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املقدمة 
بعد الكشف عن أول إصابة بفريوس كورونا )كوفيد 19( يف أوائل آذار/مارس، اتخذت الحكومة األردنية قرارًا حاساًم لوقف انتشار الفريوس، وهو فرض حظر تجول 
إلزامي والذي يعترب من أكرث أنظمة مكافحة الفريوسات التاجية شدة ورصامة يف العامل. حيث بدأ العمل بأمر قانون الدفاع رقم 2، واملتمثل بإغالق تام عىل مستوى 

البالد وعزل جميع املقيمني يف منازلهم. وبعد مرور أول خمسة أيام عىل حظر التجول اإللزامي، تم تخفيف هذه اإلجراءات الوقائية قليالً، مام سمح للناس بالسري 
عىل األقدام للحصول عىل الرضوريات من محالت السوبر ماركت والصيدليات املوجودة يف أحيائهم، مع اإلبقاء عىل إغالق معظم األعامل التجارية واملؤسسات 

الحكومية. عالوة عىل ذلك، تم إغالق املدارس املتوقع أن يستمر حتى منتصف حزيران/يونيو عىل األقل، ورمبا لفرتة أطول. حتى تاريخ 3 أيار/ مايو، ال يزال العدد 
املؤكد لحاالت كوفيد 19 منخفًضا نسبيًا )461 حالة مؤكدة، 9 وفيات( مقارنة مع بعض الدول املجاورة، وتنظر الحكومة يف رفع بعض القيود تدريجيًا.  

عىل الرغم من أن األردن تحتل مرتبة ‘عالية’ من حيث التنمية البرشية، إال أن البالد تواجه باستمرار تحديات اقتصادية واجتامعية هامة يف سعيها الستيعاب 
وتأمني حاجات العدد الكبري من الالجئني لديها. فال تستطيع املدارس الحكومية التي يعمل معظمها بنظام الفرتتني تلبية ذلك. وتواجه البالد نقًصا حاًدا 

ومتصاعًدا يف املياه، والذي من املتوقع أن يتفاقم يف ظل أزمة فريوس كورونا )كوفيد 19( واإلغالق التام. كام يكافح سوق العمل ملواكبة النمو السكاين، وبالفعل 
ميكن مالحظة أن غالبية الناس غري قادرين عىل العمل أو إعالة أرسهم إثر تفيش الفريوس. وهنا تُبذل الجهود لتوسيع نظام الحامية االجتامعية للتخفيف من 

أوجه الضعف، لكن القدرة االستيعابية لصندوق املعونة الوطنية للمواطنني األردنيني وقسائم الغذاء والتحويالت النقدية التي تقدمها األمم املتحدة2 غري كافية 
لتغطية كافة السكان املحتاجني.

 فتاة مراهقة متزوجة تعيش يف مخيم عشوايئ يف األردن 
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وبالرغم من أن كبار السن أكرث تأثرًا باملرض، إال أنه ال يزال من املتوقع أن يكون للفريوس وتدخالت التصدي له تأثريات متعددة األبعاد عىل رفاه الشباب عىل 
املدى القصري واملتوسط. حيث تشري األدلة من األزمات السابقة3 أنه باإلضافة إىل اآلثار الصحية، يجب أن نتوقع محدودية فرص الوصول إىل التعليم األسايس 
والخدمات االجتامعية، وانخفاض سبل العيش الخاصة باألرس واملراهقني واملراهقات بسبب إغالق الرشكات واملصانع الصغرية ومحدودية الوصول إىل شبكات 

األمان االجتامعي، وتزايد خطر التعرض للعنف عىل أساس العمر والنوع االجتامعي نتيجة لزيادة الضغوطات األرسية، وزيادة خطر التعرض لالضطراب العقيل 
نظراً للقلق بشأن رفاهية األرسة والفرد الحالية واملستقبلية.  

إن موجز السياسات هذا جزء من سلسلة صممت عرب مجموعة من البالد ملشاركة النتائج الناشئة يف الوقت الفعيل من خالل مقابالت نوعية مع املراهقني 
واملراهقات يف سياق فريوس كورونا )كوفيد 19(. علاًم بأن هؤالء املراهقني واملراهقات جزء من بحث طويل لربنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملّي 
يف الرشق األوسط ورشق أفريقيا وجنوب آسيا. لالطالع عىل االستجابة للوباء واملساهمة يف الجهود الرامية إىل ضامن مراعاة التجارب الخاصة بالعمر والنوع 

االجتامعي إىل جانب الخصائص االجتامعية األخرى )مبا يف ذلك اإلعاقة، وضع الالجئ، والحالة االجتامعية(. يستند هذا املوجز عىل بيانات 100 محادثة هاتفية 
مع مجموعة من املراهقني واملراهقات من السوريني والفلسطينيني واألردنيني من الفئات املستضعفة الذين ترتاوح أعامرهم بني 11 و19 عاًما، وقد تم إجراء 

هذه املكاملات يف نيسان/أبريل 2020. )أنظر إىل اإلطار 1(. 

اإلطار 1: عينة البحث التشاريك يف برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملّي يف األردن  
يف عام 2019، أطلق برنامج ‘النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملّي’ مجموعة بحوث تشاركية مع املراهقني واملراهقات األكرب سناً )15 -19 سنة( يف األردن الستكامل 

البحث الطويل ونتائج البحث النوعي، واسكتشاف إمكانية وصول املراهقني واملراهقات إىل الخدمات والربمجة، التامسك االجتامعي، الفجوة الرقمية والتمكني االقتصادي، 

باإلضافة إىل القضايا املتعلقة بإبداء الرأي وصنع القرار. تم اختيار املراهقني واملراهقات الذين شاركوا يف مجموعات البحث التشاريك عن قصد لفهم أفضل لحقائق 

بعض الشباب األكرث ضعًفا مبا يتامىش مع أحد أهم أهدف التنمية املستدامة لألمم املتحدة "عدم ترك أحد خلف الركب". إن املشاركني واملشاركات هم من ذوي اإلعاقة 

السمعية أو البرصية، فتيات متزوجات، وفتيان وفتيات خارج املدارس من الالجئني واملجتمعات األردنية املضيفة والعاملون منهم. 

يتم العمل معهم من خالل اتباع مناهج بحث مبتكرة، مبا يف ذلك إجراء املقابالت مع األقران والتصوير التشاريك.  ويأتون من ثالث محافظات يف األردن، مبا يف ذلك واحد 

من أكرث مخيامت الالجئني الفلسطينيني حرماناً يف األردن - مخيم غزة.

أنا سعيدا جداً بفريوس كورونا، ألن عائلتي تجلس معي طوال الوقت    
يف نفس الغرفة ولديهم املزيد من الوقت املخصص يل.

)فتى أردين يعاين من إعاقة جسدية(

ماذا يعرف املراهقون واملراهقات عن فريوس كورونا )كوفيد 19(؟ 
تظهر النتائج التي توصلنا إليها يف األردن إىل أن املعرفة حول مصادر الفريوس والتدابري الوقائية وانتشاره جيدة نسبيًا. ميكن ملعظم املراهقني واملراهقات تحديد 

مصادر االنتقال واألعراض األساسية وتدابري الوقاية الرئيسية - بعد أن تعلموا ذلك من خالل املؤمترات الصحفية التلفزيونية اليومية التي يقدمها وزير الصحة، 
ومن وسائل التواصل االجتامعي أو ذويهم.

ومع ذلك أظهر املراهقون واملراهقات السوريون الذين يعيشون يف املخيامت العشوائية معرفة أقل، وإىل حد كبري مل يتمكن املراهقون واملراهقات ذوو اإلعاقة 
السمعية من فهم ما كان يحدث، وذلك بسبب مهارات لغة اإلشارة املحدودة لدى ذويهم لتوضيح الوضع وأسباب التغيريات يف روتينهم اليومي )أنظر إىل اإلطار 2(. 

اختلفت املعرفة التي أظهرها املراهقون واملراهقات أيًضا حسب النوع االجتامعي، حيث تحصل الفتيات عىل معلومات محدودة وسطحية حول تفيش الفريوس. 
وغالبًا ما يرتبط ذلك بوصول الفتيات املحدود إىل مصادر املعلومات، والقيود املفروضة عىل استخدامهن لوسائل التواصل االجتامعي واألجهزة املتصلة باإلنرتنت. 

يف حني أن غالبية املستجيبني يتابعون األخبار عىل التلفزيون، فإن الوصول إىل الهواتف املحمولة وملكيتها أكرث محدودية - ويرجع ذلك جزئيًا إىل املعايري 
الصارمة بني الجنسني، ومن ناحية أخرى ألن األرس التي يوجد بها عدد محدود من األجهزة تحدد أولوية الوصول إىل هذه األجهزة بني أفراد العائلة. لوحظ هذا 

أثناء االتصال باملستجيبني، كام أشارت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 17 عاًما من ذوي اإلعاقة البرصية: "لقد واجهت صعوبة يف املشاركة يف املقابلة ألنني ال 
أملك هاتًفا خاًصا يب. لذا، اتصلت بك عرب هاتف عمتي التي أعيش معها ".

أفاد املراهقون واملراهقات أن عدم املعرفة بشأن الوضع أدى إىل ردود عاطفية متنوعة، حيث أوضح العديد منهم أنهم يشعرون بالخوف والحزن. ويشعر 
الكثري منهم بالقلق رغم أنهم يعرفون األعراض، إال أنهم لن يتمكنوا يف الواقع من متييزها عن األنفلونزا. وذكر بعض املراهقني واملراهقات عن زيادة التوتر يف 

املنزل بسبب القلق والخوف عىل املستقبل. ومن جهة أخرى أظهر املراهقون واملراهقات ذوو اإلعاقة مزيًدا من القلق بشأن التغيريات التي يختربونها والخوف 
مام قد يحمله املستقبل. وبرزت املخاوف بشأن سبل العيش واألمن الغذايئ بشكل أكرب عند العائالت التي فقدت دخلها، كام ذكرت فتاة سورية تبلغ من العمر 

16 عاًما من املفرق: "ال يوجد عمل، ال مدخرات، نحن نعيش مع ما لدينا، ماذا سنفعل؟"



3

عىل الرغم من املعرفة الجيدة بالفريوس بشكل عام، إال أن النتائج التي توصلنا إليها تظهر أن العديد من املراهقني واملراهقات وأرسهم لديهم نظريات مختلفة 
حول مصادره وأسباب انتشاره. ذكر بعضهم أنهم يعتربون هذا الفريوس عقابًا من الله وأن الصالة والعبادة ستحمي أرسهم من املعاناة، بينام يعتقد البعض 

اآلخر أن مصدر الفريوس هو حرب بيولوجية بني الصني والواليات املتحدة، كام ذكر فتى سوري يبلغ من العمر.

ما هي السلوكيات التي تبناها املراهقون واملراهقات استجابة للوباء؟
رصح معظم املراهقني واملراهقات الذين قابلناهم أنهم غريوا طريقة ترصفاتهم منذ بداية تفيش الفريوس )كوفيد 19(. وااللتزام بحظر التنقل داخل األردن، وذلك 

بعدم استخدام السيارات بدون تصاريح واالبتعاد عن التجمعات االجتامعية، أقله بسبب العقوبات الكبرية )الغرامات أو عقوبات السجن( املرتبطة باملخالفات.  

تظهر صعوبة أكرب يف تطبيق التدابري األخرى املتعلقة بالحفاظ عىل املسافة االجتامعية اآلمنة واالهتامم بالنظافة. عىل الرغم من أن املراهقني واملراهقات عىل 
دراية بالقواعد املتعلقة بالتباعد االجتامعي، إال أن مدى امتثالهم للتوجيهات يتغري بحسب املوقع والنوع االجتامعي. حيث أظهرت نتائج املقابالت أن تدابري 

التباعد االجتامعي يتم تطبيقها برصامة أكرث يف املناطق الحرضية. ومع ذلك، أفاد الفتيان أنه ال يزال يُسمح لهم بالخروج عموًما، وغالبًا ما يكونوا مسؤولني عن 
الذهاب إىل األسواق أو املتاجر املحلية لرشاء الحاجات األساسية لألرسة. كام وصفت فتاة تبلغ من العمر 16 عاًما من عامن أنه غالبًا ما يسمح لهم بالخروج 

واالختالط: "أراهم من سطح بيتي، يتجمعون عىل األسطح أو يتجمعون ويخرجون للعب يف الشوارع". 

يف املناطق الريفية ومخيامت الالجئني، ناقش الفتيان بشكل علني كرسهم للقواعد والتجمع واالختالط مع األصدقاء، حتى بعد الساعة 6 مساًء من حظر 
التجول. عىل الرغم من عدم وجود حاالت مؤكدة يف مخيامت الالجئني السوريني، فقد تم عزل سكان املخيم منذ بداية تفيش الفريوس ملنع انتشاره املحتمل 

يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية. إن عدم الكشف عن وجود حاالت يعني أن املراهقني واملراهقات الذين يعيشون يف املخيامت، وخاصة الذكور، 
‘يشعرون باألمان’ وال يلتزموا بالقواعد إىل حد كبري ويقضون معظم وقتهم يف األماكن املفتوحة خارج املنازل مع مجموعات من األصدقاء. وبالنسبة للمراهقني 

واملراهقات الذين يعيشون يف املخيامت العشوائية والذين يعملون عادًة يف الزراعة فإنهم ال زالوا يواصلون القيام بذلك، لكنهم يعملون لفرتات وساعات 
أقرص، كام ذكروا بأنهم يتشاركون الوجبات من نفس الطبق يف موقع العمل. يف املقابل مُتنع الفتيات املراهقات يف املجتمعات املضيفة من الخروج، وقد عزلت 

الكثريات منهن يف املنزل منذ بدء حظر التجول.

اإلطار 2: تأثريات فريوس كورونا )كوفيد 19( عىل املراهقني واملراهقات ذوي اإلعاقة   
تشري النتائج التي توصلنا إليها إىل أن املراهقني واملراهقات ذوي اإلعاقة قد تأثروا بشكل خاص بأزمة فريوس كورونا )كوفيد19(. مع أن وصولهم إىل التعليم كان محدوًدا 

من قبل، إال أن معظمهم، يف عينتنا، أجربوا عىل إيقاف تعلمهم اآلن. وقد تسبب هذا يف الكثري من املعاناة، كام أوضحت فتاة فلسطينية عمرها 16 عاًما تعاين من إعاقة 

سمعية: "مبا أننا ال نذهب إىل املدرسة ال ميكننا الدراسة. كان وقتي ممتلئ قبل تفيش فريوس كورونا، كنت مشغولة بالدراسة، وأقيض وقتي مع أساتذيت وأصدقايئ. كانت 

الدراسة أهم يشء يف حيايت. أشعر بالخوف ألننا قد نفقد السنة الدراسية ورمبا لن نتمكن من العودة إىل املدرسة نهائياً.  نحن يف انتظار اإلعالن عن بدء التعليم ونرش 

الدروس عرب اإلنرتنت لألشخاص الصم كام فعلت املدارس األخرى ". 

باإلضافة إىل ذلك، ذكر املستجيبون واملستجيبات أن التنقل القليل الذي كان يحظى به املراهقني واملراهقات ذوي اإلعاقة قبل الوباء إنعدم اآلن، حيث يبذل الفتيان 

والفتيات جهدهم عىل حد سواء للتأقلم مع البقاء يف املنزل. بالرغم من ذلك، ذكر فتى أردين يعاين من إعاقة جسدية أن الوضع الحايل أعطاه فرصة للتواصل أكرث مع 

عائلته: "أنا سعيد جًدا بفريوس كورونا، ألن عائلتي تجلس معي طوال الوقت يف نفس الغرفة ولديهم املزيد من الوقت املخصص يل."

يقول بعض الناس إنها ]نتيجة[ اختبار كيميايئ وآخرون يقولون إنها    
قنبلة أمريكية ]حرب بيولوجية[ وضعتها أمريكا يف الصني.

)فتى سوري، 17 سنة، املفرق(

عندما تعلن الحكومة وقت اإلغالق التام، يخرج الناس ويتجمعون، خاصة الذكور اليافعني.   
)فتاة، 16 سنة، عامن(

الدروس صعبة جداً واملعلمون ال يعرفون كيفية رشحها بوضوح لنا.    
ال أفهم املواد وهم ال يفرسون بشكل تفصييل وكاف.

)فتاة سورية، 13 سنة، إربد(
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إن فرص الحصول عىل املياه والصابون لزيادة معايري النظافة كإجراء وقايئ إلبطاء انتشار الفريوس يعترب تحديًا. يف حني أن معظم املجيبني فهموا أهمية غسل 
أيديهم واستخدام املطهرات، إال أن إمكانية الوصول املنتظم إىل املياه اآلمنة والصابون ليست متاحة للجميع. كان هذا واضًحا بشكل الفت يف مخيامت الالجئني 

السوريني واملخيامت العشوائية حيث املياه شحيحة بالفعل، وازداد الوضع سوًءا مع زيادة استخدامها بعد تفيش الوباء.

كيف تأثر املراهقون واملراهقات باإلجراءات الحكومية املتخذة للتصدي للوباء؟
كان التأثري الرئييس الشامل لوباء كوفيد 19 عىل املراهقني واملراهقات امللتحقني بالتعليم خالل فرتة تفيش الوباء. حيث أغلقت جميع املدارس والجامعات، وتم 

نقل التدريس إىل خدمة وزارة الرتبية والتعليم عرب اإلنرتنت Darsak.jo كام تم عرض الحصص أيًضا عرب قناتني تلفزيونيتني وطنيتني. يف حني كانت الحكومة 
رسيعة جًدا يف تنظيم هذا النمط من التعلم - ولتسهيل الوصول، فقد قامت بتمديد ساعات توفري الكهرباء يف املخيامت – فقد ذكر لنا املجيبون العديد من 

التحديات املرتبطة باستخدامه بشكل فعال. حيث كانت إمكانية الوصول إىل التلفاز أو الكمبيوتر أو اإلنرتنت أحد الصعوبات الرئيسية التي تواجهها األرس التي 
لديها العديد من األطفال يف سن املدرسة. مثة عقبات أخرى منها عدم القدرة عىل فهم ومتابعة الدروس، وتعذر طرح األسئلة حول املحتوى، وتلقي مساعدة 
محدودة من املعلمني واملعلامت وأولياء األمور. هذا ما أوضحته فتاة سورية تبلغ من العمر 13 عاًما من إربد: " الدروس صعبة جداً واملعلمون ال يعرفون." 

 فتيان مراهقون يلعبون كرة القدم يف األردن 

© نتايل بريترامز/ النوع االجتامعي واملراهقة دليل عاملّي 2020

أبلغتني معلمتي بعد أسبوع من إغالق املدرسة 

أن الدراسة ستتم اآلن عن بعد. أنا يف الصف 

العارش وأجد صعوبة حالًيا يف الدراسة النعدام 

الحامس وصعوبة االستفسار عن أشياء ال أفهمها. 

املعلمة تساعدنا لكن يصعب علينا فهم أي يشء 

بدونها. أنا وزمياليت نساعد بعضنا البعض عرب 

مجموعة عىل الواتساب ونحاول فهم األشياء مًعا.   

وجدان، الجئة سورية، 18 سنة، تزوجت يف سن 17 
التقطت الصورة وجدان، إحدى املشاركات يف مجموعة األبحاث التشاركيةالتقطت الصورة وجدان، إحدى املشاركات يف مجموعة األبحاث التشاركية
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كان من الواضح أن الدعم الذي يتلقاه املراهقون واملراهقات من املعلمني واملعلامت يعتمد يف الغالب عىل مبادرة شخصية من املعلمني وليس يف جميع 
املدارس و/أو برامج دعم التعليم غري الرسمي )أنظر اإلطار 3(. ومن جهة أخرى، اضطر املراهقون واملراهقات ذوو اإلعاقة والذين كانوا يف املدرسة من قبل إىل 

إيقاف تعلمهم متاًما.

من املهم مالحظة أن هؤالء املراهقني واملراهقات الذين تفاعلوا مع ميرسي ‘مكاين’ كانوا إيجابيني للغاية، إال أن البعض - إما كانوا مشاركني يف الربامج قبل 
اإلغالق أو يف دورات سابقة - الحظ أنه مل يتم االتصال بهم، مام يشري إىل أن تعزيز االتصاالت مع املشاركني السابقني يحتاج إىل تحديد األولويات من أجل 

تكثيف الدعم املقدم للمراهقني واملراهقات األكرث ضعفاً.

وهناك أثر حاسم آخر لحظر التجول كان عىل عاملة املراهقني. حيث فقد العديد من الفتيان املراهقني الذين كانوا يعملون قبل تفيش الفريوس مصدر دخلهم 
)عىل سبيل املثال يف أعامل البناء وصالونات الحالقة( وهم قلقون جداً بشأن مصري أرسهم. وأشار غالبية املشاركني واملشاركات إىل أن القيود التي فرضها عليهم 

الوباء وأبرزها حظر التجول تسببت يف انخفاض الدخل، وأكد املراهقون واملراهقات يف مخيم غزة بشكل خاص عىل تراجع عدد الوجبات ونقص الغذاء. كام 
ذكر فتى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاًما: "اآلن، ليس لدينا املال لرشاء أي خرضوات. اشرتى والدي املونة الغذائية مرة واحدة فقط بعد بدء كورونا، ثم 

اشرتى لنا جدي بعًضا منه، وأخربناه أننا آسفون ولكن ال منلك املال لتسديده".

أما بالنسبة ألثر حظر التجول عىل الفتيات، فقد كانت إمكانية تنقلهن محدودة أكرث بكثري مقارنة مع الفتيان قبل تفيش الوباء، وقد أدى الحظر إىل تفاقم 
عزلتهن.  وهذا بشكل خاص هو حال الفتيات املتزوجات الاليت أبلغن عن شعورهن بأنهن مثقالت مبسؤوليات منزلية إضافية؛ حيث يقمن باالعتناء ليس 

فقط بأطفالهن وأزواجهن بل بأفراد أخرين من األرسة الذين أصبحوا يقضون معظم وقتهم يف املنزل اآلن. كام ذكرت فتاة سورية تبلغ من العمر 17 عاًما: 
"نحن عرشة أشخاص يف املنزل، ويتوجب عيّل مساعدة والدة زوجي يف األعامل املنزلية. هذا العمل اإلضايف متعب حًقا...". باإلضافة إىل ذلك، ذكرت الفتيات 

املتزوجات مخاوف كبرية بشأن الوصول إىل خدمات ما قبل الوالدة واألمومة يف سياق الحظر واإلغالق التام. وذكرن أنهن من املحتمل أن يلجأن إىل املستشفيات 
الخاصة باهظة الثمن نظرًا ملحدودية تنقلهن املسموح به خارج مناطقهن، باإلضافة إىل املخاوف من أن املستشفيات الحكومية هي األكرث احتاماًل الستقبال 

مرىض فريوس كورونا )كوفيد 19(.4 وصفت فتاة متزوجة من املفرق صعوبات الحصول عىل فحص طبي: "أنا حامل، ذهبت إىل املستشفى، لكنهم ال يستقبلون 
سوى الحاالت الطارئة والعيادات الخاصة مغلقة".

]الدعم الذي نحصل عليه من مكاين[ مفيد جًدا لنا اآلن... أصبحنا   
نأكل املزيد من التفاح واملوز... كام رشحوا لنا كيفية الدراسة عرب 

 .Imo التلفزيون ... نتحدث أيًضا عرب الواتساب وبرنامج
)فتاة سورية، 12 سنة، مخيم الزعرتي(

اإلطار 3:   
قبل تفيش الوباء، كان برنامج ‘مكاين’ التابع لليونيسف يقدم صفوفًا دراسية غري رسمية لدعم التعلم، إىل جانب الدعم النفيس االجتامعي ورسائل حول حامية الطفل 

عرب شبكة من املراكز املجتمعية املوجودة يف جميع أنحاء األردن. مع تفيش الفريوس، كان عىل املراكز أن تغلق، لكن امليرسين يف ‘مكاين’ تكيفوا برسعة كبرية مع الوضع 

واستمروا يف تقديم الدعم لألطفال واملراهقني واملراهقات األكرث ضعًفا، مع الرتكيز عىل نرش املعلومات حول الفريوس وتدابري الحامية، وتوزيع مستلزمات النظافة 

والتعقيم عىل الفئات األكرث ضعفاً )عىل سبيل املثال يف املخيامت العشوائية والالجئني الفلسطينيني يف مخيم غزة(، باإلضافة إىل دعم التعلم عرب الواتساب والهاتف 

للمناهج الرقمية التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم، باإلضافة إىل مراسلة األهل حول كيفية دعم أطفالهم أثناء اإلغالق. 

متكن الربنامج بشكل رسيع من العبور إىل مرحلة انتقالية بسبب مشاركة موظفي الخطوط األمامية املقيمني يف املخيامت واملجتمعات املضيفة، والذين متكنوا من تعديل 

الرسائل والدعم يف الوقت الفعيل بناًء عىل معرفتهم وتواصلهم مع املجتمع املحيل. 

أكد العديد من املراهقني واملراهقات وذويهم، وخاصة يف مخيامت الالجئني السوريني، عىل الدور الرئييس الذي يلعبه ميرسو ‘مكاين’ يف توفري التوجيه والدعم التعليمي 

يف الوقت املناسب مبجرد اإلعالن عن اإلغالق، إىل جانب إعطاء املراهقني واملراهقات فرصة للتفاعل مع بالغني موثوق بهم وطرح وتلقي إجابات عىل األسئلة التي لديهم 

بشأن دراستهم عرب اإلنرتنت. ذكر بعض املراهقني واملراهقات أن مجموعات الواتساب التي نظمها ‘مكاين’ هي مصدرهم األسايس للحصول عىل املعلومات حول الفريوس 

وأكدوا عىل فائدة املعلومات املشرتكة: " [ الدعم الذي نحصل عليه من مكاين ]مفيد جداً لنا اآلن... ينصحوننا بتناول طعام صحي... ونأكل كل ما يحتوي عىل فيتامني 

س... كام رشحوا لنا كيفية الدراسة عرب التلفزيون... نتحدث أيًضا عرب الواتساب وبرنامج Imo. " )فتاة سورية، 12 سنة، مخيم الزعرتي(. 

كام ذكرت فتاة تبلغ من العمر 17 عاًما يف مخيم األزرق مالحظات إيجابية مامثلة عن دور ‘مكاين’: "مجموعات مكاين مفيدة للغاية، ألن معظم األشخاص يف املخيم ال 

ميكنهم الخروج من املنزل. يلعب هذا الربنامج دوًرا كبريًا يف مساعدتنا عىل معرفة كل ما يجري أثناء البقاء يف املنزل".
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أعيش مع زوجي وطفيل، وعائلة أخ زوجي، لكن 

حياتنا منفصلة متاما. أميض اآلن وقتي بالطبخ 

وترتيب املنزل، كام أهتم بإبني البالغ من العمر 

شهرين. مل أمتكن من تسجيله للحصول عىل 

بطاقة هوية مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني ألن املكتب مغلق بسبب الحظر، 

لذلك مل يقبل أحد باإلرشاف عىل اللقاحات.   
رميا، الجئة سورية، 18 سنة، تزوجت يف سن 17 

كيف يرى املراهقون واملراهقات استجابة الحكومة 
للتصدي لفريوس كورونا )كوفيد 19(؟ 

أيد غالبية املجيبون واملجيبات التدابرياإلجراءات التي اتخذتها الحكومة ملنع انتشار الفريوس وحامية األشخاص األكرث عرضة للخطر. كام أوضح فتى يبلغ من 
العمر 18 عاًما من املفرق: "اتخذت الحكومة قرارات صائبة، ألنه يف ثقافتنا عندما يلتقي الشخص بصديق عليه أن يحييه ويقبله، وهذه القرارات ستمنعهم من 
القيام بذلك. تم فرض القيود من أجل حامية الجميع، لكننا لسنا معتادين عىل البقاء يف املنزل. أنا شخصياً ال أستطيع التعود عىل البقاء يف املنزل طيلة الوقت، 

أشعر أين يف سجن."

يف حني وجد العديد من املراهقني واملراهقات وأرسهم صعوبة يف التعامل مع نتائج القيود، لكنهم أظهروا تفهاًم كبريًا للتضحيات الشخصية التي يجب القيام 
بها من أجل منع زيادة انتشار الفريوس وتأثريها الكبري عىل النظام الصحي. ويبدو أن السبب يف ذلك يعود جزئياً إىل مشاهدة املؤمترات الصحفية اليومية عىل 
نطاق واسع، والتي توفر معلومات تفصيلية حول عدد الحاالت والتقدم املحرز نحو حد انتشار املرض، والجزء اآلخر بسبب القلق من تصاعد معدالت انتشار 

الفريوس، وبالتايل سيكون من الصعب الحصول عىل الرعاية الصحية الالزمة. 

كام أشار املراهقون واملراهقات أن ثقة الناس محدودة بتلقيهم املساعدة يف حال أصيبوا باملرض. ورأى البعض أن الحكومة مل تطبق القواعد الجديدة بحزم 
كاٍف – ومن املستغرب أن هذه االنتقادات تم التعبري عنها حتى من قبل هؤالء املراهقني الذين خالفوا القواعد بأنفسهم.

ما هي أولويات املراهقني واملراهقات الرئيسية يف هذا السياق؟ 
يف حني أن واقع املراهقني واملراهقات متنوع يف عينتنا، ظهر لنا العديد من املواضيع الشاملة لعدة مجاالت عندما سألنا عن األولويات الرئيسية يف السياق 

الحايل لفريوس كورونا )كوفيد 19(.

يف سياق تحديات سبل العيش الناتجة عن إغالق األسواق وتوقف وسائل النقل، من الرضوري أن يتم توسيع تدابري شبكة األمان بشكل رسيع، مبا يف ذلك   •
تقديم املساعدات املالية وقسائم الغذاء إىل جميع األرس املستضعفة يف املخيامت واملجتمعات املضيفة واملخيامت العشوائية. يعد صندوق املعونة الوطنية 
والتحويالت النقدية التي تقدمها األمم املتحدة من منصات الحامية االجتامعية الرئيسية القامئة التي ميكن تسخريها، وميكن استخدامها أيًضا لتوزيع أدوات 

التنظيف والتعقيم وتوفري معلومات عن الصحة العامة، خاصة يف املخيامت العشوائية.

اتخذت الحكومة قرارت صائبة... تم فرض القيود من أجل حامية    
الجميع، لكننا لسنا معتادين عىل البقاء يف املنزل. أنا شخصياً ال أستطيع 

التعود عىل البقاء يف املنزل طيلة الوقت، أشعر أين يف السجن.
)فتى، 18 سنة، املفرق(

التقطت الصورة رميا، إحدى املشاركات يف مجموعة األبحاِث التشاركية

التقطت الصورة رميا، إحدى املشاركات يف مجموعة األبحاِث التشاركيةالتقطت الصورة رميا، إحدى املشاركات يف مجموعة األبحاِث التشاركية
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هذا املوجز هو نتاج لربنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملّي، املمول من الوكالة الربيطانية للتنمية الدولية  من حكومة 

اململكة املتحدة.  إن اآلراء واملعلومات الواردة فيه ال تعكس بالرضورة السياسات الرسمية لحكومة اململكة املتحدة  وال يتم 

املصادقة عليها من قبل حكومة اململكة املتحدة ، مام ال يحملها  أي مسؤولية عن هذه اآلراء أو املعلومات أو أي اعتامد عليها.
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وهذا عىل الرغم من حقيقة أن جميع مرىض كوفيد19- يف األردن يتلقون العالج يف ثالثة مستشفيات مخصصة لذلك.  4

من املهم تزويد املراهقني واملراهقات مبن فيهم األمهات مبعلومات واضحة حول كيفية الوصول إىل املرافق الصحية يف مناطقهم خالل الوباء، حتى ال   •
تعرض صحتهم ورفاههم للخطر. فاملعلومات عىل التلفزيون ووسائل التواصل االجتامعي ينبغي أن تُستكمل وتعزز من خالل املنظامت االجتامعية 

ومقدمي الخدمات املوثوق بهم من أجل الوصول إىل الفئات األكرث ضعفاً. 

من املهم دعم املراهقني واملراهقات للوصول إىل منصات التعلم عرب اإلنرتنت واستخدامها بشكل أكرث فعالية. فقد كرر املراهقون واملراهقات مطلبهم   •
باملزيد من اإلرشادات والتوجيه من قبل املعلمني واملعلامت أو العاملني مع الشباب يف املجتمع، وسلطوا الضوء عىل أهمية القدرة عىل طرح األسئلة والرد 
عليها باعتبارها جزءاً من التعلم الفعال. فيام يتعلق باملراهقني واملراهقات ذوي اإلعاقة، يلزم تقديم دعم مخصص حتى يتمكنوا من االستمرار يف الوصول 
إىل التعليم، مع توفري املواد املتخصصة عرب اإلنرتنت الالزمة لذوي اإلعاقة السمعية والبرصية عىل وجه الخصوص. كام من الرضوري التواصل الواضح حول 

الخطوات التي يجب أن يتخذها الطالب فيام يتعلق باالمتحانات. 

بالنظر إىل ارتفاع مستوى الضغوطات التي يعاين منها العديد من املراهقني واملراهقات حاليًا جراء التحديات االقتصادية واالجتامعية الناتجة عن االستجابة   •
للوباء، من املهم أن يقدم كل من املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، واألخصائيني االجتامعيني، ورجال الدين املعلومات والخدمات 
اإللكرتونية لتعزيز الصمود النفيس واالجتامعي. وهذا ميكن أن يشمل رفع مستوى الوعي حول مصادر الدعم املايل، وتوفري معلومات عن الخطوط 

الساخنة يف حالة التعرض للعنف أو االستغالل، وموارد عرب اإلنرتنت مصممة حسب األعامر حول اسرتاتيجيات التكيف اإليجابية، ومعلومات عن فرص 
التطوع املتاحة لهم للمشاركة يف دعم أفراد املجتمع األكرث ضعفاً. وعند اإلمكان، العمل مع منظامت املجتمع املدين القامئة والعاملني يف املنظامت غري 

الحكومية لتقديم اإلسعافات األولية النفسية وبالتايل ميكن لهذا أن يعزز من حالتهم النفسية.


