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وسببط تد ي ممبباركم المرأة  سبب ل عيمبب م تأمينالمقيمين في مخيم الزعتري في األردن الكفاح من أجل  الالجئينعلى 
ل  اء قدرات الالجئات مخيم الزعتري  يف  للحياةممبببببرو   الدوليم أوكسبببببفام  م ظمم أطلقتفي الحياة االقتصببببباديم  

اللواتي مبباركن من ال سبباء محدود عدد ت عاً لذلك وجد مببخصببيم  الم ارات الت ميم و التدريب الم  ي خالل اتالسببوري
 ءخ رات ال سبببباالضببببوء على هذه  المذكرةردن  وتسببببلط مببببمال األ يفلألل سببببم مصبببب    يف هذا الممببببرو  عمالً  يف
 .علي ا نوكيف تغل  اللواتي واج   ا ياتلتحد  وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلول مصممم وفق المقاس
 لإلنخراط طريقهن السوريات كيف تجد الالجئات

 في االقتصاد األردني

 

  أوكسفام - ليكس بكأتصوير:  .هناك النزاع اندالع قبل سوريا جنوب في اكتسبتها التي وتجربتها مهاراتها عن أوكسفام إلى متحدثة فاطمة

 



2 

 مقّدمة -1

م الكثير من   ً  عمل  لكتحت الضغط لذ عمل خرين  آلاأن  كون في صح م العمل لكن من الممت  ثم     معا تعاون و سويا

لدى مصوون  لية في برنامج أوكسووفام وموةفة حامسووبقا   تمن عمرها،  ووارك الجئة سووورية في السووادسووة وال  وورينمريم 
 لبسة.لأل

نصووووفهم من النسوووواا والفتيات.  - يلف الجئ سووووورأ 80 األردن حواليي  وووومال لالجئين الواق  ف يزعترمخيّم اليأوي 
 لى سوووووورياإردن من األ حاليا  الذين ي ودون  السووووووريين ما زال عدد الالجئين ،وبسوووووبب اسوووووتمرار ال نف وان دام األمن

 .على الذاتالمساعدات اعتماد الالجئين  ززن ت أ النزوح الذي طال أمده، من الضروري. وسط هذا محدودا  

لذا يتوجب على الذين يبحثون عن عمل التنافس على حوالي  سووون ال مل، اثنين وأرب ين بالمائة من سوووكان المخيم فيإن 
التي تقّدمها المنةمات وهذه الوةائف القصيرة األجل  ت د  .1لمخيمفي ا "مقابل ال مل األجر" برنامج في  وةيفة  5000

ديرها ي يالتغير الرسوووووومية عمال التجارية عالوة على األ،  يزعترالمخيم  يف لتوةيفل ياإلنسووووووانية ال ووووووكل الرئيسوووووو
ي فوةيفة  7000بلغ الذي و -المتاح  "مقابل ال مل األجر" برنامج ضووووووومن وةائفالتخفيض عدد وقد أبرز ن. والالجئ

  االقتصاد ال ام. ضمنلى الوةائف عصول سكان المخيم حلى تحسين إالحاجة  - 2017ل ام ول/ديسمبر كانون األ

 .على نحو مسوووتقل ال يشسوووبل الالجئين السووووريين على فرس كسوووب حصوووول اإلطار القانوني الحالي يحّد من  إال أنّ 
 مفوضيةره الـووووّ توف ال مل الذي فيهم في الغالب خياراتالذين تنحصر المخيم  ة على المقيمين فيخاص وينطبق هذا بصفة

ي غلن إذ ال بصفة خاصة من فرس ال مل وتستثنى النساا مم المتحدة ل ؤون الالجئين ومنةمة ال مل الدولية. لأل ال ليا
  ."مقابل ال مل األجر" برنامج ضمن المتاحة وةائفال سوى ثلث حاليا  

 بصفة التركيز مع... السوريين لالجئين المتاحة والمهن القطاعات توسيع في بالنظر" مؤخرا   األردن حكومة التزام ويشير

 تسةةه ل أن شةةهنها من المرأة لصةةال  العمل تصةةاري  سةةياسةةة على تطورات طرأ قد أنه إلى 2"المرأة مشةةاركة على خاصةةة

 ،الذات على الالجئين اعتماد لتعزيز الرسمي العمل علي الحكومة تتخذه الذي النهج ويرتكز. في قطاع ال مل النساء إدماج

 المطبقة السياسات تكون ىحت األمر ذلك ضمان يمكن ال ولكن. 3الالجئين بشهن العالمي للميثاق األربعة هدافألا أحد وهو

 تواجهها التي (الجندر) االجتماعي النوع أسةةةةا  على القائمة والتحديات العمل سةةةةوق احتياجات يراعتوحتى    ووووومولية

ة. الالجئات  .اقتصاديا   الالجئات استقالل لتعزيز شاملة سياسات تنفيذ في قدما   للمضي األردن في فرصة ثم 

ل المر     السوريين لالجئين العمل تصاريح  ر امج: األو 

دعم سووووووووريا ل 2016مؤتمر لندن في أوائل عام في  الم ووووووواركةالذي تم الموافقة عليه بين الحكومات ميثاق األردن  نس
التي تضوووررت و األكثر ه وووا وووةم ات تجماحتياجات الخطة للت اون الدولي من أجل دعم األردن في تلبية على  –والمنطقة 

 ،الجئين السوريينعداد كبيرة من الأل في استضافتهاألردن  يل بهوم  االعتراف بالدور المهّم الذي  .4زمة السوريةاألجراا 
من خالل  "للتنميةبصفته فرصة زمة "األردن إلى تسهيل االستجابة لألميثاق على البالد، يهدف  ةر سلبياثوما نتج عنه من آ

 االستفادة من دعم مالي دولي أكبر وتسهيالت تجارية. 

ألف فرصة عمل للسوريين على مدى ثالث سنوات. وقد اتخذت  200، أعلنت الحكومة األردنية التزامها بخلق ومن جانبها
المت لقة بوثائق الهوية  منها إلغاا الرسوووم وتخفيف القوانين ،ال مل تصوواري لحصووول على اإجرااات سووري ة لتحسووين نةام 

 حيث زاد  ت وتيرتهإلى األردن. بيد أن التقدم المحرز منذ ذلك الحين قد انخفضووووووو الالجئين بصوووووووفة قانونية وإثبات دخول
 خلقااللتزام بب ذلك كله ضووورّ جئين. وقد أاللبا زيز ال مل الالئق تعلي حسووواب ال مل  تصووواري عدد  احتسوووابالتركيز على 

  ردن. ي األالتنمية ال املة فوبفرس عمل حقيقية 

عمل  تصوووووري  10000، صووووودر 2018تموز/يوليو  . وفيفي مخيم الزعتريحا  انجال مل  تصووووواري برنامج القى لقد 
المفوضوووووية ال ليا لألمم المتحدة كّل من الذي تديره  5لالجئين عن مكتب ت وووووغيل الالجئين السووووووريين في مخيّم الزعتري

سوريين ووزارة الزراعة. بيد أن ال ديد من  الالجئينل ؤون   التصاري ومنةمة ال مل الدولية وإدارة  ؤون الالجئين ال
لحصول لأمام الالجئين  المجالبالضرورة تفس  ال  التيوالممنوحة كانت من الفئة "الزراعية من دون تحديد رّب ال مل" 

لدخول والخروج لتصاري  مسموح بها كغير  بطريقةهذه ال مل  تصاري ما تستخدم  غالبا  فعلى عمل. عوضا  عن ذلك، 
جل تيسووووير أطار من فيما وضوووو  هذا اإلم. والمخيّ  تهممغادرلدى تهّدد حمايتهم قانونية ض الالجئين لمخاطر  رّ ب ووووكل ي

ما زال يسوويطر  ي لالجئين،قتصوواداالسووتقالل االلى إنهاية المطاف  يف يتؤديفترض أن  يالت سووبل ال يشفرس كسووب 
 المخيم. إلىاليد ال املة دخول وخروج ية بحرّ من السماح  بدال   يالمركزالت غيل مركز  هذه اآلليةى عل
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 وحينمقابل ال مل. األجر م الزعتري إلى برنامج مخيّ  منصووو وبات في اجتذاب النسووواا  أوكسوووفام منةمة واجهتبداية، 
فرس  نجديال  أنهنالفريق علم  ،االنضوومام يف ندهتردّ  أسووباب لم رفة المزيد عن ااالنسوو م  وكسووفامأ وموةفتواصوول 

أطلقت  ،المخاوفل. استجابة لهذه ام  الرجلل مل في حيّز مختلط  هنارتياحرن عن عدم ـوووووووّ عبكما  ،نّ ال مل المناسبة له
من خالل توةيف الجئات  "صووديقة للمرأة"كان الهدف من هذا الم ووروع خلق مسوواحة عمل  ."للحياةم ووروع " وكسووفامأ

أثار . يد لمفوضوووووووية ال ليا لألمم المتحدة ل وووووووؤون الالجئين إلى حقائبل القديمة خيمالسووووووووريات فقط كخياطات لتحويل 
 ت غيل الالجئينمكتب ق ّـ سكما نمم المتحدة ل ؤون الالجئين. ألل ال ليا مفوضيةالالم روع اهتمام منةمة ال مل الدولية و

نسوووواا مخّيم من  م بهدف المخيّ  في للتوةيفربد لتنةيم م رض في إلأللبسووووة م  مصوووون   يزعترفي مخيّم ال السوووووريين
 المصن . يوةائف رسمية ف - "للحياة"م روع  ن في اركاللواتي  يهنف بمن -الزعتري 

" للحياة" النسووووواا اللواتي  ووووواركن في م وووووروعن أوفق ما كان مخططا  له، ولكن على الرغم من  التوةيفأقيم م رض 
بدين مام  هنجمي  أ جاد يفاالهت ية يف، لم ينضوووووووّم م ةمهن عمل إي ها على الرغم من  التوةيفلى برنامج إ المطاف ن

كل طفل دون عن المصوون  سووّددها ي دوالر(  ووهريا   35 ي)حوال أردنيدينار  25 بقيمة لاطفرعاية األبدل  عن عالنإلا
ة. يالرئيسووووم المخيّ لى بوابة أماكن إقامتهن إحافالت لنقل النسوووواا من  بتنةيم الدولية ال مل منةمة قامتفيما سوووون الراب ة 

من نسوواا أسووباب إعراض ال ديد فهم بهدف الم ووروع اللواتي  وواركن في من نسوواا  ع ووروكسووفام مقابالت م  أجرت أ
 .6الفرصةمن هذه عن االستفادة المخيم 

 إذ يسود االعتقاد بأن ال ابات األصغر سنا  هنّ  ،يبحث تحديدا  عن النساا دون سن الخامسة والثالثيناأللبسة كان مصن  
مّما يحّد من عدد اللواتي يمكنهن االلتحاق بال مل  األكبر سووونا  النسووواا  اسوووتب ادالنوع من ال مل. ي ني ذلك  ااألنسوووب لهذ

ويؤدي إلى اسووتثناا الخياطات ذوات الخبرة والراغبات في ال مل والقادرات على القيام به. كما  ووكل ب د المسووافة عامال  
أي أن المواصووالت  - كم عن وسووط المخيم 40رئيسووا  آخر يؤثر في قرار النسوواا ب دم الم وواركة إذ يب د المصوون  حوالي 

ال ديد من النسوواا التغلب على التحديات المرتبطة باالبت اد عن المنزل سووتغرق حوالي سوواعة من الوقت. لم يكن بمقدور ت
لسوواعات طويلة. كما اعترض الذكور من أسوور ال ديد من النسوواا على فكرة عملهن خارج المخيم وقد فاقم هواجسووهم ب د 

لن يسم  لي أنه حقا  في بادئ األمر لكن زوجي قال لي التم تسجيل اسمي المسافة وساعات ال مل الطويلة. تقول سهير "
". اكت ووفت أوكسووفام في وقت الحق أن السووبب لربما كان 7بال مل... لم يتصوولوا بي نمن المصوون د ب د ذلك على أي حال

 عاما . 40سنها إذ كانت تبلغ من ال مر 

 م ارات ا من االستفادة إلى فاطمم حاجم: الثا ي المر  

المحفوفة بالصوووو اب  فاطمة رحلة. األمن عن بحثا   2013 عام األردن إلى هربت عاما. 59وتبلغ  بسوووووريا درعا من فاطمة
 من حال ال ديد حالها - فاطمة تتمت  الزعتري. ممخيّ  في  وووووووائ ة أمور كلها فقر من بذلك يرتبط وما ال مل فرسوان دام 
 لن ربما" تقول فاطمة. عمل ةفرصوووووو يجادإ تواجه صوووووو وبة في لكنها والمهارات الكفااات من الكثيرب - المخيم في النسوووووواا
 حتاجأ أناو يبيت يف يوحدسووئمت الجلوس  لقد. يعملفي أثناا  رضأم نأ يخ ووون فهم يسوونّ  كبر بسووبب ال ملب لي يسوومحوا

 ".السنين مرور م  تذوي يمواهب رىأ نأ المحزن من. ال مل الى

نتاج حقائب اليّد الم ّدة للبي . إلفاطمة خياطة ماهرة وقد انضوومت إلى م ووروع أوكسووفام "للحياة" حيث حةيت بفرصووة عمل 
ساعدنا على التماثل  سي ساا من جمي  األعمار فرس عمل فإن ذلك  سيرة عمري. إذا منحت الن قالت ألوكسفام "أ  ر أنني أ
لل وووفاا من آثار الدمار والخسوووائر التي عانينا منها وأن ن ود للنمو مجددا . سووووف يسووواعدنا ال مل م  اآلخرين على إ وووغال 

يبحثن عن فرصوووة لكسوووب الدخل ولكنهن م يار السووون في ال مل النسووواا ذوات المهارة مثل فاطمة اللواتي يسوووتب د . أنفسووونا"
 إلى المزيد من برامج ال مل التيحاجة  ثّمة ،. لت ويض هذا النقس في فرس ال مل المتاحةسووونال تقّدم بسوووبب ن قيودا  يواجه
 .األكبر سنا  الالجئات  ت مل
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 -ال سببببور تصببببوير:  سببببمم .ذي أجرمن خيام الالجئين كجزا من م ووووروع دعم أوكسووووفام للنسوووواا في إيجاد عمل  حقائبفاطمة تخيط 

 .أوكسفام

م. ت تبر خيارات النقل بسوووبب ب ده عن المخيّ أيضوووا  دة أثناا عملهن في المصووون  مقيّ حركة العلى النسووواا  قدرة كما كانت
 سووووووويارات األجرةقد تكون لتحّرش. ا ّرض المرأة إلى خطر تآمنة وغير  -في الحافالت ال امة مثال   -بأسووووووو ار م قولة 

دوالر  14ما ي ادل أي من المصوون  إلى المخيم ع وورة دنانير أردنية )إلنتقال ا ةتبلغ كلفت إذ ،أكثر أمنا  لكنها أغلى خيارا  
بما  ا اضطررن،النهار إذا م لالجئات تحملها، ما ي ني عدم قدرة النساا على ال ودة بسهولة في أثناا يمكنأمريكي( وال 

قلق الي وووو رن بهن  لذا ،هنلاطفأعاية المت لقة برالكثير من الخيارات  يتاح لالجئات كما ال .في ذلك في الحاالت الطارئة
بها انتهى المطاف   قدمّ هي أالمخيم. عزيزة  يعلى سوووالمتهم ف هنبمفردهم لفترات طويلة بسوووبب خوف هنطفالأترك إزاا 
ة ل دّ و النهارفي أي وقت من الخروج  اسووووووووري يفيمكننا " وكسوووووووفاموتقول ألبرنامج ال مل  يالم ووووووواركة فرفض إلى 

  ".  8عن المنزل محفوف بالمخاطر دا االبترق. تحأن تبيوتنا يمكن أن  ي نت رارة أدنى ولكن هنا  ،ساعات

 مصوون  يف الم روضووة وةائفالنسوواا إلى النةرة  على يسوولب أثر المتناقل والكالم وال ووائ ات االجتماعية ل ووبكاتكان ل
 مقابالت وكسوووفامأ تي أجرتلواال النسووواا من فقط اثنتان. بال مل إلى ذلك االلتحاق م دل يتدنكما عزت النسووواا  األلبسوووة
 المصوووان  يف ال مال م املة نأ على جماعثّمة إ كانولكن  ،ردناأل يف لأللبسوووة مصوووان في  سوووابقا   عملتاكانتا قد  م هن

 يسوويئون. على ما يرام ليسووتد المصوون  فين الةروف نأ نسووم و ا  ب ضوو ب ضوونا م  جمي ا   نتحدث" سووارة قالت لناسوويئة. 
وف في هذا المصووووون  لو كانت الةر باعتقادهن. 9وامرألاتلقي و المسوووووتمر للنقد يت ّرضوووووون الذين ال مال م املةد هناكن

ل مل هناك. وتاب ت سوارة قائلة "إذا نج  ا سويرغبن فيلكان ثّمة المزيد من النسواا السووريات اللواتي  أفضول مّما سوم ن
  .10أخريات" 500 لبلوحدهن من ج سوف يتمكنّ بخمس نساا سوريات ف االحتفاةنالمصن د في 

في حال ذهبن إلى ال مل في المصووون . تقول عزيزة  المسووواعداترت النسووواا عن قلقهن إزاا غيابهن وقت توزي  كما عبّ 
لقد  وووكلت   11"في حال غيابنا عن المنزل طوال اليوم... من سووووف يسوووتلم المسووواعدات من مركز توزي  المال النقدي "

ن أّن الالجئيةهر مما يم وةائف طويلة األجل خارج المخيّ  قبولضووورورة الحضوووور وقت توزي  المال عامال  مثبطا  عن 
 دخل قد يحصلون عليه من ال مل. حساب أي األولوية على هذه المساعدات يولون

لذي يمكّ  لداف  وراا النهج المتب  في برنامج التوةيف هذا ت زيز ال مل الرسووووووومي طويل األجل ا ن الالجئين من كان ا
تي تسووجلن لل مل في مصوون  أّما بالنسووبة إلى أولئك اللوالكنه لم ينج  في اجتذاب كثير من النسوواا.  ،االعتماد على الذات

 في جمي  نقا اتنا،ر. سّ يمن والماآلالنقل توفير خدمات ب ا  بطترلل مل م نقبولهفقد كان  ،الوةيفيم رض الخالل األلبسة 
على مقربة من تكون  عملقبول أي فرصووووة على  اتفتحنم ننهأ"للحياة" ذكرت النسوووواا اللواتي  وووواركن في م ووووروع 

 .المخيّم
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 12على التوالي( 29و 26و 23و 20وأمينة )تبلغ أعمارهّن  ومريموهيام سوسن  تاب ت أوكسفام تجارب أرب  نساا هنّ 
خالل ال وووهرين  تجربتهنّ أوكسوووفام . من خالل المقابالت األسوووبوعية، تاب  فريق األلبسوووةممن تسوووجلن لل مل في مصووون  

قبل لجوئهن إلى األردن، وعلى الرغم من أنهن قد عملن في ت مل أّي من هؤالا النسووووووواا كن . لم ت13األولين من ال مل
"للحياة" كان ال مل في المصوون  تجربتهن األولى في ال مل الرسوومي. كما هو موضوو  أدناه، أثر الوضوو  الفريد  م ووروع

 .لكل واحدة منهن في منزلها على تجاربهن م  ال مل الرسمي بطرق متباينة

 ومزاياه الرسمي لال م فرس

يم من المزيد   االجتماعي والتفاعل الحركم حر 

المضوويف. لذا فقد  األردني م الزعتري دون التفاعل بين سووكان المخيم والمجتم تحول القيود المفروضووة على مغادرة مخيّ 

المخيّم كل يوم  نيغادركي لفرصة لالجئات  -الذي ي تبر بصفة عامة حيزا  صديقا  للمرأة  -األلبسة من  ال مل في مصن  

إلى الالجئات ذهاب فرصوووة كما ن وووأت عن  .14هو مغبر جدا "ف م الزعتري ....تقريبا . تقول سووووسووون: "أحب مغادرة مخيّ 

على نةرة هؤالا  يجابا  إ ذلك ثرأ وقد. جديدةخريات من المخيم عالقات اجتماعية النسوووووواا األ م مجموعة ضوووووومن ال مل 

ساا إلى  ساا األ دعمبفضل  تتحسن يالتوالمصن   يال مل فالن وقد نتج عن ذلك مماثل. وض   يفاللواتي كّن خريات الن

لكن من الممت  أن نكون في من ال مل كثير ال ثّمةمريم: " تقول ال مل.في لحةات الضوووووغط في حسووووواس بالتضوووووامن كلّه إ

مصن  فرصة لتكوين صداقات . ي كل ال مل في ال15"م ا صحبة اآلخرين. ن مل تحت الضغط لذلك ن مل سوية ونت اون

إذ  –كثر من مجرد وةيفة أالمصن   يف نهتتجربأصبحت  ،ال القات التي أقمنهابفضل وردنيين. واألجديدة م  السوريين 

 ....يمنزل فيها غادرأ يولى التة األالمرّ كانت "نها أمينة أ تقول وووووووخاس جدد. أ لمغادرة منازلهن ولقاافرصوووووووة كانت 

 .16جميال " ا    ور كان ذلك بصراحةو

 م ارات طويلم األجل وتطوير وظيفي

ن اكتسواب ي لمن تماما  أ وهنّ . األلبسوةمصون   فيلل مل تحفز الالجئات فرصوة بناا القدرات وت لم مهارات مهنية جديدة 
جمي  جوانب  يفوإنما سي ود عليهن أيضا  بالنف   وحسب، ال ملمجال  يم فعلى تحقيق تقدّ  ساعدهنّ يهذه المهارات لن 

 ،بدإلى األالمصون  فرصوة نال ملد في  تدوملن المسوتقبل. من أجل خياطة هو اسوتثمار الم ت لّ "سووسون  تقول . كمانحياته
ب ض المال من الخياطة  تربما كسوووووووبلو يطفالالخياطة في البيت ومن أجل أخبرتي في االسوووووووتفادة من  يولكن يمكنن

ال مل الذي بحافز النسوواا األول ليس فقط الدخل وإنما أيضووا  الرغبة في تحسووين األداا. إنهن يفتخرن  .17لحسووابي الخاسّ 
الجودة.  يعال نريد عمال  و. رفي  أن يكون اإلنتاج ال ربي على مسوووووتوىنريد "مريم قالت لنا يسوووووهمن به في المصووووون . 

تطوير بفضل . 18"ن نحافة على هذا الم يارأنريد رائ ة ونحن قط   يفه ،جدا   ةالمصن  جميلالتي ينتجها األلبسة ب ض 
 المصن .  يلل مل فتحفيزهن زاد  ،ال مل يداا في حسن األف تهنهماسومم  مرور الوقت  مهاراتهن

 العمل من المكاسب

ساا السوريات في ال مل الرسمي الحصول على المكاسب  كما أن في بيئة عمل غير رسمي.  لهن ال تتوفر التييتاح للن
الت وووغيلية بدالت األمومة وفق اإلجرااات  ، لى سوووبيل المثالف. يضوووا  أمقابل ال مل محدودة األجر االسوووتفادة من برنامج 

مل ال . أّما 19جرأدون  من يوما   40لمدة العمل  عنتوقف العلى تقتصووور  الزعتري مخيمفي  مقابل ال ملاألجر وةائف ل

مدفوعة مومة إجازة أذلك  يبما ف ،خرىأ على الضمان االجتماعي ومكاسبالنساا  ي ني حصولفرسمي في الصناعة ال
أمومة مدفوعة جازة إ ا  يوم 70ستمن  وحامل هي  ،وكسفامالم اركات في دراسة تجريها أالنساا  ىحدإ ،. سوسنجراأل
مصووووان   يالمتاحة فع الوةائف تنوّ كما أّن . يردني قانون ال مل األجر من المصوووون  على النحو المنصوووووس عليه فاأل

 وفق ما أخبرتنا سوووسوون "هم يولون. اللواتي يكلفن بأعمال تحتاج جهدا  أقلّ  كبر للنسوواا الحواملأتسووم  بمرونة األلبسووة 
أجهد ن أال يجب  هنأو ا  خفيف ي يجب أن يةلّ ن حجم عملإ. يقولون يراعونني كثيرا  كما أنهم بهذه اال ووووووياا كبيرا   اهتماما  
 عبا عملها.  تقليسعند الضرورة من خالل طاقم ال مل  قد ساعدها. ل 20ي"عملأثناا  نفسي
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 سيئاتهتحديات ال مل الرسمي و

 العمل وساعات ال قل

طول ي ولكن ا  ييوم سوواعات 8 لمدةت مل النسوواا كال ادة . أطول المصوون  في ال مل أيام تصووب  ،إضووافة سوواعات النقل عند
 جديدة محطات هذه المّدة أكثر حين أضاف المصن طالت  كما. المصن  وإليه لالنتقال من ساعتينإضافة  م  الوقت اهذ

من  ال ودةمن تأخرها في  اكوت ووووووأهلها ا نإحدى النسوووووواا أ ذكرت. الحافلة في خرينآ عماللركوب  الطريق طول على
 امنهأ واعتقد ذلك بسووبب يقلقان والداي بدأ. إرهاقا   أكثرتصووب  و الرحلة أمد يطول" مريم وقالت. متزايدة بصووورة ال مل

ال في حالة مريم وغالبا  ما ي تبر عمل المرأة غير ضوووووووروري.  ،وفق األعراف االجتماعية .21"أكثر يخرلن يقبال بتأ
المخيّم ال يكون خارج غير ضووروري، فإن عملهن ي د عمل النسوواا ن وألتأمين احتياجات أسوورتها المادية.  جب عليهاتوي

لذكور من ل مقبولة إالخر أوقت مت يفت تبر ال ودة ال وةروف م ينة.  لديهنن واللواتي يكلنسووووووواا ا  إلى في حالةمقبوال  
 طريق ي أثنااوالديها فتتصووووول بت أنها بدال مل ألاسوووووتطاعت  ، فقدمريمأّما . ألنه من الطبي ي أن ي ملواسووووورة أفراد األ

  لى المنزل.إ اهعودت

 

 

 الزعتري مخي م من السوريات لالجئات العادي العمل يوم: 1 الصورة

 توزي  مركز من النقدية اللواتي تصدر بأسمائهن المساعدات للنساا ياتتحدّ  أيضا   ال مل ساعات تمثل ،سابقا   ذكرنا كما
 تضطرّ  - المتغيّرة ال ودة أوقات بسببو - لذا مساا   السادسة الساعة حتى أبوابه المركز يفت . الزعتري مخيّم في المال
 أيام توزي ها بدال   في النقدية من أجل استالم المبالغ المنزل في لقاا البقاا عملهن عن التنازل اختيارإلى  النساا من ال ديد
 المنتةم الغيابي كل  وباالستناد إلى مسؤول في قسم الموارد الب رية في المصن ،. بالتخلف عن االستالم المخاطرة من

 مسوووؤولي أحد فوفق. النقدية المبالغ السوووتالم عنهن اإلنابة األسووورة أفراد أحد إلى الطلب للنسووواا يمكن الو. م وووكلة كبيرة
 إال المال استالم في لينوب سرةمن أفراد األ خرآ  خستسمية  يمكن ال الالجئين ل ؤون المتحدة مملأل ال ليا مفوضيةال



 7 

من المرهق بالنسوبة إلى الالجئين . ضو فعرضوة لنوع آخر من ال وأ حامال   وأ ا  سونمثل كون المتلقي م ،نادرة حاالت في
 . 22التخلي عن توزي  المساعدات من أجل عمل رسمي في ةّل نةام تصاري  ال مل القائم

  األسرة ومسؤوليات األطفال رعايم

بدل  على الحصولب هنيتحقعدم أ من أطفال أكبر سنا   مّمن لديهن المصن  في التسجيل قّررن عدم اللواتي إ تكت النساا
 م هن أجريت التي المجموعة) قبلن ال مل اللواتي النسووواا. األصوووغر سووونا   أمهات األطفال األطفال الذي تتقاضووواه رعاية

 إلى انحياز المصن  السن، يةهر ذلك، عالوة على تقييد. من األصل أطفالليس لديهن أو  صغار لديهن أطفال مقابالت(ال
يمكن أن يكون لدى النسوواا مم المتحدة ل ووؤون الالجئين ال ليا لألمفوضووية حد مسووؤولي الوفقا  أل .سوونا   األصووغر ال امالت
 ،أو حضووانات طفاللرعاية األإيجاد أ ووخاس  يصوو وبات ف نواجهي لذلك هنّ  طفال من فئات عمرية مختلفةأ سوونا  األكبر 

األمهات على د اتماع مثلسلبية  آليات تأقلملى إن يؤدى ذلك أ. ويمكن تستقبل أطفاال  من أعمار متفاوتة تلك التيال سيما 
د توزي  مسوووؤولية ا ال ي ،الصوووغار. ونتيجة لذلك خوتهنإلرعاية  - مراهقات واللواتي غالبا  ما يكنّ  - ا  ر سووونبكبناتهن األ
فتيات  ، وإنما تلقى هذه المسووؤولية على عاتقالمخيم بنى الدعم األخرى فيإلى  وأل الى الرجالنسوواا إطفال من رعاية األ

جر األ لرعاية غير مدفوعفي عمل اجيال أثر الفوارق بين األ. ويةهر ذلك المدرسوووة سوووّن ارتياد يف يكنّ قد  صوووغر سووونا  أ
 .(الجندرالنوع االجتماعي ) ساسأعلى 

تتركهما م  حاضووووووونة غير رسووووووومية في أثناا النهار تدف  لها كل بدل رعاية  هماعمرلدى أمينة طفالن دون الراب ة من 
الحصووووول على  مرأتينتين اإلايمكن له. فتترك أطفالها لدى أهل زوجهاسوووووسوووون أّما األطفال الذي تتلقاه من المصوووون . 

نسوووووواا  أوردت. المتاحة لكل منهمابدوام كامل خارج المخيم من خالل االسووووووتفادة من ال ووووووبكات غير الرسوووووومية  وةيفة
على  اتغير قادر ننهألى يدّل عمما  ،هذه ال وووووووبكاتيذكرن لم ومام ال مل أ قبة كل اطفعاية األسووووووووريات أخريات ر

 ها.االستفادة من

ولكن، حتى النسووواا اللواتي يسوووتفدن من ال القات االجتماعية القوية يواجهن تحديات تت لق برعاية أطفالهن. ف لى سوووبيل 
أمينة م ووووووكالت بسووووووبب تفاوت وقت عودتها من ال مل. وبما أن رعاية طفليها ت تمد على ترتيب مادي المثال، واجهت 

ثّمة مرونة كافية في ما يخّس مواعيد اصووووطحاب األطفال. وعلى الرغم من  ،ع من أفراد األسوووورةوليس على فرد متطوّ 
الذي ردن ي األفبكونه الوحيد هذا المصوون  تاز يم ال،طفما يت لّق باسووتخدام بدل رعاية األتحديات في  أن النسوواا يواجهن

وي ووووير ذلك . 23طفاللألحضووووانات على توفير  نسّ يقانون ال مل أن على الرغم من  ،لاطفرعاية األ م لموةفاته بدليقدّ 
سوويكون من الصوو ب ال إو ،ردنفي األالسووورية  المرأةجل توةيف أإلى أن تحسووين تنفيذ هذا القانون هو أمر أسوواسووي من 

 هذا المصن . يفالحال كان عليه  كماردن في جمي  أنحاا األ المرأةعمل تحقيق 

ال موول الرسووووووومي بوو مقووارنووةفي المخيم  "مقووابوول ال موولاألجر " -4
 المجتم ات المضيفةب

 مالفرس في المخيّ 

تبقى  آنفا ، ورد ولكن كما. المخيم بديال  عن ال مل خارج ال مل مقابل األجر برامج توفر ،مالمخيّ  في بالنسوووبة إلى النسووواا
. هن األمراللواتي يهمّ  النسوووواا من ال ديد إلى ال وووواغرة بالوةائف المت لقة الم لومات تصوووول ال كما محدودة الفرس هذه

 في الم وووواركات بين من كنّ  األلبسووووة مصوووون  في اللواتي قبلن وةائف السوووووريات النسوووواا أن مجموعة من الرغم وعلى
 مقابل األجر برنامج ضووومن وةائف السوووبيل إلى إيجاد ي رفن إنهن لم يكنّ  صوووّرحنإال أنهن  أوكسوووفام "للحياة" م وووروع

 النسواا من لل ديد تاحي ال. وصوديقاتهنّ  هناتراج من وبخاصوة" للحياة" م وروع عن فقط كّن قد سوم ن. المخيم في ال مل
 .ال اغرة ي لن عن الوةائف حيث االجتماعية المراكز في طويال   يمضين وقتا   وال منازلهن مغادرة فرصة المخيم في
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 الرسمي ال مل م  المقايضة

ساا الرسمي ال مل فرس تتاح آنفا ، وضحناأ كما في  اإلستقرار: مقايضة على تنطوي ولكنها المخيمات في المقيمات للن
على . األجل قصووووووويرة وةائف ولكنها الالجئين منازل من هاقربب مقابل ال ملاألجر  فرس تمتاز. والراحة القرب مقابل

 .طويلة لفترة هفي وموثوق ثابت دخللتأمين  فرصة الرسمي بكونه ال مليمتاز  ال كس منها تماما ،

وض  في  المخيم سكانالنساا من  - ردناأل  مال في الخاس القطاع ال مل في فرس مواق  وربما - المخيّم موق يض  
 يف تعملقد كانت  ،"للحياة" وكسووفامأ م ووروع في  وواركت التي ،ريم. ال مل سوووقالنضوومامهم الى ة غير موات بالنسووب

 سووون في طفالأ سوووتةل أّما   كونها ال مل مواصووولة من تتمكن لم نهاإ قالت. مغادرته قبل فقط واحد يوم لمدة األلبسوووة مصووون 
لتخليها عن عملها  الرئيس السبب نفقالت إ ،مغادرته قبل فقط  هرأ رب ةأ لمّدة مصن  في تعمل التي ،منى أّما. الدراسة

 الطو هماعن بت دعليها أن ت الصووووو ب من كان. الصوووووغيرة ابنتهالولوالدتها المسووووونّة  الوحيدةهو كونها الم يلة والراعية 
 ال مل فكرة أعجبتني"تقول منى . في المواصووالت ضووافيةإ سوواعات ثالث وأ سوواعتين قضوواا الطين بلّة كان زادما  .يومال
لكنه غير مسوووووتقّر إذ ال يمكن االحتفاة بالوةيفة عينها أكثر من  جميل مالمخيّ  يف ال مل... دائم ال ملحيث  المصووووون ي ف

 .24بض ة أ هر"

يتمثل خيار آخر لل مل رسميّا  بأن يستحصلن على تصري  عمل من دون تحديد للنساا اللواتي يقمن في المخيّم، بالنسبة 
 ال مالمخيّ  ين النسووووواا فمن أرغم مخيّم الزعتري، على المكتب ت وووووغيل الالجئين السووووووريين في رب ال مل عن طريق 
البيروقراطية  اتت قيدالما يثني النسووووواا عن اتخاذ هذه اإلجرااات هي نةرتهّن إلى بصوووووفة عامة. يلجأن إلى هذا الخيار 

إزاا  تخوفلدى هؤالا النسوووواا  ،الوقت نفسووووه الحركة. وفيمن حرية  لى المجتم ات المحلية المضوووويفة بدال  إلوصووووول ل
مكتب  عرضووووهام ةم الفرس التي تاريخه، . حتى حيث يفتقدن ال وووو ور باألمنحماية خارج المخيّم، تنقالتهن من دون 

انخفاض م دل التحاق النسووواا إّن ا  عن المخيّم. ب يدتق  مصوووان  ت وووغيل الالجئين السووووريين لتوةيف النسووواا كانت في 
 خروجفي البال مل في هذه المصووان  والصوو وبات المرتبطة بالخروج من المخيّم تةهر الحاجة إلى تسووهيل حركة ال مال 

 جل لالجئين.ت زيز الفرس االقتصادية طويلة األمن أجل وذك من المخيّم  والدخول 

  والتوصيات الخاتمة -5

 البقاا في رغبتهن عن أعربن كما ، عموما   إيجابية نةرةبعملهّن  إلىاأللبسة  مصن  في بال مل قبلن اللواتي النسااتنةر 
 ال مل في المصوووان  اللواتي اسوووتط ن أولئك تجارب تةهر الوةائف، عدد تدني من وعلى الرغم. طويلة لفترة في ال مل

إلى  يجابيةاإل للنةرة يكون قد. هذا ال مل تحديات على التغلب في يرغبن لمن الفرس تقديم هذه في االستمرار ينبغي أنّه
ساا  .صديقاتها وقريباتها لىإ الجيدة هاخبرات إيجابية نةرة تحمل التي القلة تنقل إذ مضاعف ثرأ ال مل غير أن هؤالا الن

أغلبية نسوووواا المخيّم. وفي حين أنهّن وجدن حلوال  للتحديات الم ووووتركة التي تواجههن في ال مل الرسوووومي في  ي ووووكلنال 
مة على التمييز  تسوووووووتمرّ األردن،  قائ ماعي )على أسوووووووواس الحواجز ال غت يتال (الجندرالنوع االجت ية الالجئات امن   لب

 ل سوق ال مل.ودخمن السوريات 

 ،جلة األطويل ي واإلبقاا على وةيفةتجارعمل  ال مل الرسوووومي للنسوووواا فرصووووة تطوير يتي هذا المثال، في كما يةهر 
بصووووفة  ،سووووبل ال يش. هذامن تأمين  اتالسوووووري لنسووووااأكثر جدوى واسووووتدامة لتمكين ا من الناحية النةرية خيارا   وفرّ ت

 الجئينما هو حال الك الرسووووميبسووووهولة على ال مل غير صووووول عليهم الح م الذين يت ذرهو حال سووووكان المخيّ خاصووووة، 
 إليه همتيسووووير تنقل سووووكان المخيم والتخفيف من القيود المفروضووووة على دخوليمكن لالمجتم ات المضوووويفة.  يف المقيمين
سوووويصووووبحون قادرين على اإلسووووهام في السوووووريين  ، ألنفرس تنمية المناطق المحيطةأن يوفر  يضووووا  منه أ هموخروج

  عمال التجارية الصغيرة.إدارة األو أيجاد فرس ال مل إعن طريق  سواا   ،االقتصاد ب كل طبي ي

ي ففالمخيمات.  لالجئين في سوووياسوووات كسوووب الرزق يمسوووتدام فالنهج بالكبر من ال ناية قدما  إيالا قدر أ يتطلب المضووويّ 
اإلطووار  وفي ةوولّ . (والزعتريزرق ألا يّ )بين مخيمخس  ووووووو 125000 اتموومخيّ يبلغ ت ووداد الالجئين في ال ،ردناأل

م  المجتم  المضيف التفاعل فرس ولى فرس كسب ال يش ب كل مستقل إقدرتهم على الوصول تبقى  يالحال القانوني
 دة. دّ فيما يخض  توةيفهم للرقابة الم ،محدودة للغاية
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التي يجدن فيها  الوحيدة الطريقة تةلّ  ،لمساعدة النساا على إيجاد وةائف ذات أجل طويل التوةيفوبينما تقام م ارض 
أيا  من فرس ال مل هذه لن  أنّ ذلك ي ني و .الحوافز التي تقدمها منةمة ال مل الدوليةهي هذه الوةائف ويحصوووولن عليها 

مقابل ال مل" ت تمد هذه الوةائف على األجر " برنامج . وكما هو الحال م هذا الدعمتكون متاحة في السووووووووق من دون 
  ّرض استدامتها للخطر.األمر الذي ي ،تمويل الم اري 

 المتحدة ل ؤون الالجئين ومنةمة ال مل الدولية لألممال ليا مفوضية عبر ال انصدار التصاري  يمرّ ف وايلتوةازال ي وال
لذي ي ية. يالالجئين فحركة من حرية  حدّ األمر ا مات ت ارض ت هذه ال مل قة للمخي  نهجال يل فتحوّ ال م الطبي ة المغل

على الذات. تحث الالجئين  لى ت زيز اعتمادإ -في نهاية المطاف  - يرمالذي يلالجئين اسوووووووبل عيش المتب  لكسوووووووب 
التوصوويات التالية عند تحديد  يالنةر ف على ،السوولطات الوطنية والمحلية وهما ،صووحاب المصوولحة الرئيسوويينأوكسووفام أ

 .ياتالسورلالجئات فرس ال مل 
 

 :والتنموية اإلنسانية المنةمات على

 في  رامج ااالجتماعيم حول مماركم المرأة في الحياة االقتصاديم  الدي اميكيمإدماج 

على صوو يد األسوور، ال بّد من موافقة األقرباا الذكور على القرارات المت لقة ب مل المرأة. وهذه عقبة رئيسووة أمام دخول 
من ثم تحقيق لحق المرأة في الوصووول إلى ال مل والمرأة إلى سوووق ال مل. ال بّد من أن يكون ثّمة قبول أكثر ودعم أكبر 

البرامج مجموعة متنوعة من السبل التي تتفاوض فيها النساا م  أسرها هذه لفوائد الناجمة عن ذلك. كما ينبغي أن تحّدد ا
 نةمة ال مل والمساعدات. يمكن أن ي ملالوصول أل ب كل أفضل منتلك النساا  تتمكنوأن تدعمها بحيث ومجتم اتها 

 ،ذلك أيضا  االهتمام بمخاوف الذكور والتطرق إلى احتمال م ارضتهم لحق المرأة في ال مل. ال بّد من استهداف الرجال
بحمالت توعية تداف  عن المرأة السوووورية ال املة باإلضوووافة إلى غيرها من الفرس لبناا  ،من أجيال ومجموعات مختلفة

 .قدوات بديلة إيجابية

 : األردن حكومة على

 المخي مات في السوريين الالجئين حركم حري م سينتح

 على السووووووريين الالجئين قدرة تقّوض المخيم في ال مل وتصووووواري  تراخيس على والحصوووووول الطلبات تقديم إّن عملية
 رّب ال مل تحديد دون من تصووووري  على يدف هم إلى الحصووووول ألنه للخطر الالجئين الحالي النةام ي ّرض.  ملال إيجاد

 القطاعات في عمل على لحصووولل أو منه المخيّم والخروج إلى الدخول لغرض أي م ووروعة، غير بصووورة واسووتخدامه
منه لالجئين إمكانية تحسووووووين التفاعل م  المجتم ات المحلية المحيطة  المخيّم والخروج إلى تتي  حرية الدخول .األخرى

روابط م  األردنيين والسوووريين اآلخرين وبناا قاعدة أكثر بهم. ومن  ووأن ذلك أن يهيئ الفرس لسووكان المخيم لت ووكيل 
 استدامة إلدماج الالجئين في سوق ال مل الرسمية.

ً اضمان توفير خيارات  قل عام للمرأة تكون أقل  كلفم وأكثر أم   ا

 أجل من تحسينال يتطلب مجاال   بوصفها ال امة المواصالت( 2020 - 2011) لالستخدام الوطنية االستراتيجيةحددت 
 النقل توفير يذكر في يريتغ يحدث لم ،ذلك من الرغم وعلى. الريفية المناطق يف ماسووووويّ  ال ال مل على المرأة قدرة ت زيز

 يفوغير متاحة  منةآ غيرالحافالت  مثل ولبمقال األجر ذات النقل خيارات ت تبر. ال مل لىإ النسوووواا من المزيد باجتذال
 مسوووتويات جمي من  النسووواا  وووراكإلو. كلفتها أعلىف جرةاأل سووويارات مثل أمانا   األكثر خياراتالمناطق. أّما ال من كثير

 م قولة تكلفةتوفير خيارات ذات  طريق عنة م ووووكالت المواصووووالت م الجال بّد من  األردني، ال مل سوووووق في الدخل
 .ةأللمر صديقةو
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 تحفيز توفير حضا ات األطفال

حضوووووانة  تنس على توفير وهي. النسوووووااال مل على توةيف  من قانونالمت لقة بتوفير رعاية األطفال الماّدة ت وووووج  ال 
. 25عمارهم أرب  سووونواتأ ال تتجاوز على األقلّ  أطفال 10لديهن  امرأة 20توةف ما ال يقل عن من وووأة  أي يفلألطفال 

له أرباب ال مل الذين ال يريدون تحمل تكاليف توفير من الناحية ال ملية، لطالما كان تنفيذ هذا القانون محدودا  وقد تجاه
هذه الخدمة. سووووويكون تقاسوووووم عبا رعاية األطفال م  الحكومة أكثر فاعلية في القطاعين الخاس والحكومي فيما يت لق 

 بتوةيف المرأة عن طريق توفير الحوافز الضريبية أو أ كال الدعم األخرى لل ركات التي تقدم خدمات الحضانة.

 الالجئين: ل ؤون المتحدة لألمم ال ليا المفوضية على

 ضمان تمكين المرأة السوريم العاملم من تسلم المساعدات ال قديم أو غيرها

. وليس عائقا  له ال مل فرس عن الالجئين بحثلمتّمما   الالجئين احتياجات لتلبية النقدية المساعدات يجب أن يأتي توزي 
 الالجئينثني ت - موالتسليم األ مركز يف ال ين حدقة بصمة مس  خالل من - يزعترمخيّم ال يف يةالحالالمال  توزي  ليةآ

 التوزي  مركز غلقي. م ينة ساعات خالل هموالالستالم أ المستفيد وجود تطلبت انهأل المضيفة المجتم ات يف ال مل عن
 اسووتالم عملية تيسووير من بدّ  ال. مالمخيّ  لىال مل إ ال امالت من النسوواا عودةوهو وقت  ،مسوواا  ي السوواعة السووادسووة حوال

 .المرونة من كبرأ بقدر سم ي الذي المتنقلالنقدي  التوزي  اعتمادمن خالل  ال امالت السوريات األموال على الالجئات
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مالحةات

التعلم حسب تعريف شراكة وبم. المخي   يف اءشركالمج ادعم برأجرا  مقابل فيها الالجئون يتقاضى مبادرة هي عمل المقابل األجر . 2018يار/مايو كما كان الوضع بحلول أ 1

القطع لكنه قد يكون ايضا من حيث الناتج )مثل عدد و( ، أو أجر يومييامألحسب وقت العمل )مثل عدد اب عموما  ويدفع المال عمل محدد. إنجاز بشرط  ا  نقد يسدد المال: النقدي

ة أوويكون األجر مقابل ال(. مكعبالمتر بال أو كمية الحفر المنتجة المنزل  األعمال من يضا  أشمل ين أيمكن ولكن  ،المجتمعات المحلية عملبرامج  عمل ضمن البرامج العام 

 .2017 وتموز/يولي التعلم النقدي،. شراكة يةتقنال يةستشاراال اللجنة التحويالت النقدية.برامج مسرد  ،CALP(2017)  شكال العمل. أوغيرها من 

http://www.cashlearning.org/resources/glossary 

 .2018؛ نيسان/أبريل 33؛ الفقرة األردن م  ال راكة حول ورقة ؛2 بروكسل رمؤتم والمنطقة؛ سوريا مستقبل دعم 2

(. وقد ذكر التمكين االقتصادي للنساا والفتيات بالتحديد في 7كهدف في النسخة المتقّدمة من الميثاق ال المي ب أن الالجئين )الفقرة ورد االعتماد على الذات في المرتبة الثانية   3
يات تمكين المرأة اقتصاديا  في إطار "الوفاا باحتياجات المجتم ات المحلية ودعمها" إذ ينّس على "وجوب مساندة التدابير الرامية إلى ت زيز مكانة النساا والفت 75الفقرة 

  http://www.unhcr.org/5b51fd587(" ودعم وصول النساا والفتيات إلى الت ليم )بما في ذلك الت ليم الثانوي وال الي

kingdom-hashemite-between-approach-holistic-new-compact-https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-( 2016) األردن ميثاق 4

 and-jordan 

 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/64690 .2018؛ وقائ  حول مخيّم الزعتري؛ تموز/يوليو مم المتحدة ل ؤون الالجئينالمفوضية ال ليا لأل 5

تسجلن للحصول على عمل من مهؤالا النسوة  كانت  .2018 باط/فبراير  يف "للحياة" وعم ر يتركيز م  النساا الم اركات فمجموعة وكسفام عقدت أمالحةة منهجية:  6
 .التوةيفبرنامج التسجيل بسباب عدم أبهدف م رفة التركيز مجموعة عقدت سباب. المصن  ل دد من األ يعمل فيحصلن على لم المطاف نهاية  يولكن ف

 . 2018 مارس/آذار. للحياة م روع في م اركات م  تركيز مجموعة مناق ات 7

 السابق المرج   8

 .السابق المرج  9

 .السابق المرج  10

 .المرج  السابق 11

 . تّم تغيير األسماا لحماية هوية النساا 12

المصنع. ونظمت هذه  يالعمل ف أنبدكن  قد ربع نساء أهاتفية مع الحوارات من الوكسفام سلسلة اسبوعية أجرت أ ،2018يار/مايو ألى إذار/مار  آمالحظة منهجية: من  13

بريل أ. وفى نيسان/نعلى عملهأثر ذلك كله سرية وكيف ألا هنوضاعالتي طرأت على منازل النساء وأالتغييرات الدورية و هن العمل وظروفالنساء ملتقييم مواقف الحوارات 

 نهاية المطاف. يفأبعدهن عنه لى العمل وما إ نالنهاية لمعرفة ما دفعه يف هنعمل نترك المصانع ولكن يف كن يعملن سابقا  اللواتي مع النساء هاتفية محادثات  يتجرأ, 2018

 .سوسن م  هاتفية مقابلة 14

 مريم. م  هاتفية مقابلة 15

 أمينة. م  هاتفية مقابلة 16

 سوسن. م  هاتفية مقابلة 17

 مريم. م  هاتفية مقابلة 18

 .2018 يوليو/تموز. مقابل ال مل في مخيم الزعتري األجرلوةائف  الت غيلية اإلجرااات الم يارية 19

 سوسن. م  هاتفية مقابلة 20

 مريم. م  هاتفية مقابلة 21

هم إذا ما اتخذت توطينإعادة ل احتمالتهثير على او أ ون من خفض المساعدات اإلنسانية عنهموكسفام يخشأ الذين حاورتهم نوسوريالن والجئكان ال سابقة،بحوث  في 22

 الطفلانقاذ  ومنظمةلالجئين  يوالمجلس الدانمارك وكسفاموأ آكتيد وكير نظرأ. الحصول على تصري  للعمل على سبيل المثالبسبب  يةاالقتصادية طابع الرسم تهمنشطأ

 2017كانون االول/ديسمبر 10يدرز. تجمع ل. دمج النساء وحماية الالجئين أمر ُمل ِّ  لتحقيق نمو األعمال التجارية الصغيرة في األردن) موازنة الحسابات( 2017)

.-small-realizing-essential-efugeesr-protecting-and-women-including-books-https://www.oxfam.org/en/research/balancing

 business 
طفال على االقل دون سن الرابعة. أ 10 تمعاتجيكون لديهن م امرأة 20ما ال يقل عن حيث تعمل الشركات  يطفال فلرعاية األحضانات قانون العمل على توفير نص   23

من هذا حكما  صحاب العمل يستثنى أن غالبية أذلك  يعنيو موظفا   19قل من يعمل أحيث مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم هي االردن  في% من الشركات 98غير ان 

لدفع الغرامات  ونكثير يفضللذا  حضانة لألطفال.لى تكلفة توفير إعدم تنفيذ هذا القانون منخفضة بالقيا   على غراماتوتعتبر الالقانون.  تكاليف توفير  عوضا  عن تحم 

. 2016 وتموز/يولي ،قةاردن. صداأل يماكن العمل: دراسة قطاع االتصاالت فأ يفالحضانات قيمة خدمات  (2016ي )شوملالعقوب ينظر أل. اطفمرافق لرعاية األ

 http://www.sadaqajo.org/sites/default/files/files/DaycarePaper.pdf 

 منى. م  هاتفية مقابلة  24

 .1996 عام 8 قانون األردني؛ ال مل قانون الثاني؛ الجزا 25
 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/45676/65048/E96JOR01.htm#c7 
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سوماناهذه الورقة   بتكت سفام بمساعدة  سرور وآلكس دن المصري. وت ترف أوك سمة  كندرا بامودلي وندى ال سور ون وكذلك  إنتاجها،في الن

كتبت إلعالم الرأي ال ام حول قضووايا السووياسووة خالل عملية البحث. هذه الورقة جزا من سوولسوولة من األوراق بوقتهن الالجئات اللواتي تطوعن 

 .االنمائية واالنسانية

تكّرمت وزارة الخارجية والتجارة األسووووووترالية بتمويل م ووووووروع "للحياة". وت بر األفكار الواردة في هذا المن ووووووور عن آراا أوكسووووووفام وليس 

 بالضرورة عن آراا الحكومة األسترالية. 

 المثووووارة في هووووذه الورقووووة يرجى التواصوووووووووول عبر البريوووود اإللكتروني على ال نوان التووووالي: للمزيوووود من الم لومووووات حول المسووووووووووائوووول

advocacy@oxfaminternational.org 

 ووريطة ذكر مصوودرها بالكامل. كما  هذا المن ووور محمي بحقوق الن وور ولكن يمكن اسووتخدام النس مجانا  ألغراض المناصوورة والت ليم والبحث

يطلب صاحب حقوق التأليف والن ر أن يتم تسجيل ذلك كله لديه من أجل تقييم األثر. ألغراض النسخ في أية ةروف أخرى أو إعادة االستخدام 

جب الحصوووووووول على ترخيس  كتروني: . للتواصوووووووول على ال نوان اإلل ويمكن فرض رسوووووووومفي من وووووووورات أخرى أو الترجمة أو التكييف ي

policyandpractice@oxfam.org.uk. 

 الم لومات الواردة في هذا المن ور صحيحة وقت طباعته.
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بلدا  وهي جزا من حركة عالمية ت مل من أجل التغيير ولبناا  90منةمة مترابطة في أكثر من  20أوكسوووووووفام هي اتحاد دولي يضوووووووم منةمة 

 www.oxfam.orgلومات يرجى التواصل م  الوكاالت التالية أو زيارة موق  أوكسفام مستقبل خال من ةلم الفقر. لمزيد من الم 
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