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فاطمة متحدثة إلى أوكسفام عن مهاراتها وتجربتها التي اكتسبتها في جنوب سوريا قبل اندالع النزاع هناك .تصوير :أليكس بك  -أوكسفام

حلول مصممم وفق المقاس
كيف تجد الالجئات السوريات طريقهن لإلنخراط
في االقتصاد األردني

على الالجئين المقيمين في مخيم الزعتري في األردن الكفاح من أجل تأمين س ب ل عيم ب م وسببط تد ي ممبباركم المرأة
في الحياة االقتصببببباديم أطلقت م ظمم أوكسبببببفام الدوليم ممبببببرو للحياة في مخيم الزعتري ل اء قدرات الالجئات
السببوريات خالل التدريب الم ي وت ميم الم ارات المببخصببيم ت عا ً لذلك وجد عدد محدود من ال سبباء اللواتي مبباركن
في هذا الممببببرو عمالً في مصبببب لألل سببببم في مببببمال األردن وتسببببلط المذكرة هذه الضببببوء على خ رات ال سبببباء
والتحديات اللواتي واج ا وكيف تغل ن علي ا.
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 -1مق ّدمة
ثمم الكثير من العمل لكن من الممت أن كون في صح م اآلخرين عمل تحت الضغط لذلك عمل سويا ً و تعاون معا
مريم الجئة سووورية في السووادسووة وال وورين من عمرها ،وواركت مسووبقا في برنامج أوكسووفام وموةفة حالية لدى مصوون
لأللبسة.

يأوي مخيّم الزعتري لالجئين الواق في وووومال األردن حوالي  80ألف الجئ سوووووري  -نصووووفهم من النسوووواا والفتيات.
وبسوووووبب اسوووووتمرار ال نف وان دام األمن ،ما زال عدد الالجئين السووووووريين الذين ي ودون حاليا من األردن إلى سووووووريا
محدودا .وسط هذا النزوح الذي طال أمده ،من الضروري أن ت زز المساعدات اعتماد الالجئين على الذات.
إن اثنين وأرب ين بالمائة من سوووكان المخيم في سووون ال مل ،لذا يتوجب على الذين يبحثون عن عمل التنافس على حوالي
 5000وةيفة في برنامج "األجر مقابل ال مل" في المخيم .1ت د هذه الوةائف القصيرة األجل والتي تقدّمها المنةمات
اإلنسووووووانية ال ووووووكل الرئيسووووووي للتوةيف في مخيم الزعتري  ،عالوة على األعمال التجارية غير الرسوووووومية التي يديرها
الالجئون .وقد أبرز تخفيض عدد الوةائف ضووووووومن برنامج "األجر مقابل ال مل" المتاح  -والذي بلغ  7000وةيفة في
كانون األول/ديسمبر ل ام  - 2017الحاجة إلى تحسين حصول سكان المخيم على الوةائف ضمن االقتصاد ال ام.
إال ّ
أن اإلطار القانوني الحالي يح ّد من حصوووول الالجئين السووووريين على فرس كسوووب سوووبل ال يش على نحو مسوووتقل.
وينطبق هذا بصفة خاصة على المقيمين في المخيم الذين تنحصر خياراتهم في الغالب في ال مل الذي توف ّـووووره المفوضية
ال ليا لألمم المتحدة ل ؤون الالجئين ومنةمة ال مل الدولية .وتستثنى النساا بصفة خاصة من فرس ال مل إذ ال ي غلن
حاليا سوى ثلث الوةائف المتاحة ضمن برنامج "األجر مقابل ال مل".
ويشير التزام حكومة األردن مؤخرا "بالنظر في توسيع القطاعات والمهن المتاحة لالجئين السوريين ...مع التركيز بصفة
خاصةةة على مشةةاركة المرأة" 2إلى أنه قد طرأ تطورات على سةةياسةةة تصةةاري العمل لصةةال المرأة من شةةهنها أن تسةةهل
إدماج النساء في قطاع ال مل .ويرتكز النهج الذي تتخذه الحكومة علي العمل الرسمي لتعزيز اعتماد الالجئين على الذات،
وهو أحد األهداف األربعة للميثاق العالمي بشهن الالجئين .3ولكن ال يمكن ضمان ذلك األمر حتى تكون السياسات المطبقة
ووووومولية وحتى تراعي احتياجات سةةةةوق العمل والتحديات القائمة على أسةةةةا النوع االجتماعي (الجندر) التي تواجهها
الالجئات .ثمة فرصة في األردن للمضي قدما في تنفيذ سياسات شاملة لتعزيز استقالل الالجئات اقتصاديا.
المر

األول :ر امج تصاريح العمل لالجئين السوريين

نس ميثاق األردن الذي تم الموافقة عليه بين الحكومات الم ووووووواركة في مؤتمر لندن في أوائل عام  2016لدعم سووووووووريا
والمنطقة – على خطة للت اون الدولي من أجل دعم األردن في تلبية احتياجات المجتم ات األكثر ه وووا وووة والتي تضوووررت
جراا األزمة السورية .4وم االعتراف بالدور المه ّم الذي يل به األردن في استضافته ألعداد كبيرة من الالجئين السوريين،
وما نتج عنه من آثار سلبية على البالد ،يهدف ميثاق األردن إلى تسهيل االستجابة لألزمة "بصفته فرصة للتنمية" من خالل
االستفادة من دعم مالي دولي أكبر وتسهيالت تجارية.
ومن جانبها ،أعلنت الحكومة األردنية التزامها بخلق  200ألف فرصة عمل للسوريين على مدى ثالث سنوات .وقد اتخذت
إجرااات سووري ة لتحسووين نةام الحصووول على تصوواري ال مل ،منها إلغاا الرسوووم وتخفيف القوانين المت لقة بوثائق الهوية
وإثبات دخول الالجئين بصوووووووفة قانونية إلى األردن .بيد أن التقدم المحرز منذ ذلك الحين قد انخفضوووووووت وتيرته حيث زاد
وور ذلك كله بااللتزام بخلق
التركيز على احتسووواب عدد تصووواري ال مل علي حسووواب ت زيز ال مل الالئق بالالجئين .وقد أضو ّ
فرس عمل حقيقية وبالتنمية ال املة في األردن.

لقد القى برنامج تصووووواري ال مل نجاحا في مخيم الزعتري .وفي تموز/يوليو  ،2018صووووودر  10000تصوووووري عمل
لالجئين عن مكتب ت وووووغيل الالجئين السووووووريين في مخيّم الزعتري 5الذي تديره ك ّل من المفوضوووووية ال ليا لألمم المتحدة
ل ؤون الالجئين ومنةمة ال مل الدولية وإدارة ؤون الالجئين ال سوريين ووزارة الزراعة .بيد أن ال ديد من الت صاري
الممنوحة كانت من الفئة "الزراعية من دون تحديد ربّ ال مل" والتي ال تفس بالضرورة المجال أمام الالجئين للحصول
على عمل .عوضا عن ذلك ،فغالبا ما تستخدم تصاري ال مل هذه بطريقة غير مسموح بها كتصاري للدخول والخروج
ب ووووكل ي ّرض الالجئين لمخاطر قانونية تهدّد حمايتهم لدى مغادرتهم المخيّم .وفيما وضوووو هذا اإلطار من أجل تيسووووير
فرس كسووب سووبل ال يش التي يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف إلى االسووتقالل االقتصووادي لالجئين ،ما زال يسوويطر
بحرية دخول وخروج اليد ال املة إلى المخيم.
على هذه اآللية مركز الت غيل المركزي بدال من السماح ّ
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 -2م ارض التوةيف لت جي النساا على ال مل الرسمي
بداية ،واجهت منةمة أوكسوووفام صووو وبات في اجتذاب النسووواا من مخيّم الزعتري إلى برنامج األجر مقابل ال مل .وحين
تواصوول موةفو أوكسووفام م النس واا لم رفة المزيد عن أسووباب تر ّددهن في االنضوومام ،علم الفريق أنهن ال يجدن فرس
ال مل المناسبة له ّن ،كما عبـ ّووووووورن عن عدم ارتياحهن لل مل في حيّز مختلط م الرجال .استجابة لهذه المخاوف ،أطلقت
أوكسووفام م ووروع "للحياة" .كان الهدف من هذا الم ووروع خلق مسوواحة عمل "صووديقة للمرأة" من خالل توةيف الجئات
سووووووووريات فقط كخياطات لتحويل الخيم القديمة للمفوضوووووووية ال ليا لألمم المتحدة ل وووووووؤون الالجئين إلى حقائب يد .أثار
الم روع اهتمام منةمة ال مل الدولية والمفوضية ال ليا لألمم المتحدة ل ؤون الالجئين .كما نس ّـق مكتب ت غيل الالجئين
السوووووريين في مخيّم الزعتري م مصوووون لأللبسووووة في إربد لتنةيم م رض للتوةيف في المخيّم بهدف من نسوووواا مخيّم
الزعتري  -بمن فيهن اللواتي اركن في م روع "للحياة"  -وةائف رسمية في المصن .
أقيم م رض التوةيف وفق ما كان مخططا له ،ولكن على الرغم من أن النسووووواا اللواتي ووووواركن في م وووووروع "للحياة"
أبدين جمي هن االهت مام في إي جاد ع مل ،لم ينضووووووو ّم م ةمهن في ن هاية الم طاف إلى برنامج التوةيف على الرغم من
اإلعالن عن بدل رعاية األطفال بقيمة  25دينار أردني (حوالي  35دوالر) ووهريا يسوودّدها المصوون عن كل طفل دون
سوووون الراب ة فيما قامت منةمة ال مل الدولية بتنةيم حافالت لنقل النسوووواا من أماكن إقامتهن إلى بوابة المخيّم الرئيسووووية.
أجرت أوكسووفام مقابالت م ع وور نسوواا من اللواتي وواركن في الم ووروع بهدف فهم أسووباب إعراض ال ديد من نسوواا
المخيم عن االستفادة من هذه الفرصة.6
كان مصن األلبسة يبحث تحديدا عن النساا دون سن الخامسة والثالثين ،إذ يسود االعتقاد بأن ال ابات األصغر سنا ّ
هن
األنسوووب لهذا النوع من ال مل .ي ني ذلك اسوووتب اد النسووواا األكبر سووونا م ّما يح ّد من عدد اللواتي يمكنهن االلتحاق بال مل
ويؤدي إلى اسووتثناا الخياطات ذوات الخبرة والراغبات في ال مل والقادرات على القيام به .كما ووكل ب د المسووافة عامال
رئيسووا آخر يؤثر في قرار النسوواا ب دم الم وواركة إذ يب د المصوون حوالي  40كم عن وسووط المخيم  -أي أن المواصووالت
تسووتغرق حوالي سوواعة من الوقت .لم يكن بمقدور ال ديد من النسوواا التغلب على التحديات المرتبطة باالبت اد عن المنزل
لسوواعات طويلة .كما اعترض الذكور من أسوور ال ديد من النسوواا على فكرة عملهن خارج المخيم وقد فاقم هواجسووهم ب د
المسافة وساعات ال مل الطويلة .تقول سهير "تم تسجيل اسمي في بادئ األمر لكن زوجي قال لي الحقا أنه لن يسم لي
بال مل ...لم يتصوولوا بي نمن المصوون د ب د ذلك على أي حال ."7اكت ووفت أوكسووفام في وقت الحق أن السووبب لربما كان
سنها إذ كانت تبلغ من ال مر  40عاما.
المر

الثا ي :حاجم فاطمم إلى االستفادة من م ارات ا

فاطمة من درعا بسوووووريا وتبلغ  59عاما .هربت إلى األردن عام  2013بحثا عن األمن .رحلة فاطمة المحفوفة بالصوووو اب
وان دام فرس ال مل وما يرتبط بذلك من فقر كلها أمور وووووووائ ة في مخيّم الزعتري .تتمت فاطمة  -حالها حال ال ديد من
النسوووووواا في المخيم  -بالكثير من الكفااات والمهارات لكنها تواجه صوووووو وبة في إيجاد فرصووووووة عمل .تقول فاطمة "ربما لن
يسوومحوا لي بال مل بسووبب كبر س ونّي فهم يخ ووون أن أمرض في أثناا عملي .لقد سووئمت الجلوس وحدي في بيتي وأنا أحتاج
الى ال مل .من المحزن أن أرى مواهبي تذوي م مرور السنين".
فاطمة خياطة ماهرة وقد انضوومت إلى م ووروع أوكسووفام "للحياة" حيث حةيت بفرصووة عمل إلنتاج حقائب الي ّد الم دّة للبي .
قالت ألوك سفام "أ ر أنني أ سيرة عمري .إذا منحت الن ساا من جمي األعمار فرس عمل فإن ذلك سي ساعدنا على التماثل
لل وووفاا من آثار الدمار والخسوووائر التي عانينا منها وأن ن ود للنمو مجددا .سووووف يسووواعدنا ال مل م اآلخرين على إ وووغال
أنفسووونا" .يسوووتب د م يار السووون في ال مل النسووواا ذوات المهارة مثل فاطمة اللواتي يبحثن عن فرصوووة لكسوووب الدخل ولكنهن
يواجهن قيودا بسوووبب تقدّم السووون .لت ويض هذا النقس في فرس ال مل المتاحة ،ث ّمة حاجة إلى المزيد من برامج ال مل التي
ت مل الالجئات األكبر سنا.
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فاطمة تخيط حقائب من خيام الالجئين كجزا من م ووووروع دعم أوكسووووفام للنسوووواا في إيجاد عمل ذي أجر .تصببببوير :سببببمم ال سببببور-
أوكسفام.

كما كانت قدرة النسووواا على الحركة أثناا عملهن في المصووون مقيّدة أيضوووا بسوووبب ب ده عن المخيّم .ت تبر خيارات النقل
لتحرش .قد تكون سووووووويارات األجرة
بأسووووووو ار م قولة  -في الحافالت ال امة مثال  -غير آمنة وت ّرض المرأة إلى خطر ا ّ
خيارا أكثر أمنا لكنها أغلى ،إذ تبلغ كلفتة اإلنتقال من المصوون إلى المخيم ع وورة دنانير أردنية (أي ما ي ادل  14دوالر
أمريكي) وال يمكن لالجئات تحملها ،ما ي ني عدم قدرة النساا على ال ودة بسهولة في أثناا النهار إذا ما اضطررن ،بما
في ذلك في الحاالت الطارئة .كما ال يتاح لالجئات الكثير من الخيارات المت لقة برعاية أطفالهن ،لذا هن ي وووو رن بالقلق
إزاا ترك أطفالهن بمفردهم لفترات طويلة بسوووبب خوفهن على سوووالمتهم في المخيم .عزيزة هي أ ّم قد انتهى المطاف بها
إلى رفض الم ووووووواركة في برنامج ال مل وتقول ألوكسوووووووفام "يمكننا في سووووووووريا الخروج في أي وقت من النهار ول ّدة
ساعات ،ولكن هنا أدنى رارة ت ني أن بيوتنا يمكن أن تحترق .االبت اد عن المنزل محفوف بالمخاطر." 8
كان لل ووبكات االجتماعية وال ووائ ات والكالم المتناقل أثر سوولبي على نةرة النسوواا إلى الوةائف الم روضووة في مصوون
األلبسوووة كما عزت النسووواا تدني م دل االلتحاق بال مل إلى ذلك .اثنتان فقط من النسووواا اللواتي أجرت أوكسوووفام مقابالت
م هن كانتا قد عملتا سوووابقا في مصوووان لأللبسوووة في األردن ،ولكن كان ث ّمة إجماع على أن م املة ال مال في المصوووان
سوويئة .قالت لنا سووارة "نتحدث جمي ا م ب ضوونا ب ض وا ونسووم أن الةروف نفي المصوون د ليسووت على ما يرام .يسوويئون
نهناكد م املة ال مال الذين يت ّرضوووووون للنقد المسوووووتمر وتلقي األوامر .9باعتقادهن لو كانت الةروف في هذا المصووووون
أفضول م ّما سوم ن لكان ث ّمة المزيد من النسواا السووريات اللواتي سويرغبن في ال مل هناك .وتاب ت سوارة قائلة "إذا نج
ّ
يتمكن لوحدهن من جلب  500أخريات".10
نالمصن د في االحتفاة بخمس نساا سوريات فسوف
كما عبّرت النسووواا عن قلقهن إزاا غيابهن وقت توزي المسووواعدات في حال ذهبن إلى ال مل في المصووون  .تقول عزيزة
"في حال غيابنا عن المنزل طوال اليوم ...من سووووف يسوووتلم المسووواعدات من مركز توزي المال النقدي " 11لقد وووكلت
ضووورورة الحضوووور وقت توزي المال عامال مثبطا عن قبول وةائف طويلة األجل خارج المخ ّيم مما يةهر ّ
أن الالجئين
يولون هذه المساعدات األولوية على حساب أي دخل قد يحصلون عليه من ال مل.
كان الداف وراا النهج المتب في برنامج التوةيف هذا ت زيز ال مل الرسووووووومي طويل األجل الذي يم ّكن الالجئين من
االعتماد على الذات ،لكنه لم ينج في اجتذاب كثير من النسوواا .أ ّما بالنسووبة إلى أولئك اللواتي تسووجلن لل مل في مصوون
األلبسة خالل الم رض الوةيفي ،فقد كان قبولهن لل مل مرتبطا بتوفير خدمات النقل اآلمن والمي سّ ر .في جمي نقا اتنا،
ذكرت النسوووواا اللواتي وووواركن في م ووووروع "للحياة" أنهن منفتحات على قبول أي فرصووووة عمل تكون على مقربة من
المخيّم.
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 -3تجارب النساا اللواتي قبلن ال مل
ّ
تاب ت أوكسفام تجارب أرب نساا ّ
أعمارهن  20و 23و 26و 29على التوالي)12
هن سوسن وهيام ومريم وأمينة (تبلغ

ّ
تجربتهن خالل ال وووهرين
ممن تسوووجلن لل مل في مصووون األلبسوووة .من خالل المقابالت األسوووبوعية ،تاب فريق أوكسوووفام
ي من هؤالا النسووووووواا ت مل قبل لجوئهن إلى األردن ،وعلى الرغم من أنهن قد عملن في
األولين من ال مل .13لم تكن أ ّ
م ووروع "للحياة" كان ال مل في المصوون تجربتهن األولى في ال مل الرسوومي .كما هو موض و أدناه ،أثر الوض و الفريد
لكل واحدة منهن في منزلها على تجاربهن م ال مل الرسمي بطرق متباينة.

فرس ال مل الرسمي ومزاياه
المزيد من حريم الحركم والتفاعل االجتماعي
تحول القيود المفروضووة على مغادرة مخيّم الزعتري دون التفاعل بين سووكان المخيم والمجتم األردني المضوويف .لذا فقد
من ال مل في مصن األلبسة  -الذي ي تبر بصفة عامة حيزا صديقا للمرأة  -فرصة لالجئات لكي يغادرن المخيّم كل يوم
تقريبا .تقول سووووسووون" :أحب مغادرة مخيّم الزعتري  ....فهو مغبر جدا" .14كما ن وووأت عن فرصوووة ذهاب الالجئات إلى
ال مل ضوووووومن مجموعة م النسوووووواا األخريات من المخيم عالقات اجتماعية جديدة .وقد أثر ذلك إيجابا على نةرة هؤالا
الن ساا إلى ال مل في الم صن والتي تح سنت بف ضل دعم الن ساا األخريات اللواتي ّ
كن في و ض مماثل .وقد نتج عن ذلك
كلّه إحسووووواس بالتضوووووامن في لحةات الضوووووغط في ال مل .تقول مريم" :ث ّمة الكثير من ال مل لكن من الممت أن نكون في
صحبة اآلخرين .ن مل تحت الضغط لذلك ن مل سوية ونت اون م ا" .15ي كل ال مل في المصن فرصة لتكوين صداقات
جديدة م السوريين واألردنيين .وبفضل ال القات التي أقمنها ،أصبحت تجربتهن في المصن أكثر من مجرد وةيفة – إذ
المرة األولى التي أ غادر فيها منزلي....
كانت فرصوووووووة لمغادرة منازلهن ولقاا أ وووووووخاس جدد .تقول أمينة أنها كانت " ّ
وبصراحة كان ذلك ورا جميال".16

م ارات طويلم األجل وتطوير وظيفي
ّ
وهن ي لمن تماما أن اكتسواب
فرصوة بناا القدرات وت لم مهارات مهنية جديدة تحفز الالجئات لل مل في مصون األلبسوة.
ّ
ساعدهن على تحقيق تق ّدم في مجال ال مل وحسب ،وإنما سي ود عليهن أيضا بالنف في جمي جوانب
هذه المهارات لن ي
ّ
حياتهن .كما تقول سووسون "ت لم الخياطة هو اسوتثمار من أجل المسوتقبل .لن تدوم فرصوة نال ملد في المصون إلى األبد،
ولكن يمكنني االسوووووووتفادة من خبرتي في الخياطة في البيت ومن أجل أطفالي ولربما كسوووووووبت ب ض المال من الخياطة
الخاس .17حافز النسوواا األول ليس فقط الدخل وإنما أيضووا الرغبة في تحسووين األداا .إنهن يفتخرن بال مل الذي
لحسووابي
ّ
يسوووووهمن به في المصووووون  .قالت لنا مريم "نريد أن يكون اإلنتاج ال ربي على مسوووووتوى رفي  .ونريد عمال عالي الجودة.
ب ض األلبسة التي ينتجها المصن جميلة جدا ،فهي قط رائ ة ونحن نريد أن نحافة على هذا الم يار" .18بفضل تطوير
مهاراتهن م مرور الوقت ومساهمتهن في حسن األداا في ال مل ،زاد تحفيزهن لل مل في المصن .

المكاسب من العمل
يتاح للنساا السوريات في ال مل الرسمي الحصول على المكاسب التي ال تتوفر لهن في بيئة عمل غير رسمي .كما أن
االسوووتفادة من برنامج األجر مقابل ال مل محدودة أيضوووا .ف لى سوووبيل المثال ،بدالت األمومة وفق اإلجرااات الت وووغيلية
لوةائف األجر مقابل ال مل في مخيم الزعتري تقتصووور على التوقف عن العمل لمدة  40يوما من دون أجر .19أ ّما ال مل
الرسمي في الصناعة في ني حصول النساا على الضمان االجتماعي ومكاسب أخرى ،بما في ذلك إجازة أمومة مدفوعة
األجر .سوسن ،إحدى النساا الم اركات في دراسة تجريها أوكسفام ،هي حامل و ستمن  70يوما إجازة أمومة مدفوعة
األجر من المصوووون على النحو المنصوووووس عليه في قانون ال مل األردني .كما ّ
تنوع الوةائف المتاحة في مصووووان
أن ّ
األلبسووة تسووم بمرونة أكبر للنسوواا الحوامل اللواتي يكلفن بأعمال تحتاج جهدا أق ّل .وفق ما أخبرتنا سوووسوون "هم يولون
اهتماما كبيرا بهذه اال ووووووياا كما أنهم يراعونني كثيرا .يقولون إن حجم عملي يجب أن ية ّل خفيفا وأنه ال يجب أن أجهد
نفسي أثناا عملي" . 20لقد ساعدها طاقم ال مل عند الضرورة من خالل تقليس عبا عملها.
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تحديات ال مل الرسمي وسيئاته
ال قل وساعات العمل
عند إضووافة سوواعات النقل ،تصووب أيام ال مل في المصوون أطول .ت مل النسوواا كال ادة لمدة  8سوواعات يوميا ولكن يطول
هذا الوقت م إضافة ساعتين لالنتقال من المصن وإليه .كما طالت هذه المدّة أكثر حين أضاف المصن محطات جديدة
على طول الطريق لركوب عمال آخرين في الحافلة .ذكرت إحدى النسوووووواا أن أهلها ا ووووووتكوا من تأخرها في ال ودة من
ال مل بصووورة متزايدة .وقالت مريم "يطول أمد الرحلة وتصووب أكثر إرهاقا .بدأ والداي يقلقان بسووبب ذلك واعتقد أنهما
لن يقبال بتأخري أكثر" .21وفق األعراف االجتماعية ،غالبا ما ي تبر عمل المرأة غير ضوووووووروري .وفي حالة مريم ال
يتوجب عليها تأمين احتياجات أسوورتها المادية .وألن عمل النسوواا ي د غير ضووروري ،فإن عملهن خارج المخيّم ال يكون
مقبوال إلى في حالة النسووووووواا اللواتي يكون لديهن ةروف م ينة .وال ت تبر ال ودة في وقت متأخر مقبولة إال للذكور من
أفراد األسووووورة ألنه من الطبي ي أن ي ملوا .أ ّما مريم ،فقد اسوووووتطاعت ال مل ألنها بدأت تتصووووول بوالديها في أثناا طريق
عودتها إلى المنزل.

الصورة  :1يوم العمل العادي لالجئات السوريات من مخيم الزعتري

كما ذكرنا سابقا ،تمثل ساعات ال مل أيضا تح ّديات للنساا اللواتي تصدر بأسمائهن المساعدات النقدية من مركز توزي
تضطر
المال في مخيّم الزعتري .يفت المركز أبوابه حتى الساعة السادسة مساا لذا  -وبسبب أوقات ال ودة المتغيّرة -
ّ
ال ديد من النساا إلى اختيار التنازل عن عملهن لقاا البقاا في المنزل من أجل استالم المبالغ النقدية في أيام توزي ها بدال
من المخاطرة بالتخلف عن االستالم .وباالستناد إلى مسؤول في قسم الموارد الب رية في المصن  ،ي كل الغياب المنتةم
م وووكلة كبيرة .وال يمكن للنسووواا الطلب إلى أحد أفراد األسووورة اإلنابة عنهن السوووتالم المبالغ النقدية .فوفق أحد مسوووؤولي
المفوضية ال ليا لألمم المتحدة ل ؤون الالجئين ال يمكن تسمية خس آخر من أفراد األ سرة لينوب في استالم المال إال
6

في حاالت نادرة ،مثل كون المتلقي مسونا أو حامال أو عرضوة لنوع آخر من الضو ف .من المرهق بالنسوبة إلى الالجئين
التخلي عن توزي المساعدات من أجل عمل رسمي في ة ّل نةام تصاري ال مل القائم.22

رعايم األطفال ومسؤوليات األسرة
قررن عدم التسجيل في المصن م ّمن لديهن أطفال أكبر سنا من عدم أحقيتهن بالحصول على بدل
إ تكت النساا اللواتي ّ
رعاية األطفال الذي تتقاضووواه أمهات األطفال األصوووغر سووونا .النسووواا اللواتي قبلن ال مل (المجموعة التي أجريت م هن
المقابالت) لديهن أطفال صغار أو ليس لديهن أطفال من األصل .يةهر ذلك ،عالوة على تقييد السن ،انحياز المصن إلى
ال امالت األصووغر سوونا .وفقا ألحد مسووؤولي المفوضووية ال ليا لألمم المتحدة ل ووؤون الالجئين يمكن أن يكون لدى النسوواا
األكبر سوونا أطفال من فئات عمرية مختلفة لذلك ّ
هن يواجهن صو وبات في إيجاد أ ووخاس لرعاية األطفال أو حضووانات،
ال سيما تلك التي تستقبل أطفاال من أعمار متفاوتة .ويمكن أن يؤدى ذلك إلى آليات تأقلم سلبية مثل اعتماد األمهات على
بناتهن األكبر سووونا  -واللواتي غالبا ما ّ
يكن مراهقات  -لرعاية إخوتهن الصوووغار .ونتيجة لذلك ،ال ي اد توزي مسوووؤولية
رعاية األطفال من النسوواا إلى الرجال أو إلى بنى الدعم األخرى في المخيم ،وإنما تلقى هذه المسووؤولية على عاتق فتيات
يكن في سو ّ
أصوووغر سووونا قد ّ
وون ارتياد المدرسوووة .ويةهر ذلك أثر الفوارق بين األجيال في عمل الرعاية غير مدفوع األجر
على أساس النوع االجتماعي (الجندر).
لدى أمينة طفالن دون الراب ة من عمرهما تتركهما م حاضووووووونة غير رسووووووومية في أثناا النهار تدف لها كل بدل رعاية
األطفال الذي تتلقاه من المصوووون  .أ ّما سوووووسوووون فتترك أطفالها لدى أهل زوجها .يمكن لهاتين اإلمرأتين الحصووووول على
وةيفة بدوام كامل خارج المخيم من خالل االسووووووتفادة من ال ووووووبكات غير الرسوووووومية المتاحة لكل منهما .أوردت نسوووووواا
سووووووووريات أخريات رعاية األطفال ك قبة أ مام ال مل ولم يذكرن هذه ال وووووووبكات ،مما يد ّل على أنهن غير قادرات على
االستفادة منها.
ولكن ،حتى النسووواا اللواتي يسوووتفدن من ال القات االجتماعية القوية يواجهن تحديات تت لق برعاية أطفالهن .ف لى سوووبيل
المثال ،واجهت أمينة م ووووووكالت بسووووووبب تفاوت وقت عودتها من ال مل .وبما أن رعاية طفليها ت تمد على ترتيب مادي
يخس مواعيد اصووووطحاب األطفال .وعلى الرغم من
متطوع من أفراد األسوووورة ،ث ّمة مرونة كافية في ما
وليس على فرد
ّ
ّ
أن النسوواا يواجهن تحديات في ما يت لّق باسووتخدام بدل رعاية األطفال ،يمتاز هذا المصوون بكونه الوحيد في األردن الذي
نس على توفير حضووووانات لألطفال .23وي ووووير ذلك
يق ّدم لموةفاته بدل رعاية األطفال ،على الرغم من أن قانون ال مل ي ّ
إلى أن تحسووين تنفيذ هذا القانون هو أمر أسوواسووي من أجل توةيف المرأة السووورية في األردن ،وإال سوويكون من الصو ب
تحقيق عمل المرأة في جمي أنحاا األردن كما كان عليه الحال في هذا المصن .

" -4األجر مقووابوول ال موول" في المخيم مقووارنووة ب وال موول الرسووووووومي
بالمجتم ات المضيفة
الفرس في المخيّم
بالنسوووبة إلى النسووواا في المخيّم ،توفر برامج األجر مقابل ال مل بديال عن ال مل خارج المخيم .ولكن كما ورد آنفا ،تبقى
هذه الفرس محدودة كما ال تصوووول الم لومات المت لقة بالوةائف ال وووواغرة إلى ال ديد من النسوووواا اللواتي يه ّمهن األمر.
وعلى الرغم من أن مجموعة النسوووواا السوووووريات اللواتي قبلن وةائف في مصوووون األلبسووووة ّ
كن من بين الم وووواركات في
وورحن إنهن لم ّ
يكن ي رفن السوووبيل إلى إيجاد وةائف ضووومن برنامج األجر مقابل
م وووروع أوكسوووفام "للحياة" إال أنهن صو ّ
ّ
ال مل في المخيمّ .
وصوديقاتهن .ال يتاح لل ديد من النسواا
كن قد سوم ن فقط عن م وروع "للحياة" وبخاصوة من جاراتهن
في المخيم فرصة مغادرة منازلهن وال يمضين وقتا طويال في المراكز االجتماعية حيث ي لن عن الوةائف ال اغرة.

7

المقايضة م ال مل الرسمي
كما أوضحنا آنفا ،تتاح فرس ال مل الرسمي للنساا المقيمات في المخيمات ولكنها تنطوي على مقايضة :اإلستقرار في
مقابل القرب والراحة .تمتاز فرس األجر مقابل ال مل بقربها من منازل الالجئين ولكنها وةائف قصووووووويرة األجل .على
ال كس منها تماما ،يمتاز ال مل الرسمي بكونه فرصة لتأمين دخل ثابت وموثوق فيه لفترة طويلة.
يض موق المخيّم  -وربما مواق فرس ال مل في القطاع الخاس في مال األردن  -النساا من سكان المخيم في وض
غير موات بالنسووبة النضوومامهم الى سوووق ال مل .ريم ،التي وواركت في م ووروع أوكسووفام "للحياة" ،كانت قد عملت في
مصووون األلبسوووة لمدة يوم واحد فقط قبل مغادرته .قالت إنها لم تتمكن من مواصووولة ال مل كونها أ ّما لسوووتة أطفال في سووون
الدراسة .أ ّما منى ،التي عملت في مصن لمدّة أرب ة أ هر فقط قبل مغادرته ،فقالت إن السبب الرئيس لتخليها عن عملها
هو كونها الم يلة والراعية الوحيدة لوالدتها المسووووونّة والبنتها الصوووووغيرة .كان من الصووووو ب عليها أن تبت د عنهما طوال
اليوم .ما زاد الطين بلّة كان قضوواا سوواعتين أو ثالث سوواعات إضووافية في المواصووالت .تقول منى "أعجبتني فكرة ال مل
ووووتقر إذ ال يمكن االحتفاة بالوةيفة عينها أكثر من
في المصووووون حيث ال مل دائم ...ال مل في المخيّم جميل لكنه غير مسو ّ
بض ة أ هر".24
بالنسبة للنساا اللواتي يقمن في المخيّم ،يتمثل خيار آخر لل مل رسميّا بأن يستحصلن على تصري عمل من دون تحديد
رب ال مل عن طريق مكتب ت وووووغيل الالجئين السووووووريين في مخيّم الزعتري ،على الرغم من أن النسووووواا في المخيّم ال
ّ
نةرتهن إلى الت قيدات البيروقراطية
يلجأن إلى هذا الخيار بصوووووفة عامة .ما يثني النسووووواا عن اتخاذ هذه اإلجرااات هي
للوصووووول إلى المجتم ات المحلية المضوووويفة بدال من حرية الحركة .وفي الوقت نفسووووه ،لدى هؤالا النسوووواا تخوف إزاا
تنقالتهن من دون حماية خارج المخيّم ،حيث يفتقدن ال وووو ور باألمن .حتى تاريخه ،م ةم الفرس التي عرضووووها مكتب
ت وووغيل الالجئين السووووريين لتوةيف النسووواا كانت في مصوووان تق ب يدا عن المخيّمّ .
إن انخفاض م دل التحاق النسووواا
بال مل في هذه المصووان والصو وبات المرتبطة بالخروج من المخيّم تةهر الحاجة إلى تسووهيل حركة ال مال في الخروج
والدخول من المخيّم وذك من أجل ت زيز الفرس االقتصادية طويلة األجل لالجئين.

 -5الخاتمة والتوصيات
ّ
عملهن بنةرة إيجابية عموما  ،كما أعربن عن رغبتهن في البقاا
تنةر النساا اللواتي قبلن بال مل في مصن األلبسة إلى
في ال مل لفترة طويلة .وعلى الرغم من تدني عدد الوةائف ،تةهر تجارب أولئك اللواتي اسوووتط ن ال مل في المصوووان
أنّه ينبغي االستمرار في تقديم هذه الفرس لمن يرغبن في التغلب على تحديات هذا ال مل .قد يكون للنةرة اإليجابية إلى
ال مل أثر مضاعف إذ تنقل القلة التي تحمل نةرة إيجابية خبراتها الجيدة إلى صديقاتها وقريباتها .غير أن هؤالا النساا
ّ
أنهن وجدن حلوال للتحديات الم ووووتركة التي تواجههن في ال مل الرسوووومي في
ال ي ووووكلن أغلبية نسوووواا المخيّم .وفي حين
ووووووتمر الحواجز ال قائ مة على التمييز على أسوووووووواس النوع االجت ماعي (الج ندر) التي تمن غالب ية الالج ئات
األردن ،تسو
ّ
السوريات من دخول سوق ال مل.
كما يةهر في هذا المثال ،يتي ال مل الرسوووومي للنسوووواا فرصووووة تطوير عمل تجاري واإلبقاا على وةيفة طويلة األجل،
وفر من الناحية النةرية خيارا أكثر جدوى واسووووتدامة لتمكين النسوووواا السوووووريات من تأمين سووووبل ال يش .هذا ،بصووووفة
ت ّ
خاصووووة ،هو حال سووووكان المخيّم الذين يت ذر عليهم الحصووووول بسووووهولة على ال مل غير الرسوووومي كما هو حال الالجئين
المقيمين في المجتم ات المضوووويفة .يمكن لتيسووووير تنقل سووووكان المخيم والتخفيف من القيود المفروضووووة على دخولهم إليه
وخروجهم منه أيضووووا أن يوفر فرس تنمية المناطق المحيطة ،ألن السوووووريين سوووويصووووبحون قادرين على اإلسووووهام في
االقتصاد ب كل طبي ي ،سواا عن طريق إيجاد فرس ال مل أو إدارة األعمال التجارية الصغيرة.
ي قدما إيالا قدر أكبر من ال ناية بالنهج المسوووتدام في سوووياسوووات كسوووب الرزق لالجئين في المخيمات .ففي
يتطلب المضووو ّ
ي األزرق والزعتري) .وفي ةو ّل اإلطووار
األردن ،يبلغ ت ووداد الالجئين في المخيّم وات  125000وووووووخس (بين مخيم ّ
القانوني الحالي تبقى قدرتهم على الوصول إلى فرس كسب ال يش ب كل مستقل وفرس التفاعل م المجتم المضيف
محدودة للغاية ،فيما يخض توةيفهم للرقابة الم ّددة.
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وبينما تقام م ارض التوةيف لمساعدة النساا على إيجاد وةائف ذات أجل طويل ،تة ّل الطريقة الوحيدة التي يجدن فيها
هذه الوةائف ويحصوووولن عليها هي الحوافز التي تقدمها منةمة ال مل الدولية .وي ني ذلك ّ
أن أيا من فرس ال مل هذه لن
تكون متاحة في السووووووووق من دون هذا الدعم .وكما هو الحال م برنامج "األجر مقابل ال مل" ت تمد هذه الوةائف على
تمويل الم اري  ،األمر الذي ي ّرض استدامتها للخطر.
يمران عبر المفوضية ال ليا لألمم المتحدة ل ؤون الالجئين ومنةمة ال مل الدولية
وال يزال التوةيف واصدار التصاري
ّ
تحول في النهج
األمر ا لذي ي ح ّد من حر ية حر كة الالجئين في هذه ال مل ية .تت ارض الطبي ة المغل قة للمخي مات م ال ّ
المتب لكسوووووووب سوووووووبل عيش الالجئين الذي يرمي  -في نهاية المطاف  -إلى ت زيز اعتماد الالجئين على الذات .تحث
أوكسووفام أصووحاب المصوولحة الرئيسوويين ،وهما السوولطات الوطنية والمحلية ،على النةر في التوصوويات التالية عند تحديد
فرس ال مل لالجئات السوريات.

على المنةمات اإلنسانية والتنموية:
إدماج الدي اميكيم االجتماعيم حول مماركم المرأة في الحياة االقتصاديم في رامج ا
على ص و يد األسوور ،ال ب ّد من موافقة األقرباا الذكور على القرارات المت لقة ب مل المرأة .وهذه عقبة رئيسووة أمام دخول
المرأة إلى سوووق ال مل .ال ب ّد من أن يكون ث ّمة قبول أكثر ودعم أكبر لحق المرأة في الوصووول إلى ال مل ومن ثم تحقيق
الفوائد الناجمة عن ذلك .كما ينبغي أن تحدّد هذه البرامج مجموعة متنوعة من السبل التي تتفاوض فيها النساا م أسرها
ومجتم اتها وأن تدعمها بحيث تتمكن تلك النساا ب كل أفضل من الوصول ألنةمة ال مل والمساعدات .يمكن أن ي مل
ذلك أيضا االهتمام بمخاوف الذكور والتطرق إلى احتمال م ارضتهم لحق المرأة في ال مل .ال ب ّد من استهداف الرجال،
من أجيال ومجموعات مختلفة ،بحمالت توعية تداف عن المرأة السوووورية ال املة باإلضوووافة إلى غيرها من الفرس لبناا
قدوات بديلة إيجابية.

على حكومة األردن:
تحسين حريم حركم الالجئين السوريين في المخيمات
ّ
تقوض قدرة الالجئين السووووووريين على
إن عملية تقديم الطلبات والحصوووووول على تراخيس وتصووووواري ال مل في المخيم ّ
إيجاد ال مل .ي ّرض النةام الحالي الالجئين للخطر ألنه يدف هم إلى الحصووووول على تصووووري من دون تحديد ربّ ال مل
واسووتخدامه بصووورة غير م ووروعة ،أي لغرض الدخول إلى المخيّم والخروج منه أو للحصووول على عمل في القطاعات
األخرى .تتي حرية الدخول إلى المخيّم والخروج منه لالجئين إمكانية تحسووووووين التفاعل م المجتم ات المحلية المحيطة
بهم .ومن ووأن ذلك أن يهيئ الفرس لسووكان المخيم لت ووكيل روابط م األردنيين والسوووريين اآلخرين وبناا قاعدة أكثر
استدامة إلدماج الالجئين في سوق ال مل الرسمية.

ضمان توفير خيارات قل عام للمرأة تكون أقل كلفم وأكثر أما ا ً
حددت االستراتيجية الوطنية لالستخدام ( )2020 - 2011المواصالت ال امة بوصفها مجاال يتطلب التحسين من أجل
ت زيز قدرة المرأة على ال مل ال سووووويّما في المناطق الريفية .وعلى الرغم من ذلك ،لم يحدث تغيير يذكر في توفير النقل
الجتذاب المزيد من النسوووواا إلى ال مل .ت تبر خيارات النقل ذات األجر المقبول مثل الحافالت غير آمنة وغير متاحة في
كثير من المناطق .أ ّما الخيارات األكثر أمانا مثل سووويارات األجرة فكلفتها أعلى .وإل وووراك النسووواا من جمي مسوووتويات
الدخل في سوووووق ال مل األردني ،ال ب ّد من م الجة م ووووكالت المواصووووالت عن طريق توفير خيارات ذات تكلفة م قولة
وصديقة للمرأة.
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تحفيز توفير حضا ات األطفال
ال ت وووووج المادّة المت لقة بتوفير رعاية األطفال من قانون ال مل على توةيف النسووووواا .وهي تنس على توفير حضوووووانة
لألطفال في أي من وووأة توةف ما ال يقل عن  20امرأة لديهن  10أطفال على األق ّل ال تتجاوز أعمارهم أرب سووونوات.25
من الناحية ال ملية ،لطالما كان تنفيذ هذا القانون محدودا وقد تجاه له أرباب ال مل الذين ال يريدون تحمل تكاليف توفير
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.

على المفوضية ال ليا لألمم المتحدة ل ؤون الالجئين:
ضمان تمكين المرأة السوريم العاملم من تسلم المساعدات ال قديم أو غيرها
يجب أن يأتي توزي الم ساعدات النقدية لتلبية احتياجات الالجئين مت ّمما لبحث الالجئين عن فرس ال مل وليس عائقا له.
آلية توزي المال الحالية في مخيّم الزعتري  -من خالل مس بصمة حدقة ال ين في مركز تسليم األموال  -تثني الالجئين
عن ال مل في المجتم ات المضيفة ألنها تتطلب وجود المستفيد الستالم أمواله خالل ساعات م ينة .يغلق مركز التوزي
حوالي السوواعة السووادسووة مسوواا ،وهو وقت عودة النسوواا ال امالت من ال مل إلى المخيّم .ال ب ّد من تيسووير عملية اسووتالم
األموال على الالجئات السوريات ال امالت من خالل اعتماد التوزي النقدي المتنقل الذي يسم بقدر أكبر من المرونة.
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