاء الفرصة للشباب والشابات واليافعات الطالق القدرات والمشاركة في العمل الشبابي.  .5
 تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب والشابات والمشاركة لتقديم الخدمات المجتمعية. .6
االهتمام الكافي الذي يسمح لهم بالقدرة على ايالء الشباب والشابات واليافعات في المناطق النائية  .7

 العطاء.

 رفع الوعي بأهمية مشاركة الفتيات واليافعات في العمل المجتمعي وأثره ذلك على المجتمع.   .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


