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ملخص تنفيذي

مقدمة
فــي عــام 2021، كان هنــاك مــا يزيــد عــن 25 مليــون الجــئ 
ــن  ــت س ــم تح ــن نصفه ــر م ــم، أكث ــتوى العال ــى مس عل
الـــ 18، والغالبيــة العظمــى منهــم تســتضيفهم البلــدان 
ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط، أّكــد المجتمــع الدولــي 
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي االتفــاق العالمــي بشــأن 
قــدرة  تعزيــز  إلــى  الحاجــة  علــى   ،2018 لعــام  الالجئيــن 
الالجئيــن علــى االعتمــاد علــى الــذات، وبنــاء ســبل عيــش 
مســتدامة وكريمــة، مــع تســليط الضــوء علــى المنافــع 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يمكــن أن يحققهــا التكامــل 

االقتصــادي للمجتمعــات المضيفــة. 

ــام  ــي ع ــم ف ــي العال ــع الجئ ــوريين  رب ــن الس ــّكل الالجئي ش
المجتمــع  بــذل  إلــى  الســورية  األزمــة  أدت  ولقــد   .2021
ــذا  ــن ه ــن م ــم المتضرري ــود لدع ــن الجه ــدد م ــي لع الدول
النــزوح القســري الجماعــي، مــن بينهــا ميثــاق األردن، الــذي 
ــل  ــة،« وتحوي ــة إنمائي ــى فرص ــة »إل ــل األزم ــى تحوي ــعى إل يس
التركيــز مــن المســاعدات اإلنســانية قصيــرة المــدى إلــى 
التعليــم، والنمــو، وخلــق فرص عمــل للمجتمعــات المضيفة 

ــواء.  ــٍد س ــى ح ــوريين عل ــن الس والالجئي

ــية  ــد دراس ــر مقاع ــزم األردن بتوفي ــاق، الت ــن الميث ــزء م وكج
ــب  ــرص التدري ــض ف ــر بع ــوريين، وتوفي ــال الس ــع األطف لجمي
المهنــي، وإصــدار 200,000 تصريــح عمــل لالجئيــن الســوريين 
فــي قطاعــات محــددة. وفــي حيــن أدى الميثــاق إلــى بعــض 
التحســينات فــي التعليــم والوصــول إلــى ســوق العمــل 
لالجئيــن الســوريين، ال تــزال هنــاك تحديــات كبيــرة. فــال يــزال 
عمــل الالجئيــن الســوريين مقتصــرًا إلــى حــد كبيــر علــى 
االقتصــاد غيــر المنّظــم، فــي حيــن تقتصــر تصاريــح العمــل 
التــي  المهــارات  مــع  تتماشــى  ال  التــي  القطاعــات  علــى 
ــح  ــن تصاري ــل م ــدر إال القلي ــم تص ــا ل ــادًة، كم ــا ع يمتلكونه

ــاء. ــل للنس العم

 علــى نحــو مقلــق، ركــزت معظــم األبحــاث حــول المشــاركة 
االقتصاديــة لالجئيــن على مجموعــات الالجئيــن البالغين، وال 
ســيما الرجالفــي حين ال تــزال البيانات المتعلقــة بالمراهقين/ 
المراهقــات والشــباب، وال ســيما الفتيات والشــابات، محدودة.

تــم إيــالء اهتمــام أقــل بوجهــات نظــر وواقــع الالجئيــن 
الفلســطينيين، وعلــى الرغــم مــن أنهــم يمثلــون أطــول 
ــود  ــم، إال أن الجه ــتوى العال ــى مس ــدًا عل ــوء أم ــاالت اللج ح
المبذولــة لتعزيــز قدرتهــم علــى االســتقالل واالعتمــاد علــى 
الــذات كانــت مبعثــرة وغير كافيــة. تقــّدم البيانــات المأخوذة 
مــن 5.4 مليــون الجــئ فلســطيني فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا صــورة مقلقــة؛ ففــي األردن، بلغت 
ــي  ــال ف ــن الرج ــطينيين م ــن الفلس ــاركة الالجئي ــبة مش نس

للنســاء.  فقــط   10% مقابــل   62% العمــل  قــوة 

الثغــرات  هــذه  بعــض  ســّد  إلــى  التقريــر  هــذا  يهــدف 
لدعــم  المبذولــة  الجهــود  والمســاهمة فــي  البحثيــة 
الالجئيــن الشــباب لتحقيــق إمكاناتهــم بمــا يتماشــى 
ــة  ــداف التنمي ــي أه ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــع االلتزام م
المســتدامة »عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب،« واالتفــاق 
العالمــي بشــأن الالجئيــن لـــ »تعزيــز قــدرة الالجئيــن علــى 
الشــباب عناصــر  ليصبــح هــؤالء  الــذات«  االعتمــاد علــى 
تنميــة  فــي  وليشــاركوا  اإليجابــي  للتغييــر  فاعليــن 
مجتمعاتهــم والبلــدان المضيفــة. بالتركيــز علــى الشــبان 
24 عامــً   -15 بيــن  تتــراوح أعمارهــم  الذيــن  والشــابات 
والفلســطينيين  الســوريين  الالجئيــن  مجتمعــات  مــن 
فــي األردن، إضافــة إلــى الفئــات الضعيفــة مــن األردنييــن 
فــي المجتمعــات المضيفــة، يتنــاول التقريــر تطلعاتهــم 
وتجاربهــم فــي بنــاء ســبل عيــش مســتقلة ومســتدامة. 
كمــا يشــتمل التقريــر علــى منظــور جنســاني لتحديــد 
وتحليــل العوامــل التــي تعــزز أو تعيــق مشــاركة الشــباب 
للمعاييــر  خاصــً  اهتمامــً  موليــً  العمــل،  ســوق  فــي 

الجنســانية.  واألدوار 

تــم تنظيــم التقريــر علــى النحــو التالــي: بعــد القيــام 
بإســتعراض عام للســياق األردنــي والتداعيــات االقتصادية 
ألزمــة الالجئيــن الســوريين والفلســطينيين، نقــّدم اإلطــار 
البحــث،  وعينــة  ومنهجيتهــا،  للدراســة،  المفاهيمــي 

ــن: ــى جزئي ــا عل ــا نتائجن ــّدم بعده نق
نظــرة عامــة علــى الضعــف االقتصــادي للمراهقيــن/ 1 (	

ــتمدة  ــات مس ــى بيان ــتنادًا إل ــباب، اس ــات والش المراهق
االجتماعــي  النــوع  لبحــث  األساســية  الدراســة  مــن 

.)GAGE( والمراهقــة: دليــل عالمــي
تحليــل الحــاالت المتطرفــة اإليجابيــة والتــي تتضمــن 4 1 (	

مجموعــات: الحاصليــن علــى المنح الجامعيــة، وطالب 
برامــج التعليــم التقنــي والمهنــي، والمشــاركين فــي 
فصــول التمكيــن االقتصــادي، ومــن أنشــأوا أعمــال 
تجاريــة صغيــرة. وينتهــي التقريــر بمناقشــة آثــار النتائــج 
التــي توصلنــا إليهــا علــى السياســات والبرامــج، وكيــف 
المراهقــات والشــباب   / المراهقيــن  يمكنهــا دعــم 
بمــا  أفضــل  بصــورة  القســري  بالنــزوح  المتضرريــن 
يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة 

ــباب. ــف الش بتوظي

السياق
باعتبــاره مــالذًا لالجئيــن الفاّريــن مــن الصراعــات اإلقليميــة 
فــي  ســكني  تعــداد  أحــدث  وجــد  طويــل،  زمــن  منــذ 
ــوا  ــالد ليس ــي الب ــون ف ــن يعيش ــث م األردن )2015( أن ثل
أردنييــن. مــا يقــرب مــن نصــف غيــر األردنييــن )1.3 مليــون( 
هــم ســوريون، وتعيــش الغالبيــة العظمــى منهــم فــي 
أن  الرغــم مــن  األردن فــي مجتمعــات مضيفــة، علــى 
ــن  ــّي الالجئي ــد مخيم ــي أح ــون ف ــهم يعيش ــو خمس نح
ــدة  ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــا المفوضي ــن تديرهم اللذي



 )15,000( منهــم  القليــل  ويعيــش  الالجئيــن،  لشــؤون 
المناطــق  فــي  المنتشــرة  العشــوائية  المخيمــات  فــي 
مــن  مليــون(   2.4( كبيــر  عــدد  يعيــش  كمــا  الريفيــة. 
أخمــاس  أربعــة  مــن  أكثــر  األردن.  فــي  الفلســطينيين 
الفلســطينيين المســجلين لــدى وكالــة األمــم المتحــدة 
إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق 
ــون  ــة ويصنف ــية األردني ــون الجنس ــروا( يحمل ــى )األون األدن
األخــرى.  واالســتطالعات  التعــداد  حســب  كأردنييــن 
 1967 البــالد بعــد عــام  الذيــن دخلــوا  البقيــة  ويفتقــر 
إلــى الجنســية )والحقــوق المصاحبــة لهــا( ويتركــزون 
فــي واحــد مــن عشــرة مخيمــات رســمية1. جميــع هــؤالء 

الالجئيــن غيــر  مشــمولين فــي البيانــات الحديثــة.

حتــى قبــل ظهــور جائحــة كوفيــد-19، كان الالجئــون 
الذيــن يعيشــون فــي األردن علــى األغلــب عاطليــن عــن 
ال  أنــه  علــى  األردنــي  القانــون  وينــص  وفقــراء،  العمــل 
)الزراعــة،  معينــة  قطاعــات  فــي  إال  العمــل  يمكنهــم 
والصناعــة، والبنــاء، والخدمــات الغذائيــة، وتجــارة التجزئــة(، 
ــه  ــة، إال أن ــوريين مجاني ــل للس ــح العم ــن أن تصاري ــي حي وف
يصعــب الحصــول عليهــا مــن الناحيــة اإلداريــة. عــالوة علــى 
ــى  ــل عل ــات العم ــد أولوي ــتراتيجية تحدي ــدو أن اس ــك، يب ذل
الســوريين،  زادت مــن توظيــف  والتــي  الجنســية،  أســاس 
أدت إلــى تدهــور أوضــاع غيــر الســوريين. نظــرًا للمعاييــر 
الوصــول  علــى  القــدرة  وعــدم  التقييديــة  الجنســانية 
إلــى الوظائــف الحكوميــة، فمــن غيــر المرجــح أن تعمــل 
وصــول  يثيــر  فلســطينيات.  أو  كــن  ســوريات   – الالجئــات 
ــه تــم  الشــباب إلــى العمــل القلــق بشــكل خــاص، حيــث أن
توظيــف أقــل مــن ُعشــر الشــباب غيــر األردنييــن الذيــن تتراوح 
أعمارهــم بيــن 20 و24 عامــً فــي عــام 2021، وبلــغ معــدل 
البطالــة الرســمي للشــباب فــي ذلــك العــام حوالــي 40%.

لضمــان  بجــد  وشــركاؤها  األردنيــة  الحكومــة  عملــت 
الطــالب  يلتحــق  التعليــم.  علــى  الالجئيــن  حصــول 
وبشــكل  مجانــً،  الحكوميــة  بالمــدارس  الســوريون 
ــالب  ــق الط ــا يلتح ــر. بينم ــد الظه ــرة بع ــي فت ــي ف أساس
ــى  ــروا( حت ــا )األون ــي تديره ــدارس الت ــطينيون بالم الفلس
االلتحــاق  يمكنهــم  وعندهــا  العاشــر،  الصــف  نهايــة 
ــن  ــرب م ــا يق ــن أن م ــم م ــى الرغ ــة. عل ــدارس العام بالم
أربعــة أخمــاس األطفــال الالجئيــن يذهبــون إلــى المــدارس 
ــى  ــطينيين عل ــوريين والفلس ــاق الس ــة، إال أن التح االبتدائي
ــة  ــة المراهق ــي مرحل ــاض ف ــي االنخف ــدأ ف ــواء يب ــٍد س ح
ــدارس  ــن الم ــرب م ــة للتس ــر عرض ــان أكث ــرة، فالفتي المبك
مقارنــة بالفتيــات، وذلــك بســبب انخراطهــم فــي عمالــة 
األطفــال وزيــادة خطــر تعرضهــم للعنــف فــي المدرســة. 
علــى مســتوى المــدارس الثانويــة، كان أقــل مــن ثلــث 
الفلســطينيين  الطــالب  ونصــف  الســوريين  الطــالب 
المقيميــن فــي المخيمــات مــا يزالــون مســجلين فــي 

المــدارس عندمــا بلغــوا ســن المراهقــة.

1 يالحظ أنه على عكس مخيمات الالجئين السوريين التي تديرها 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، هذه المخيمات 

ليست مسّورة أو مغلقة.

الوسائل

شــمل البحــث عــدة مقابــالت نوعيــة أجريــت باتبــاع نهــج 
ــذي  ــي ال ــراف اإليجاب ــج االنح ــع نه ــيً م ــل. تماش متسلس
اســتند عليــه هــذا التقريــر، قمنــا بإجــراء مقابــالت معّمقــة 
 24-15 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  وشــابة  شــاب   68 مــع 
ــات  ــة ومخيم ــات المضيف ــي المجتمع ــون ف ــً يعيش عام
 – إيجابيــة  متطرفــة  حــاالت  اعتبــروا  الذيــن  الالجئيــن 
وهــم الشــباب الذيــن أخــذوا قــرارات وتوفــرت لديهــم 
ــن  ــث األم ــن حي ــم م ــي أقرانه ــن باق ــم ع ــرص مّيزته ف
االقتصــادي، والمهــارات، والتمكيــن. تــم اختيــار هــؤالء 
الشــباب مــن أربــع فئــات رئيســية، اســتنادًا إلــى نهــج كــرة 

ــج: الثل
)1( الشباب الحاصلين على المنح الجامعية،

ــب  ــم والتدري ــج التعلي ــي برام ــاركون ف ــباب المش )2( الش
ــي.  ــي والمهن التقن

)3( الشباب الذين أنشأوا أعمال تجارية صغيرة 
)4( الشباب الملتحقون ببرامج التمكين االقتصادي.

تــم إجــراء 26 مقابلــة إضافيــة عقــب ظهــور جائحــة 
كوفيــد-19 لفهــم كيفيــة تأثيــر اإلغــالق التــام وتوقــف 
الخدمــات علــى عينــة فرعيــة مــن الشــباب فــي دراســتنا، 
بمــا فــي ذلــك الدعــم الــذي تلقــوه )إن وجــد( مــن البرامــج 
التأقلــم  التــي شــاركوا فيهــا ومــا هــي اســتراتيجيات 
ــات  ــس مجموع ــً خم ــا أيض ــا. وأجرين ــدوا عليه ــي اعتم الت
نقــاش مرّكــزة تضــم مــا مجموعــه 28 مــن المراهقيــن/ 
المراهقــات والشــباب الستكشــاف مــا يعتقــد الشــباب 
أنــه ذو قيمــة فيمــا يتعلــق بهــذه المبــادرات ومــا يمكــن 

ــينه. تحس

كمــا أجرينــا 15 مقابلــة فرديــة أخرى مــع آبــاء المراهقين/ 
المراهقــات بهــدف فهــم أشــكال الدعــم التــي تتلقاهــا 
ــرهم  ــن أس ــباب م ــة للش ــة االقتصادي ــاالت المتطرف الح
ــل  ــاف العوام ــي استكش ــاعدتنا ف ــل، لمس ــكل أفض بش
عــن  الخــروج  علــى  قدرتهــم  فــي  تســاهم  التــي 
ــادي  ــاء االقتص ــن االرتق ــر م ــدر أكب ــق ق ــوف وتحقي المأل

واالجتماعــي.

المعلومــات  مقدمــي  مــع  مقابلــة   14 أجرينــا  أخيــرًا، 
الرئيســيين مــن منفــذي البرنامــج، وموظفــي المنظمــات 
المتحــدة،  األمــم  ووكاالت  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  العمــل،  وأصحــاب 
كيفيــة  فــي  والضعــف  القــوة  نقــاط  الستكشــاف 
تصميــم التدخــالت، باإلضافــة إلــى العوائــق والعوامــل 
التمكينيــة لمشــاركة الشــباب االقتصاديــة فــي األردن.

النتائج
تــــم تصنيــــف النتائــــج التــي توصلنــــا إليهــا فيمــــا يتعلــق 
بالمراهقيـــن/ المراهقـــات واألمـــن االقتصـــادي أو انعدامـــه 

ــس فئــات: إلــى خمــ
)1( تطلعاتهم االقتصادية .



)2( حصولهم على المهارات المالئمة للسوق. 
)3( حصولهم على عمل الئق ومناسب ألعمارهم. 

)4( وصولهم إلى األصول والموارد
ــة  ــة المراعيــ ــة االجتماعيــ ــى الحمايــ ــم علــ )5( حصولهــ

ــاني. ــور الجنســ ــر والمنظــ للعمــ

التطلعات االقتصادية
النــوع  لـــبحث  األساســية  الدراســة  نتائــج  تشــير 
ــن  ــي )GAGE( )م ــل عالم ــة: دلي ــي والمراهق االجتماع
عــام 2019( إلــى أن التطلعــات المهنيــة لــدى الالجئيــن 
الفتيــات  مــن   73% أن  حيــث  كبيــرة،  المراهقيــن 
ــا – مــن مختلــف الفئــات العمريــة،  والفتيــان فــي عينتن
الحصــول  إلــى  يتطلعــون   - والمواقــع  والجنســيات، 
ــي  ــة الت ــج النوعي ــفت النتائ ــة. كش ــيرة مهني ــى مس عل
ــاط  ــض األنم ــن بع ــوع، وع ــن التن ــدًا م ــا مزي ــا إليه توصلن
المثيــرة لالهتمــام بيــن الفتيــان والفتيــات مــن مختلــف 
بيــن  )خاصــة  الفتيــان  تطلعــات  ظهــرت  الجنســيات. 
أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات العشــوائية( 
علــى أنهــا أكثــر واقعيــة بشــكل ملحــوظ مــن تطلعــات 
الفتيــات - ربمــا ألنهــم يعرفــون أن المعايير الجنســانية 
أنــه  تعنــي  المعيلــون  هــم  الذكــور  أن  تحــدد  التــي 
يجــب عليهــم كســب لقمــة العيــش إلعالــة أســرهم. 
التقييديــة  الجنســانية  المعاييــر  مــن  الرغــم  علــى 
ــتقباًل  ــن مس ــات يتخيل ــن الفتي ــد م ــل العدي ــي تجع الت
نــادرًا مــا يكــون مختلفــً عــن حيــاة أمهاتهــن، فقــد 
خططــت بعــض الفتيــات الســوريات - جميعهــن أكبــر 
ســنً – للحصــول علــى مهــن غيــر تقليديــة علــى وجــه 
حياتهــن  تقّيــد  التــي  للمظالــم  للتصــدي  التحديــد 
ــة  ــال الهندس ــبيل المث ــى س ــة، عل ــرة المراهق ــالل فت خ

أو علــم الحاســوب.

ــا  ــي توصلن ــة الت ــج النوعي ــير النتائ ــق، تش ــو مقل ــى نح  عل
ــون  ــن يمتلك ــات الذي ــن/ المراهق ــى أن المراهقي ــا إل إليه
تطلعــات كبيــرة غالبــً مــا يكــون لديهــم فهــم محــدود 

ــم. ــق أهدافه ــن لتحقي ــم الالزميي ــوات والدع للخط

الفرص التعليمية
الدراســة  وجــدت  األوســع،  األدلــة  قاعــدة  غــرار  علــى 
الالجئيــن  وصــول  أن  أجريناهــا  التــي  األساســية 
ال  األردن  فــي  التعليــم  إلــى  المراهقــات  المراهقيــن/ 
يــزال ضئيــاًل للغايــة، وأن   معــدالت االلتحــاق بالمــدارس 
تنخفــض مــع نمــو الشــباب. كانــت معــدالت االلتحــاق 
لــدى الســوريين مــن  بيــن الفلســطينيين أعلــى منهــا 
مــن  الجنســين.  كال  ومــن  العمريــة  الفئــات  مختلــف 
الســوريين  ذلــك  فــي  بمــا  العمريــة،  الفئــات  مختلــف 
والفلســطينيين، كانــت الفتيــات أكثــر التحاقــً بالتعليــم 
مــن  العديــد  النوعيــة  دراســتنا  حــددت  الفتيــان.  مــن 
الحواجــز التــي تمنــع الالجئيــن المراهقيــن مــن الوصــول 
بيــن  مشــترك  معظمهــا  أن  حيــث  التعليــم،  إلــى 
الســوريين والفلســطينيين، وتصبــح أكثــر إلحاحــً - وغالبً 
مــا تكــون قائمــة علــى أســاس الجنــس - مــع تقــدم 

الشــباب فــي فتــرة المراهقــة. حــدد الشــباب والقائمــون 
ــم.  ــام التعلي ــي أم ــق رئيس ــر كعائ ــم الفق ــى رعايته عل
ــل  ــة، مث ــي حقيقي ــم ه ــة للتعلي ــف الالزم ــض التكالي بع
ــا  ــل بعضه ــا يمث ــل، بينم ــي والنق ــزي المدرس ــف ال تكالي
اآلخــر تكاليــف الخســارة الناجمــة عــن الفــرص الضائعــة. 
ــة  ــى فرص ــة عل ــف المترتب ــإن التكالي ــان، ف ــبة للفتي بالنس
ــارات عمــل أقــل؛  الذهــاب إلــى المدرســة هــي وجــود خي
أمــا بالنســبة للفتيــات فتــدور التكاليــف المترتبــة علــى 

فرصــة الذهــاب إلــى المدرســة حــول الــزواج.

كمــا وجــدت الدراســة التــي أجريناهــا أن نتائــج التعلــم 
للمراهقيــن الالجئيــن منخفضــة للغايــة، حيــث يســتطيع 
أقــل مــن النصــف قــراءة قصــة قصيــرة مكتوبــة فــي 
ــرح  ــة ط ــراء عملي ــي أو إج ــي االبتدائ ــف الثان ــتوى الص مس
مــع اســتالف. شــدد الطــالب الالجئــون علــى أن الفصــول 
الدراســية مكتظــة وتنقصهــا المــوارد، وأن المعلميــن/ 
التدريــب وأنهــم غيــر  المعلمــات غالبــً مــا ينقصهــم 

ــن. ــى عنيفي ــل وحت ــن ب فاعلي

المهارات المالئمة للسوق
بشــكل عــام، شــارك عــدد قليــل مــن المراهقيــن فــي 
علــى  التدريــب  أشــكال  مــن  شــكل  أي  فــي  عينتنــا 
كانــت  شــاركوا،  الذيــن  أولئــك  بيــن  مــن  المهــارات. 
مشــاركتهم فــي دورات قصيــرة األجــل نســبيً قدمتهــا 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة والتــي 
تــم تصميمهــا لتمكيــن الالجئيــن. فــي الواقــع، أفــاد 
العديــد مــن الالجئيــن المســتجيبين بعــدم تلبيــة الطلــب 
علــى برامــج التدريــب. كان هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص 
بالنســبة للفلســطينيين مــن مخيــم جــرش الذيــن، كمــا 
ذكرنــا ســابقً، يواجهــون أشــد القيــود القانونيــة علــى 
التوظيــف ويعيشــون فــي أماكــن بعيــدة للغايــة ممــا 
يمنعهــم مــن االســتفادة مــن مراكــز التعليــم والتدريــب 

المهنــي والتقنــي التابعــة لـ)األونــروا(.

الوصــول إلى العمل الالئق والمناســب 
للعمر

وصــول  أن  األساســي  االســتقصائي  بحثنــا  وجــد 
المراهقيــن إلــى عمــل الئــق ومناســب ألعمارهــم يتســم 
بطابــع جنســاني إلــى حــٍد كبيــر، فمــن بيــن المراهقيــن/ 
المراهقــات األكبــر ســنً، كان مــا يقــرب مــن ثلثــي الفتيــان 
وُعشــر الفتيــات فقــط قــد عملــوا مقابــل أجــر فــي العــام 
الماضــي. أكــد بحثنــا النوعــي علــى أن هــذه الفجــوة بيــن 
ــع  ــي تض ــة الت ــراف االجتماعي ــة األع ــي نتيج ــين ه الجنس
أنهــن فــي  الفتيــان كمقدمــي رعايــة والفتيــات علــى 
ــى  ــرًا إل ــتغرب، ونظ ــر المس ــن غي ــة. م ــى الحماي ــة إل حاج
بشــكل  فقيــرة  الســورية  العائــالت  تكــون  أن  احتمــال 
المراهقــون/  يكــون  أن  المرجــح  فمــن  متناســب،  غيــر 
المراهقــات الســوريون قــد عملــوا مقابــل أجــر فــي العــام 
أظهــر  الفلســطينيين.  أقرانهــم  مــن  أكثــر  الماضــي 
ــً  ــون جزئي ــى أن يك ــل إل ــان يمي ــل الفتي ــتطالعنا أن عم اس
القانــون  جزئيــً  يعكــس  ممــا  للغايــة،  األجــر  ومتدنــي 



ــة الشــباب المرتفــع  الوطنــي ويعــود أيضــً لمعــدل بطال
للعمــل  المنخفضــة  المســتويات  تشــير  ال  األردن.  فــي 
ــن ال  ــا أنه ــن - وإنم ــن ال يعمل ــى أنه ــات إل ــور للفتي المأج
يحصلــن علــى أجــر مقابــل العمــل الــذي يقمــن بــه، كمــا 
تعمــل الفتيــات عــادة فــي المنــزل لمســاعدة أســرهن.

التوعية المالية والشمول المالي
أفــاد أقــل مــن ربــع المراهقيــن/ المراهقــات بأنهــم كانــوا 
ــي،  ــام الماض ــي الع ــة ف ــوال النقدي ــي األم ــون ف يتحكم
ألســرهم  االقتصاديــة  للهشاشــة  جزئيــً  األمــر  يعــود 
حتــى  يجعــل  الــذي  لألجيــال  الهرمــي  وللتسلســل 
الشــباب معتمديــن ماليــً علــى آبائهــم )أو أصهارهــم، 
هنــاك  تكــن  ولــم  المتزوجــات(،  الفتيــات  حالــة  فــي 
اختالفــات بيــن الجنســين أو باختــالف الموقــع. انعكاســً 
لمســتويات فقــر األســر المعيشــية - وإن كان هــذا أيضــً 
مــا يفضلــه المراهقــون/ المراهقــات - أفــاد %5 فقــط 
ــرات.  ــة مدخ ــم أي ــات امتالكه ــن/ المراهق ــن المراهقي م
ذكــرت الفتيــات المتزوجــات فحســب حصولهــن علــى 
ــال  ــم رج ــن – معظمه ــا كان أزواجه ــً م ــان، فغالب االئتم
الــزواج، ومــن المرجــح أن  بالغيــن - يقترضــون لتمويــل 
يجــد األزواج الشــباب صعوبــة فــي ســداده هــذه القــروض.

الوصــول إلــى الحمايــة االجتماعيــة 
المراعيــة للعمر والمنظور الجنســاني
االنخفــاض  آخــذه فــي  المســاعدات  أن  إلــى  التنبيــه  مــع 
إلــى عــدد قليــل جــدًا  البرامــج تصــل  الوقــت، وأن  بمــرور 
مــن األســر مــع قــدر ضئيــل مــن الدعــم، تؤكــد نتائــج بحثنــا 
القائمــة  االجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  أن  علــى  النوعــي 
ــن  ــر الالجئي ــن أس ــد م ــاعدة العدي ــي مس ــة ف ــت ضروري كان
الســوريين علــى تغطيــة نفقاتهــم األساســية. ســاعدت 
قســائم برنامــج األغذيــة العالمــي والتحويــالت النقديــة 
للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
األســر علــى تحقيــق قــدر مــن األمــن الغذائــي ودفــع اإليجــار. 

تعظــم اآلثــار اإليجابيــة علــى االســتهالك بشــكل عــام 
داخــل المخيمــات، وعلــى الرغم من أن الســكان ال يتلقون 
نقــودًا مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحدة لشــؤون 
الالجئيــن، إال أنهــم ليســوا مجبريــن لدفــع اإليجــار ويتــم 
تزويدهــم بمزايــا عينيــة أخــرى عديــدة. تســاعد التحويــالت 
ــي«  ــج »حاجات ــن برنام ــم ضم ــة للتعلي ــة المخصص النقدي
مــن منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، 
العديــد مــن األســر علــى تعليــم أطفالهــا، فهــي تســاعد 
فــي ســد الحاجــة إلــى عمالــة الفتيــان وتســمح للعائــالت 
بدفــع تكاليــف النقــل المدرســي للمراهقــات. ومــع ذلــك، 
ال يتمتــع الالجئــون الفلســطينيون إال بقــدر ضئيــل مــن 
الحمايــة االجتماعيــة بســبب التخفيضــات الحــادة فــي 

ــروا( فــي العاميــن الماضييــن. تمويــل )األون

الحاالت المتطرفة اإليجابية
إليهــا  التــي توصلنــا  النتائــج  يستكشــف هــذا القســم 
التــي  الخيــارات  شــكلت  التــي  بالعوامــل  المتعلقــة 
الشــباب  مــن  اإليجابيــة  المتطرفــة  الحــاالت  اتخذتهــا 
الخيــارات،  تلــك  وتأثيــرات  االقتصــادي،  التمكيــن  حــول 
والتحديــات التــي واجهوهــا، وتطلعاتهــم للمســتقبل.

العوامل التي تشكل خيارات التمكين 
االقتصادي للشباب

تشــمل الموضوعــات المنبثقــة والشــاملة لعــدة مجــاالت 
دافــع الفــرد والتزامــه بتحســين حياتــه وحيــاة أســرته؛ 
الدعــم األســري القــوي )مــن حيــث االلتزامــات العاطفيــة، 
ــى  ــن عل ــباب الحاصلي ــبة للش ــة(، وبالنس ــة، والزمني والمالي
ــم  ــي دورات التعلي ــاركون ف ــن يش ــة والذي ــح أكاديمي من
ــجيع  ــوي والتش ــم الق ــي؛ الدع ــي والمهن ــب التقن والتدري
ــي  ــن ف ــن المنخرطي ــن بي ــات. م ــين/ المدرس ــن المدرس م
ــرًا ألن  ــي، ونظ ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــج التعلي برام
مثــل هــذه الــدورات تعتبــر مرموقــة اجتماعيــً بشــكل 
أقــل، أقــّر عــدد مــن الشــباب أن دافعهــم األولــي كان 
الفشــل األكاديمــي والشــعور بعــدم وجــود طريــق بديــل 
الوقــت  بمــرور  ولكــن  االقتصــادي،  للتمكيــن  للوصــول 
ــب  ــم والتدري ــي للتعلي ــه العمل ــّدرون التوجي ــوا يق أصبح
التقنــي والمهنــي والمهارات والشــبكات التي اكتســبوها 
مــن خاللــه. بالنســبة للشــباب الذيــن يملكــون أعمــال 
الرئيســي  الدافــع  كان  بهــم،  خاصــة  صغيــرة  تجاريــة 
هــو المــال - الحاجــة إلــى دعــم أســرهم - بينمــا أعــرب 

ــال. ــادة األعم ــديد بري ــه الش ــن اهتمام ــً ع ــض أيض البع

آثار المشاركة في البرنامج
فــي  غايــة  آراء  الشــباب  مــن  المتطرفــة  للحــاالت  كان 
المجــاالت  فــي  المشــاركة  تأثيــرات  حــول  اإليجابيــة 
تطويــر  فــرص  علــى  الضــوء  ســلطوا  حيــث  المختــارة. 
المعرفــة الجديــدة والمهــارات التقنيــة، باإلضافــة إلــى 
تكويــن إحســاس بالهــدف، وتنميــة المهــارات الشــخصية 
فــي  المنخرطيــن  للشــباب  بالنســبة  بالنفــس.  والثقــة 
ــي  ــب التقن ــم والتدري ــج التعلي ــي وبرام ــم الجامع التعلي
والمهنــي، بــرز موضــوع مشــترك آخــر وهــو فرصــة االرتقــاء 
االجتماعــي، خاصــة لالجئيــن، والقــدرة علــى الوصــول إلــى 
علــى  للتعــرف  كان  كمــا  جديــدة.  اجتماعيــة  شــبكات 
ــم  ــر قي ــابات - أث ــن والش ــة لالجئي ــة - خاص ــاذج إيجابي نم
ــات أو  ــة الجامع ــيما لطلب ــج، ال س ــي البرنام ــاركة ف للمش
ــي  ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــي التعلي ــاركين ف للمش
ــن  ــباب الذي ــد الش ــا أك ــادي. كم ــن االقتص ــج التمكي وبرام
أسســوا أعمالهــم التجاريــة الخاصــة علــى التحســينات 
الماليــة التــي شــهدوها، وإن كان ذلــك انطالقــً مــن خــط 

أســاس منخفــض.



القيود والتحديات
علــى الرغــم مــن اآلثــار اإليجابيــة للمشــاركة فــي البرنامج، 
فــإن الحــاالت المتطرفــة اإليجابيــة للشــباب فــي دراســتنا 
المشــتركة.  التحديــات  مــن  عــدد  علــى  شــددت  قــد 
وتشــمل تلــك التحديــات الماليــة، حيــث يشــير الطــالب 
إلــى تكاليــف التنقــل وعــدم إمكانيــة الحصــول علــى 
ــار  ــا أش ــة. كم ــة األهمي ــاوف بالغ ــة كمخ ــروض تعليمي ق
ــة  ــدم إمكاني ــى ع ــرة إل ــال الصغي ــاب األعم ــباب أصح الش
الحصــول علــى االئتمــان الميســور باعتبــاره عائقــً رئيســيً 
ــة.  ــا الكامل ــق إمكاناته ــم وتحقي ــيع أعماله ــام توس أم
كمــا أشــار الشــباب مــن مجتمعــات الالجئيــن إلــى التمييــز 
ــق  ــدر قل ــاره مص ــن باعتب ــم كالجئي ــاس وضعه ــى أس عل
رئيســي - ســواء مــن حيــث التعــرض للتمييــز مــن األقــران 
أو  التدريبيــة،  الــدورات  خــالل  المعلمــات  والمعلميــن/ 
مــن حيــث المخــاوف مــن أن فرصهــم المســتقبلية قــد 
تتقلــص بســبب عــدم حصولهــم علــى وثائــق الهويــة 
الجنســانية  المعاييــر  أن  الشــابات  أكــدت  الوطنيــة. 
قبــل  مــن  معاملتهــن  كيفيــة  تحــدد  التــي  التمييزيــة 
األســرة، واألقــارب، ومجتمعاتهــن تشــكل عائقــً رئيســيً، 
حيــث أفــدن بأنــه كان عليهــن فــي كثيــر مــن األحيــان 
والبرامــج،  التعليــم  فــي  انخراطهــن  بشــأن  التفــاوض 
ــي  ــرش الجنس ــر التح ــة بمخاط ــاوف المتعلق ــرًا للمخ نظ
وتهديــد ) شــرف ( أســرهن أثنــاء الســفر مــن وإلــى أماكــن 
التعليــم أو أماكــن العمــل ،تمثــل األعــراف التــي تشــكك 
فــي مــدى مالءمــة خيــارات ســبل العيــش غيــر التقليديــة 

ــابات. ــات والش ــام الفتي ــرًا أم ــزًا آخ حاج

التطلعات المستقبلية
تضمنــت  المســتقبلية،  بالتطلعــات  يتعلــق  فيمــا 
الحــاالت  لــدى  بــرزت  التــي  الرئيســية  الموضوعــات 
المتطرفــة اإليجابيــة للشــباب فــي عينتنــا الرغبــة فــي 
أن ُيعتــرف بهــم كخبــراء فــي مجالهــم، وفــي بعــض 
الحــاالت، الرغبــة فــي مواصلــة التعليــم العالــي مــن أجــل 
اكتســاب المزيــد مــن المعرفــة والمهــارات، ولتحقيــق 
االرتقــاء االجتماعــي، أمــا بالنســبة للشــابات فــإن تأخيــر 
االقتصــادي  االســتقالل  وتحقيــق  واألمومــة،  الــزواج 
لتحقيــق  رئيســية  عوامــل  أيضــً  كانــت  الشــخصي 

المســتقبلية. تطلعاتهــن 

اآلثــار الـمـتـرتـبـة علـى السـيـاسـات 
والـبـرامـج

الشــباب  أن  علــى  إليهــا  توصلنــا  التــي  النتائــج  تؤكــد 
المتضرريــن مــن النــزوح القســري فــي األردن يواجهــون 
عــددًا ال يحصــى مــن الحواجــز المتداخلــة أمــام اكتســاب 
المهــارات والحصــول علــى فــرص العمــل بنجــاح. لقــد 
أدت جائحــة كوفيــد-19 واألزمــة االقتصاديــة المرتبطــة 
بهــا إلــى تفاقــم األمــور ســوءًا، حيــث تضافــرت معــدالت 
ــم  ــباب( والتضخ ــة الش ــة بطال ــدة )خاص ــة المتزاي البطال
لزيــادة تقييــد الوصــول إلــى العمــل والمدرســة. هنــاك 

األردنيــة  الحكومــة  تقــوم  أن  إلــى  ملحــة  حاجــة  اآلن 
والمجتمــع الدولــي بإعــادة تركيــز الجهــود علــى كيفيــة 
البلــوغ  لمرحلــة  أنفســهم  إلعــداد  الشــباب  دعــم 
المســتقّل. يشــير بحثنــا مــع الحــاالت المتطرفــة اإليجابيــة 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــات أه ــاء بالتزام ــه للوف ــى أن إل
ــي  ــا ف ــع، بم ــق للجمي ــل الالئ ــز العم ــر وتعزي ــاء الفق بإنه
العالمــي بشــأن  االتفــاق  الشــباب، وتماشــيً مــع  ذلــك 

الالجئيــن، ينبغــي إعطــاء األولويــة لإلجــراءات التاليــة:

دعم التعليم األساسي
· الحقيقيــة 	 التكاليــف  تعويــض  فــي  للمســاعدة 

للتعليــم؛ توســيع برامــج المســاعدة االجتماعيــة التــي 
تســتهدف الطــالب ذوي الدخــل المنخفــض وتوفــر إمــا 
تحويــالت نقديــة أو قســائم تكفــي لتغطيــة تكاليــف 
والتنقــل.  المدرســي،  والــزي  المدرســية،  اللــوازم 
ــل  ــى األق ــنوية عل ــع س ــالت رب ــون التحوي ــي أن تك ينبغ
ومتاحــة للطــالب حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة، كمــا 
ــك  ــز التماس ــن لتعزي ــالب األردنيي ــمل الط ــب أن تش يج
االجتماعــي. وتعتبــر التحويــالت النقديــة المخصصــة 
اليونيســف  مــن  »حاجاتــي«  برنامــج  ضمــن  للتعليــم 
نموذجــً واعــدًا يمكــن توســيع نطاقــه. حيــث يوفــر 
البرنامــج رواتــب نقديــة للطــالب حتــى ســن 18 عامــً، 
فضــاًل عــن جهــود التوعيــة لمواجهــة مخاطــر عمالــة 
األطفــال  وزواج  للفتيــان(  بالنســبة  )خاصــة  األطفــال 
)للفتيــات( لتعزيــز التــزام مقدمــي الرعايــة بتعليــم 

بناتهــم وأبنائهــم.
· للمســاعدة فــي تعويــض نقــص الجــودة علــى المــدى 	

القصيــر والمتوســط   - ودعــم جميــع الطــالب لالزدهــار 
المدرســة  بعــد  تعليمــي  دعــم  توفيــر  -؛  أكاديميــً 
أن  يجــب  المجتمعيــة.  واألماكــن  المــدارس  فــي 
ــن  ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــة للجمي ــج مفتوح ــون البرام تك
الجنســية، وأال تســتهدف الطــالب األكبــر ســنً الذيــن 
دون المســتوى فحســب، ولكــن أيضــً الطــالب األصغــر 
ــية.  ــارات األساس ــاب المه ــعون الكتس ــن يس ــنً الذي س
تطويــر  علــى  الطــالب  الــدورات  تســاعد  أن  يجــب 
والمعرفــة  اإلنجليزيــة  اللغــة  فــي  قويــة  مهــارات 
لليونيســف  التابــع  )مكانــي(  برنامــج  ُيعــد  الرقميــة. 
ــن/  ــال، والمراهقي ــل لألطف ــج متكام ــي األردن )برنام ف
مــن  شــبكة  تنفــذه  والــذي  والشــباب(،  المراهقــات، 
ومنظمــات  المحليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
المجتمــع المدنــي، نموذجــً واعــدًا. يقــدم البرنامــج 
دعمــً تعليميــً باإلضافــة إلــى دورات المعرفــة الماليــة 

والرقميــة.
· بالمــدارس 	 الملتحقيــن  الشــباب غيــر  لضمــان دعــم 

إذا  المــدارس  إلــى  )والعــودة  التعلــم  لمواصلــة 
ــمي  ــر الرس ــم غي ــاق التعلي ــيع نط ــك(؛ توس ــاروا ذل اخت
ــال  ــن االنتق ــباب م ــن الش ــي تمك ــير الت ــج التجس وبرام
مــن مســارات التعليــم غيــر الرســمي إلــى التعليــم 

الرســمي.
· للشــباب 	 والمهنيــة  التعليميــة  المســارات  لتحســين 

المدرســية  البرامــج  توفيــر  الطويــل؛  المــدى  علــى 
والمجتمعيــة لتحســين الرفــاه النفســي واالجتماعــي 
االتصــال  مثــل  الحياتيــة  المهــارات  تنميــة  ودعــم 
والقيــادة. يجــب أن تلبــي البرامــج احتياجــات جميــع 
بعنايــة  مصممــة  البرامــج  تكــون  وأن  الجنســيات 

الجنســانية. المعاييــر  لمعالجــة 



· أوضاعهــم 	 لتحســين  لآلبــاء  تثقيفيــة  دورات  توفيــر 
للنهــوض بالمســارات التعليميــة والمهنيــة ألطفالهم. 
يجــب أن تعــزز الــدورات التثقيفيــة تحســين التواصــل 
للشــباب  المجــال  وتفســح  واألطفــال  اآلبــاء  بيــن 
لممارســة صنــع القــرار. ولمعالجــة معــدالت االلتحــاق 
المراهقيــن/  بيــن  خاصــة  المنخفضــة،  بالمــدارس 
ــباب،  ــاء والش ــة لآلب ــج توعي ــم برام ــات وتصمي المراهق
مــع التأكيــد علــى أهميــة التعليــم ليــس للحصــول 
علــى فــرص العمــل فــي المســتقبل فحســب بــل أيضــً 
ــة  ــى صياغ ــة إل ــع إضاف ــاة األوس ــرص الحي ــين ف لتحس
ــتعانة  ــية، باالس ــس والجنس ــوع الجن ــً لن ــائل وفق الرس
بشــخصيات إعالميــة ورياضيــة معروفــة حيثمــا أمكــن 
ويجــب أن تلبــي البرامــج احتياجــات جميــع الجنســيات 
لمعالجــة  بعنايــة  مصممــة  البرامــج  تكــون  وأن 

الجنســانية. المعاييــر 

دعم التعليم العالي
· التعليــم 	 إلــى  وأســرهم  الشــباب  تطلعــات  لرفــع 

التعــّرف  تشــمل  توعيــة  برامــج  تطويــر  العالــي؛ 
علــى نمــاذج محليــة، خاصــة لمجتمعــات الالجئيــن 

والفتيــات.
· لضمــان فهــم الشــباب الســوريين وأســرهم لكيفيــة 	

ــارات  ــث اختب ــن حي ــي، م ــم األردن ــام التعلي ــل نظ عم
المهــارات المعرفيــة واألكاديمية والمســارات المهنية 
مقابــل األكاديميــة؛ تزويــد المراهقيــن/ المراهقــات 
المدرســية  والتوجيهــات  بالمعلومــات  واآلبــاء 

والمجتمعيــة، بــدءًا مــن المدرســة الثانويــة. 
· الحقيقيــة 	 التكاليــف  تعويــض  فــي  للمســاعدة 

المنــح  تقديــم  نطــاق  توســيع  العالــي؛  للتعليــم 
الدراســية علــى مســتوى التعليــم العالــي وقــروض 
ــل  ــالب ذوي الدخ ــد للط ــن الفوائ ــاة م ــم المعف التعلي
المنخفــض مــن جميــع الجنســيات، والتأكــد مــن أن 
الشــباب وأســرهم علــى علــم بهــذه الفــرص للحصول 
علــى الدعــم المالــي، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تقديــم 
خدمــات اإلرشــاد المهنــي فــي المــدارس. يجــب أن 
يشــمل ذلــك توفيــر معلومــات وإرشــادات مدرســية 
ومجتمعيــة، مــع تقديــم الدعــم الفعــال للطــالب 

أثنــاء عمليــة التقديــم.
· توفيــر قســائم النقل للطــالب ذوي الدخــل المنخفض 	

مــن جميــع الجنســيات، والقيــام علــى المــدى الطويــل 
بالعمــل مــع وزارة التربيــة والتعليــم لخفــض الرســوم 
ــطينيين  ــوريين والفلس ــن الس ــة م ــة المطلوب التعليمي

عديمــي الجنســية والالجئيــن اآلخريــن.

دعم مهارات العمل
·

· الالجئيــن 	 وخاصــة   - وأســرهم  الطــالب  أن  لضمــان 
التقنــي  والتدريــب  التعليــم  ببرامــج  درايــة  علــى   -
والمهنــي ومزاياهــا فيمــا يتعلــق بفــرص ســوق العمل؛ 
ــدءًا  ــة، ب ــي بفعالي ــار المهن ــز المس ــي وتعزي ــادة الوع زي
مــن المــدارس المتوســطة. يمكــن أن تســاعد هــذه 
الجهــود فــي تغييــر المواقــف التــي تميــل إلــى التقليــل 
والمهنــي  التقنــي  والتدريــب  التعليــم  قيمــة  مــن 
إضافــة  الجامعــي.  التعليــم  بمســارات  مقارنــة 
إلــى صياغــة الرســائل لمراعــاة المعاييــر الجنســانية 
المحافظــة، والعمــل علــى تحــدي وتغييــر األعــراف 

ــى  ــابات عل ــات والش ــجيع المراهق ــت، وتش ــرور الوق بم
التفكيــر فــي العمــل فــي القطاعــات غيــر التقليديــة.

· لدعــم وصــول الشــباب إلــى ســوق العمــل؛ العمــل 	
مــع مؤسســات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، 
بيــن  الروابــط  لتعزيــز  العمــل  ووزارة  والجامعــات، 
المــدارس وأســواق العمــل المحليــة، بمــا فــي ذلــك 
تنظيــم زيــارات شــخصية للطــالب إلــى مراكــز التدريــب 

الناجحــة. الصغيــرة  المهنــي والشــركات 
· لمســاعدة 	 االقتصــادي  التمكيــن  برامــج  اســتخدام   

الشــباب علــى إيجــاد األســواق المتخصصــة والدخــول 
إليهــا، واالهتمــام بالســياقات المحليــة وعــدم اإلفــراط 

ــواق. ــباع األس ــي إش ف
· الئــق 	 عمــل  علــى  العثــور  فــي  الشــباب  لدعــم 

واالحتفــاظ بــه؛ التأكــد مــن أن الجامعــات، ومؤسســات 
التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، وبرامــج التمكين 
المهــارات  تطويــر  علــى  تســاعدهم  االقتصــادي 
ــد مــن المهــارات التقنيــة  الشــخصية إلــى جانــب المزي
والمتعلقــة بالتوظيــف، ومــن شــمولها أيضــً دعــم 

المتابعــة والرصــد بمجــرد انتهــاء الــدورات.
·  علــى المــدى الطويــل، العمل مــع الهيئــات الحكومية، 	

للتأثيــر  المتحــدة  األمــم  ووكاالت  النــواب،  ومجلــس 
التــي  الحواجــز  إزالــة  حــول  السياســي  الحــوار  علــى 
ــمي -  ــاع الرس ــي القط ــن ف ــل الالجئي ــول دون عم تح
بمــا فــي ذلــك شــرط أن يكــون لديهــم تصاريــح عمــل 

ــف. ــى التوظي ــة عل ــود القطاعي ــة، والقي وإقام

دعم العمل الحر
· التجاريــة 	 أعمالهــم  بــدء  علــى  الشــباب  لمســاعدة 

الخاصــة وتحســين فرصهــم فــي النجــاح؛ يجــب أن 
تــزود برامــج التمكيــن االقتصــادي الخريجين بالمشــورة 
المهنيــة والمهــارات الماليــة، والتســويقية، واإلداريــة، 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة الرقمي ــل والمعرف ــارات التواص ومه

ــل. ــدء العم ــة لب ــول الالزم األص
· أعمالهــم 	 بــدء  علــى  الشــباب  الالجئيــن  لمســاعدة   

التجاريــة الخاصــة؛ تزويدهــم بالدعــم اللوجســتي )بمــا 
فــي ذلــك الدعــم المالــي( للحصــول علــى تصاريــح 
وإجــراء  القانونيــة،  الحواجــز  علــى  والتغلــب  العمــل 
تقييمــات للســوق للتأكــد مــن أن عــروض المهــارات 

تتماشــى مــع احتياجــات الســوق المحــددة.
· التجاريــة 	 أعمالهــم  بــدء  علــى  الشــباب  لمســاعدة 

الخاصــة وتوســيع نطاقهــا؛ تطويــر إعــداد البرامــج التي 
ــة. ــروط مواتي ــان بش ــى االئتم ــم عل ــم حصوله تدع

· علــى المــدى الطويــل، العمــل مــع وزارة العمــل إلزالــة 	
الحواجــز التــي تحــول دون عمــل الالجئيــن لحســابهم 
لديهــم  يكــون  أن  شــرط  ذلــك  فــي  بمــا  الخــاص، 
تصاريــح عمــل وإقامــة، وحظــر وصولهــم إلــى فــرص 

االدخــار واالئتمــان.

دعم الفتيات
·  لمعالجــة القيــود المفروضــة علــى تنقــل الفتيــات؛ 	

للتعليــم،  النقــل  قســائم  أو  بالنقــل  تزويدهــن 
الداخلــي. والتدريــب  والتدريــب، 

· تتيــح للفتيــات 	 التــي   للتصــدي للمعاييــر الجنســانية 
فرصــً قليلــة للوصــول إلــى التعليــم العالــي وخاصــة 
التمكيــن  برامــج  تســتهدف  أن  يجــب  بأجــر؛  العمــل 



وتعزيــز  تطلعاتهــن،  رفــع  علــى  وتركــز  الفتيــات، 
لديهــن. والتفــاوض  االتصــال  مهــارات 

· ــً 	 ــة ثقافي ــة المقبول ــدورات المعروض ــاق ال ــيع نط توس
والتصميــم  الحاســوب،  فنــي  دورات  مثــل  للفتيــات، 
واللغــة  المعماريــة،  والهندســة  الجرافيكــي، 

واإلدارة. اإلنجليزيــة، 
· ــاء واألزواج 	 االســتثمار فــي جهــود رفــع الوعــي مــع اآلب

هــذه  نطــاق  وتوســيع  الجنســانية  المعاييــر  لتغييــر 
التعليــم  خدمــات  مقدمــي  لتشــمل  األنشــطة 
الثانــوي. بعــد  والتعليــم  والمهنــي  التقنــي  والتدريــب 

· التأكــد مــن أن البرامــج التدريبيــة توفــر رعايــة لألطفــال 	
لتمكيــن الفتيــات المتزوجــات مــن حضــور البرامــج.

إخالء مسؤولية
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دعـم الـالجـئـيـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن 
عـديـمـي الـجـنـسـيـة

· لمعالجــة التســليم بالقضــاء والقــدر الــذي يخفــض 	
الفتيــان  بيــن  والعمــل  التعليــم  إلــى  التطلعــات 
مــن  )القادميــن  الجنســية  عديمــي  الفلســطينيين 
ــة  ــج العملي ــي بالبرام ــع الوع ــران رف ــم؛ إق ــزة( وآبائه غ
إلظهــار مــا يمكــن تحقيقــه - حتــى بموجــب القانــون 
ــا  ــة حيثم ــاذج محلي ــتخدام نم ــي - باس ــي الحال األردن

أمكــن.
· علــى المــدى الطويــل، العمــل مــع الحكومــة األردنيــة 	

والجهــات الفاعلــة الدوليــة إلزالــة الحواجــز المســؤولة 
عــن اإلقصــاء االجتماعــي واالقتصــادي للفلســطينيين 

عديمــي الجنســية.


