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 :تقديم

 لتي تواجه اإلنسانية في يومنا هذا،لقد أضحت قضايا اللجوء والنزوح من أعقد التحديات ا

ألبعاد من حيث ارتباطها الوثيق بأبعاد سياسية، اقتصادية، متعددة ا وهي إضافة لكونها قضية

دائم ومستمر بشكل  الالجئنسان إال أنها أيضاً قضايا تمس حياة اإل وقانونية، اجتماعية،

ومن هنا فإن دراسة الجوانب المعيشية لالجئين الفلسطينيين في أماكن  .وطنهوعودته إلى 

بما لهذا من آثار وتبعات  ،السكان بحياة جزء من رتباطهال متطلباً مهماً  تسكناهم أصبح

 ،وضح الظروف الحقيقية لمستويات الحياة التي يحيياها أولئك الالجئونتنموية مختلفة بشكل ي  

 ومدى تشابه هذه الظروف بمثيالتها في قطاعات السكان األخرى في المجتمع.

ي تلقي الضوء على األوضاع الدراسات الت نظهرت لحيز الوجود العديد م وفي األردن

" األوضاع دراسةومن بينها  وخارجها،المعيشية لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات 

ها مؤسسة الفافو تالتي نفذ   2111المعيشية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن" 

 العامةواإلحصاءات مع دائرة الشؤون الفلسطينية  التعاونب(Fafo) لألبحاث والدراسات

 وبتمويل من الحكومة النرويجية.

وقد توصلت الدراسة الميدانية الحالية إلى العديد من النتائج واإلستخالصات البالغة األهمية 

 .وخارجهابالنسبة ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات 

عهم واطالمق هذه الدراسة ومستواها المتميز لعكسها على مجتمع المخيمات ع  وقد شجعني 

وضوعاً عن آرائهم ووجهات نظرهم، وخاصة أنها تعالج مإلتاحة الفرصة لهم للتعبير عليها

باإلضافة إلى إدراج تلك النقاشات في هذا التقرير إلتاحة  ،قطاع مهم من المجتمعحيوياً ل

امام أصحاب القرار وصانعو السياسات، لرسم الخطط ووضع السياسات لتحسين فرصة ال

 ركيز على الجوانب التي ته م الالجئين أنفسهم. تلك الظروف والت
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وال يفوتني أن أزجي بالشكر على الجهود المختلفة التي بذلت إلظهار هذا العمل بما يليق به  

وأخص بالشكر منسق  األردن،من خالل ورشات عمل شملت جميع المخيمات الفلسطينية في 

وفريق  المعاني،السيدة هبه ة المترجمومنسقة الورشات  حداد،المشروع المهندس نضال 

   عطا هللا.أكرم  ، والسيدMr. Age Arlid Tiltnesالممثل ب  الفافو

 والشكر الموصول للحكومة النرويجية على دعمها المتواصل لدائرة الشؤون الفلسطينية. 

بين  استخدام آخر إحصائيات الالجئين الفلسطينيين " تقرير "مشروعإذ أضع وأخيراً فإني 

      بصددها. والتوفيق لمسعاناألسأل هللا اإلفادة منها  ،وأصحاب القرارلمهتمين يدي ا

     

 وهللا ولي التوفيق

 

 مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية 

 المهندس محمود العقرباوي
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 ملخص

هذا التقرير هو نتاج للتعاون المشترك بين دائرة الشؤون الفلسطينية والمؤسسة النرويجية 

حاث )الفافو( ضمن مشروع" استخدام آخر احصائيات الالجئين الفلسطينيين" ، وهو لألب

التي تم األوضاع المعيشية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن" امتداد لدراسة" 

 وقامت حكومة مملكة النرويج مشكورة بتمويل كالهما. .2111تنفيذها عام 

راسة على الالجئين الفلسطينيين بهدف اطالعهم في هذا المشروع تم عرض نتائج تلك الد

عليها من خالل عقد ورشات عمل في مخيمات الالجئين الفلسطينيين الثالثة عشر. وقد تم 

تلخيص أهم المالحظات والمداخالت في هذا التقرير، لذلك هو يعتبر انعكاساً لألوضاع 

ية، ولمدى رضا الالجئين عن المعيشية الالجئين الفلسطينيين في المملكة األردنية الهاشم

 وضعهم. 

بالمجمل، يمكننا الذكر أن األوضاع المعيشية بشكل عام قد شهدت تغيراً وتحسناً كبيراً، إال أن 

 هناك بعض القضايا التي مازالت تحتاج إلى تطوير ومتابعة. 

 فيما يخص البنية التحتية للمساكن، مازال هناك مساكن في المخيمات غير موصولة بشبكة

الصرف الصحي. ويوجد أيضاً بعض المساكن التي بحاجة إلى إعادة تأهيل وبناء. أما بالنسبة 

لالزدحام فقد انخفض في المسكن وفي الغرفة الواحدة داخل المسكن نتيجة تغير سياسات 

البناء وتغير العادات والتقاليد، إال أن مشكلة االزدحام بشكل عام ستبقى موجودة في 

 تزايد السكاني محصور في رقعة محدودة من األرض.المخيمات ألن ال

أما عن الصحة والخدمات الصحية، فقد أبدى الالجئون عدم رضاهم اتجاه بعض األمور في 

العيادات التابعة لوكالة الغوث الدولية والموجودة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين، حيث 

علق هذه القضايا بطاقم العمل، أطباء يتلقون الخدمات الصحية األولية في تلك العيادات. تت
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االختصاص، االستشارة الطبية، وتوافر األدوية، والتي طالب أبناء المخيمات بتطويرها 

وتحسينها من أجل تقديم خدمات صحية مناسبة وكافية. أما بالنسبة للتأمين الصحي فقد طالب 

 ير مشمولين بذلك. الالجئون بشمولهم بتأمين صحي، حيث أن ما يقارب نصف الالجئين غ

وفيما يتعلق بالتعليم، ذكر الالجئون أن هناك بعض القضايا في المدارس وبخاصة تلك التابعة 

لوكالة الغوث يجب معالجتها وإيجاد حلول لها من أجل تحسين جودة ومخرجات التعليم. 

، البيئة وتشمل هذه القضايا نظام الفترتين، اكتظاظ الغرف الصفية، البنية التحتية للمدارس

الصفية والمرافق المدرسية. وأن هذه األمور تؤثر سلباً على االلتحاق بالتعليم وعلى إكمال 

التعليم إلى جانب قضايا أخرى مثل الوضع االقتصادي لألسر وقرب بعض المخيمات من 

األسواق التجارية. وعن التعليم الجامعي، فلعدم توافر فرص العمل أثٌر على خفض نسب 

 بالتعليم الجامعي وذلك من وجهة نظر الالجئين.االلتحاق 

وتبقى البطالة من أكبر المشاكل التي يعاني منها الالجئون لتأثيرها المباشر على الدخل، 

وعلى الظروف المعيشية لالجئين. فهناك العديد من العاطلين عن العمل، ويعود ذلك ألسباب 

بعضها عن المناطق التنموية عدة منها، عدم توافر فرص عمل في المخيمات، وب عد 

والمصانع، إلى جانب انخفاض األجور، واستغالل أصحاب العمل في كثير من األحيان. 

ويذكر أن العديد من الالجئين يرغبون بالعمل في القطاع الحكومي واألجهزة العسكرية. أما 

عمل عن مشاركة المرأة فما زالت منخفضة لوجود عدة معيقات كالنظرة السلبية اتجاه 

المرأة، ونوعية الفرص المتاحة والتي ال تتناسب في معظم األحيان مع مؤهالتهن العلمية، 

 فضالً عن عدم مالئمة ظروف العمل. 

مازالت معدالت الفقر منتشرة بشكل كبير في المخيمات، ومازالت دخول األفراد متدنية بشكل 

كس سلباً على الظروف االقتصادية ينعومما كبير ال يسمح بتلبية الحاجات األساسية للمعيشة. 

واالجتماعية لهم. والعديد من أبناء المخيمات ال يتلقون مساعدات نقدية أو عينية سواء من 
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األونروا، صندوق المعونة الوطنية أو من المؤسسات الغير حكومية. مما يجعلهم يطالبون 

 حياة كريمة لهم. بشدة بتلك المساعدات للمساهمة في تحسين الوضع االقتصادي، وتوفير

ولتحقيق الغاية من المشروع سيتم وضع التقرير بين أيدي أصحاب االختصاص وأصحاب 

القرار والمختصين برسم السياسات ليتم تضافر الجهود وتكاثفها من أجل تحسين الوضع 

 المعيشي في المخيمات عن طريق اعداد السياسات التي من شأنها معالجة الوضع.
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 :نبذة عن المشروع

" الفافو" شراكة قوية مستمرة  لألبحاث الفلسطينية والمؤسسة النرويجية دائرة الشؤونتربط 

وكان آخرها  المخيمات،خص الالجئين الفلسطينيين في يفي مجال الدراسات واألبحاث بما 

، 2111والتي تم تنفيذها عام  ،دراسة األوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات

  العامة.ودائرة اإلحصاءات  ،وكالة الغوث الدولية الدائرة، الفافو،شترك بين م بتعاون

على مصدرين للبيانات: وقد اعتمدت  .2114واخر عام آتم إطالق نتائج هذه الدراسة في 

والثاني مسح  األردن،الثالثة عشر في  الفلسطينيينلالجئين ا تمخيمالاألول مسح شامل 

  مخيمات.تلك اللالجئين الفلسطينيين في  متعدد المواضيع لعينة ممثلة

وعلى معلومات أساسية عن السكن والبنية  المسح الشامل على استمارة قصيرة نسبياً اشتمل 

حالة ، الالعمرالجنس، ودخل األسرة، كذلك بيانات لكل فرد من أفراد األسرة، مثل  التحتية،

  اركة في العمل.والمش ،، الجنسية، الوضع الصحي، التحصيل العلميالمدنية

هي استمارة األسرة والتي جمعت بيانات  ىأما مسح العينة فقد اشتمل على استمارتين: األول

الدخل، المدخرات والديون. إضافة إلى بيانات عن كل فرد من أفراد األسرة مثل  السكن،عن 

ة، الخدمات الصحي واالستفادة منالجنسية، األمراض المزمنة  ،الحالة المدنيةالعمر، 

، حيث ، البطالة والدخل. والثانية هي استمارة الفرد المختار عشوائياً العلمي، العملالتحصيل 

مثل الرضا عن الخدمات الصحية  واآلراءتم في هذه االستمارة توجيه أسئلة عن التوجهات 

 والتعليم، المشاركة في العمل، الشعور باألمن واألمان في منطقة السكن.

الدائرة  ارتأتكبيرة، ولرغبة الدائرة باالستفادة منها قدر اإلمكان،  ن أهميةهذه النتائج مل ولما

قامت دائرة الشؤون الفلسطينية لذا  والفافو تمديد التعاون والبدء بمشروع يحقق هذه الغاية.

استخدام آخر إحصائيات  لمشروع "بتوقيع مذكرة تفاهم  2116كانون الثاني  4 بتاريخ
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النرويجية، وبالتعاون مع مؤسسة الفافو " وذلك بتمويل من الحكومة  الفلسطينيينالالجئين 

 .للدراسات واألبحاث

  المشروع:الهدف من 

 هداف هذا المشروع بما يلي:أتتلخص 

بما يتعلق بتحليل بيانات الدراسة باستخدام  بناء قدرات موظفي دائرة الشؤون الفلسطينية

SPSS ((Statistical Package for the Social Sciences " الحزمة اإلحصائية للعلوم

جل أمن  بياناتاستخراج وحصائيات الدراسة، إلى استخدام ع ليكونوا قادرين ،"االجتماعية

حيث تتعاون الدائرة مع منظمات  ولصالح المشاريععمل الدائرة،  داخلياً لغاياتاستخدامها 

ألية استفسارات موجهة ة استجابة سريع ضمان لىإضافة خارجية مختلفة. باإل وجهاتدولية 

وف المعيشية لالجئين للدائرة من المؤسسات والدوائر الحكومية األخرى بما يتعلق بالظر

 الفلسطينيين.

من خالل  وآرائهم حولهارهم ظوجهات ن تعليقاتهم، النتائج،أبناء المخيمات على هذه  اطالع

متها لتكون نواة أفكار بعدها الخروج بتوصيات ومقترحات ليتم ترج مناقشتها معهم ليتم

بحيث يتم تنفيذها لتعود بالنفع على  ،لمشاريع جديدة يتم عرضها على الجهات الدولية المانحة

لى إجراءات إالمعيشية، وبذلك يتم الوصول  وتحسين ظروفهمالفلسطينيين  الالجئينمخيمات 

 ملموسة لتحسين الوضع في المخيمات. 
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 أنشطة المشروع:

 لهدفين من خالل األنشطة التالية:تم تنفيذ هذين ا

 : SPSS دورة التحليل اإلحصائي (1

قامت دائرة  الفلسطينيين، لالجئيننظراً للحاجة للتعامل مع نتائج دراسة الظروف المعيشية 

الفافو بعقد دورة تدريبية الستخدام  وبدعم منموظفيها الشؤون الفلسطينية بتنمية قدرات 

أكاديمية دولية متخصصة  وهي "LEAD Academy"مع حيث تم التعاون  .SPSS  برنامج

مع رة في مبنى الدائرة الدوهذه  بدورها بتنفيذوالتي قامت  ،واالستشاراتالتدريب مجال في 

من  4مدراء مديريات الدائرة، و 8موظًفاً؛  19. التحق بالدورة لذلكزمة األجهزة الال توفير

التحق المدراء ن مختلف مديريات الدائرة. موظفين م 7موظفي مديرية تكنلوجيا المعلومات و

واالستبانات ، وتعرفوا على المسوحات التي قامت بها الدراسة ول يوميين للتدريببأ

. وتمكنوا بذلك من معرفة النتائج التي تقدمها الدراسة وماهي المعلومات األخرى المستخدمة

 ،األساسية للتحليل اإلحصائي باإلضافة إلى إلمام بالمهارات ،التي يمكن الحصول عليها منها

أما باقي الموظفين )إلى جانب مديرين اثنين( فقد  وكيفية استخراج نتائج بسيطة باستخدامها.

تعديل متغيرات موجودة وحساب أخرى جديدة، كSPSS  المهارات التقنية ل تدربوا على 

ة مختلفة وتحويل جداول ورسوم بياني البيانات، وإعدادجديدة لقواعد كيفية إضافة متغيرات 

على قواعد البيانات قد كان التدريب والتعليق على هذا النتائج. وإلى اكسل  SPSSمخرجات 

الخاصة بالمسوحات التي تم تنفيذها في دراسة الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين والتي 

لدعم من قبل المدرب لتقديم ا مستمرة وهناك متابعةقامت الفافو بتزويد الدائرة بها. 

تعلق باستخدام بما ي والمساعدة، واإلجابة على أية تفسيرات قد يحتاجها موظفي الدائرة

SPSS.  إلى جانب ذلك تم عقد يوميين إضافيين للتدريب وذلك بعد مرور فترة على التدريب
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، كالتحكم   SPSSالرئيسي، حيث تم تدريب بعض الموظفين على مهارات متقدمة باستخدام 

   ت وحفظها بأشكال مختلفة.اكثر بالمخرجا

-25وللتأكيد على أهمية هذه الدورة وعلى مدى االستفادة منها تم عقد ورشة عمل بتاريخ 

 لى بيان قدرة الموظفين الذين تلقوا التدريب على استخدام إ. هدفت هذه الورشة 26/3/2116

 SPSS  هؤالء الستخراج نتائج من الدراسة. حيث قام مديري المديريات بالطلب من

ومن ثم الخروج  ،يجاد بعض النتائج ذات الصلة بعمل المديرية بشكل خاصإالموظفين 

 بتوصيات بناًء عليها.

واستكماالً لهذا قّدم مديرو المديريات عروضاً توضيحية لهذه النتائج. وقد بدأت هذه الجلسة 

ئج تتعلق بعمل والخروج بنتا ،بتوضيح هدفها وهو بيان قدرة الدائرة على استخدام الدراسة

 .الدائرة

وتبعها تقديم المهندس نضال حداد للعرض الذي يقوم بتقديمه في المخيمات. ثم قام مدير 

هم مخرجات الدراسة المتعلقة بالمساكن والبنية التحتية أمديرية المشاريع والتخطيط بتقديم 

 لىإ)الكهرباء والمياه والصرف الصحي(. حيث ظهرت بعض الجوانب التي هي بحاجة 

مزودة بشبكة مياه أو صرف صحي، األمر الذي تحسين، فهناك بعض المساكن الغير 

 يستدعي وضع خطط لمعالجة ذلك.

أما مدير مديرية المالية فقد قدم بعض مخرجات الدراسة المتعلقة بالدخل؛ متوسط دخل 

لى إاألسرة ومتوسط دخل األفراد في المخيمات، أعلى دخل وأقل دخل لألسرة، باإلضافة 

 عدد األسر التي تتلقى مساعدات مالية من األونروا ومن صندوق المعونة الوطنية.

تطبيقاً فعلياً لالستفادة من  وبعدها قّدم مدير مديرية خدمات المخيمات المهندس رفيق خرفان

وتحليل نتائجها.  لالجئين الفلسطينيين األوضاع المعيشيةفي إجراء دراسة على    SPSSدورة 
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لى التعرف على مدى رضى مجتمع مخيمات الالجئين إإجراء دراسة هدفت حيث قام ب

 ،الدينية ،لى النواحي االجتماعيةإمن خالل التعرف  ،الفلسطينيين عن عمل المرأة

ومعيقات عمل المرأة تبعاً لمتغيرات الجنس، مكان السكن، العمر،  ،بيئة العمل ،واالقتصادية

( فرد من سكان 244دراسة من عينة قوامها )والمستوى التعليمي. وتكّون مجتمع ال

استخدام  فيها . تمSPSSحصائياً باستخدام إالمخيمات، وتمت معالجة البيانات التي تم جمعها 

وذلك من خالل تصميم ، المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على أسئلة وفرضيات الدراسة

ة، وتوزيعها على مجتمع البحث استبانة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الدراس

والدراسة لإلجابة عليها، ومن ثم جمع هذه االستبانات وتحليلها. وأظهرت الدراسة عدم وجود 

ن هناك نسبة بسيطة من مجتمع المخيمات حيث أ ،معيقات اجتماعية او دينية بشكل قوي

اعتقاد ن هناك أو دينية يمكن التغلب عليها، كما أيعارض عمل المرأة من نواحي اجتماعية 

سية وهي ن عمل المرأة مجدي اقتصادياً للعائلة والمجتمع، ولكن تبقى المشكلة الرئيأب سائد

 وجود معيقات لعمل المرأة سيتم الحديث عنها الحقاً ضمن قطاع المشاركة في القوى العاملة.

  المخيمات:ورشات العمل في  (2

حصاءات إهائل من معلومات وعادة بعض من الكم الإهذا المشروع هو  ألن الهدف من

 ،لبياناتا حول تلك تفسيراتهم تلقيأنفسهم، و لالجئيندراسة أوضاع الالجئين الفلسطينيين 

 الوضع؛ن تحسن أوالتي يمكن  جراءات الالزمةواإلجانب تحفيز نقاشات حول السياسات  إلى

وحضرها  ،دنعمل في المخيمات الثالثة عشر لالجئين الفلسطينيين في األر عقد ورشاتتم 

 شخص في كل ورشة. 31ممثلين عن كافة أبناء المخيمات بعدد ال يقل عن 
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 وصف الورشات:

ومخيم مخيم البقعة  المفتي، يعزم مخيم الشهيدفي كل من  ثالثة ورشاتتم عقد في البداية 

بحوالي بدأت هذه الورشات  ، حيث شارك فيها ممثلين عن المخيمات الثالثة عشر.حطين

 3الواحدة بعد الظهر بحيث استمرت كل ورشة  وانتهت الساعةلعاشرة صباحاً، الساعة ا

كان التنسيق والتحضير لهذه الورشات مسؤولية دائرة الشؤون الفلسطينية، فقد  تقريباً. ساعات

 المترجمة كان هناك حضور دائم لمنسق المشروع المهندس نضال حداد، ومنسقة الورشات

عن الحضور فقد  مدراء مكاتب الدائرة في المخيمات. أما فة إلىباإلضاالسيدة هبه المعاني 

لجان خدمات المخيمات، الهيئات االستشارية، ممثلين  المخيمات؛كانوا من كافة فئات مجتمع 

لجان الزكاة، األندية  ،عن بعض مؤسسات المجتمع المحلي كمراكز البرامج النسائية

ممثلين عن  جانبإلى  األيتام،مراكز المعاقين، واية الرياضية، مراكز التأهيل المجتمعي لرع

 األونرواأما من جانب  عن العمل. عاملين وآخرين عاطلين المدارس، شبابالعامة كمعلمي 

 كان هناك في المخيمات. ومدراء الصحة التعليم،مدراء  المخيمات،فقد حضر كل من مدراء 

ل معها الدائرة كالسفارة النرويجية التي تتعام والمنظمات الدوليةحضور لبعض الجهات  أيضاً 

في هذه الورشات  بلغ إجمالي الحضور وبهذا .والمنظمة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا(

وتم تعزيز هذه الورشات بعقد ورشات  ذكور. 92وإناث  41، منهم شخصاً  132 الثالثة

ائرة مسؤولية وتولت الد ،الثالثة عشر أخرى شملت كافة مخيمات الالجئين الفلسطينيين

 . تنظيمها وتقديم العروض أيضاً 

 .وكانت بحضور2116شباط  26-25بتاريخ  باإلضافة لهذه الورشات تم عقد ورشة عمل

 الدائرة،وبعض موظفي  مديريات الدائرة مدراءوام دائرة الشؤون الفلسطينية ع ديرعطوفة م

اها مشابه لمحتوى كان محتو والسيد أكرم عطاهلل. وقد Age Arlid Tiltnesومن الفافو السيد 

 . توصياتو وتخللها وتبعها نقاشاتورشات المخيمات، 
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 محتوى الورشات: 

    ض توضيحي تقديم عر البداية مسؤولية واألبحاث فيتولت مؤسسة الفافو للدراسات 

PowerPoint    من السيد قام كلحيث ول ثالثة ورشات أخالل   Age Arlid Tiltnes 

حول المواضيع الرئيسية التي غطتها نتائج الدراسة  أبرز بعرض والسيد أكرم عطاهلل

 .في المخيمات باقي الورشاتتولت الدائرة تقديم ومن ثم   المسوحات.

حيث تم الحديث  ،استهلت هذه الورشات بتقديم نبذة عن المشروع من قبل السيد نضال حداد

 ،توزيعهاالتي تم  واالستباناتوعن كيفية إجرائها وعن المسوحات عن الدراسة التي ن فذت 

 السيد  قام  ، حيث. تبعها عرض النتائجإلى جانب المواضيع التي تمت تغطيتها في الدراسة

Age Arlid Tiltnes  تم ف السكان،بالحديث في البداية عن موضوع  هللا أكرم عطاوالسيد

 ،1967 امعو1948 عام الجئيعتمدته الدراسة والذي شمل توضيح مفهوم الالجئ الذي ا

ومن ثم أوضحوا  هي أي اسرة تحتوي على األقل على فرد الجئ واحد. واألسرة الالجئة

المخيمات وخارجها، من حيث متوسط  الالجئين داخلبعض النتائج ذات العالقة بمجتمع 

عمار للذكور واإلناث، متوسط حجم األسر، ترتيب المخيمات من حيث حجم األسر، ونسبة اإل

 الممتدة.األسر النووية و

 حسب عددبيان أنواع المساكن من حيث  الموضوع الثاني الذي تم عرضه هو المسكن؛أما 

داخل  1999وعام 2111الغرف، نسب االزدحام في كل مخيم مع المقارنة بين االزدحام عام 

ن أإلى  تمت اإلشارة أيضاً  كما خارج المخيمات. 2112وعام  1996 عام وبين ،المخيمات

لى إباإلضافة  ،ةة في المخيمات قد تحسنت بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقالبنية التحتي

 الرضا العام عن المسكن.مدى توضيح 

 المخيماترض موضوع الصحة والخدمات الصحية التي يتلقاها الالجئين في من ثم ع  

ب نس الذاتية،والتي قامت الدراسة بتغطيتها وأهمها؛ النظرة الصحية  ،وخارج المخيمات
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ن والجهات التي يقوم الالجئ المزمنة، مراضاأل التدخين في المخيمات، نسب انتشار

ن األونروا هي خيار نصف أذكر وي   ،بمراجعتها لتلقي الخدمات الصحية مع بيان النسب

بيان  مع ،المخيماتواعه في أننسب تغطية التأمين الصحي على اختالف  المخيمات،سكان 

هم أمن مختلف القطاعات. وفي نهاية هذا الموضوع تم توضيح الرضا عن الخدمات الصحية 

العمل، وتشمل قضايا تتعلق بطواقم في عيادات األونروا  لى تحسينإالقضايا التي بحاجة 

 . ، وذلك حسب ما ورد في الدراسةواالستشفاء الصحية، المرافق الصحية واألدوية الخدمات

لتحاق )ذكور وإناث( بالروضات والتي التعليم؛ نسب االيضاً جانب أوقد شمل العرض 

. أما نسب االلتحاق بالتعليم 1999 عام سنوات مقارنة مع 5ارتفعت لمن هم في سن 

 واألمية فيبنسب التسرب  وبما يتعلقالثانوي فهي متباينة بين المخيمات.  وما بعداألساسي 

الخدمات  نوذويهم عنسب رضا الطالب بيان باإلضافة إلى  المخيمات فهي في تناقص.

م األمور التي هي هذكر أ الحكومية معالتعليمية في كل من مدارس األونروا والمدارس 

هم العوامل المؤثرة بنسب أن أ Age Arlid Tiltnes وقد أوضح السيد تحسين.بحاجة الى 

لوالدين، أما الدخل وعدد األبناء فله تأثير اللتحاق بالتعليم هي الصحة، المستوى التعليمي لا

  ن ليس بشكل مباشر.لك

ملة في انسبة المشاركة في القوى الع تكرعمل والبطالة. فقد ذ  وبعد ذلك تم تقديم موضوع ال 

ن النساء يعملن في أالمخيمات وخارجها بشكل عام وفي كل مخيم بالتحديد. وقد تم توضيح 

رجال. بما يتعلق بعقود العمل فقد زادت عن من ال أكثروظائف ذات طبيعة إدارية بنسبة 

وللنساء  ،النساء والشباب ما بينفهي أعلى  للبطالة. وبالنسبة 1999 عام رنة معاالسابق مق

 اد مستوى التعليم. دزاتزداد كلما  فإنها

ويختلف من  في المخيمات متفاوتفي الورشات التفاعل مع ما ق دم ن أومن الجدير بالذكر  

ثارت مداخالتهم، اسئلتهم ومناقشاتهم. فبعض أالتي  اختلفت المواضيع ؛ فقدلى آخرإمخيم 
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المخيمات اهتم بشكل كبير وأكثر من غيره بموضوع التعليم، والبعض اهتم بموضوع السكن   

ن هذه المداخالت كانت قيمة أال إ ،آلخر رّكز على موضوع الصحة والخدمات الصحيةاو

بعض القضايا التي ت هم مجتمع الالجئين والتي هي بحاجة ومفيدة وساهمت كثيراً في معرفة 

ستنعكس على سياسات الدائرة للتركيز على هذه  فإنها تنفس الوقلى تحسين وتطوير. وفي إ

 الجوانب والعمل على تطويرها. 

 :بين المخيمات )عامة(مشتركة مداخالت

التي قامت الدراسة وبمعرفة الجوانب  ،رشات اهتماماً كبيراً بالدراسةلواأبدى حضور 

إلى جانب االستماع الجاد إلى العرض الذي تم تقديمه حول نتائج الدراسة حيث  بتغطيتها،

 جميع ورشاتطرحها في  مشتركة تمقاشات عامة وون ،انت هناك مداخالت، مالحظاتك

ذات عالقة بالدراسة ككل وبورشات العمل أيضاً وليست ذات وهي  ،العمل في المخيمات

بالمواضيع التي تم عرضها خالل الورشات. فقد كان هناك تساؤل وعتب كبير  صلة محددة

ومضى عليها  2111من الحضور للتأخر في عرض هذه النتائج. فالدراسة انتهت منذ عام 

ن فكرة هذا المشروع جاءت متأخرة أأوضحت الفافو  اآلن.وقت طويل فلماذا لم تعرض قبل 

أبناء المخيمات على أهم نتائج  باطالعحقق هدفها ع وت  قليالً لكنها مع ذلك ذات فائدة ونف

هم وظروف مالمخيمات وذات صلة بحياته هذه النتائج تم جمعها من نأبخاصة و ،الدراسة

صفها للوضع وواقعية النتائج و يؤثر علىأن هذا التأخير قد  وأضاف آخرونالمعيشية. 

لوضع بشكل صحيح. تم التعقيب ا وال تعكسبحيث أنها أصبحت قديمة حالي في المخيمات لا

هذه النتائج تعكس الظروف المعيشية لمخيمات الالجئين أن و ،ن التغير الحاصل ليس بالكبيرأ

 الفلسطينيين بغض النظر عن زيادة أو انخفاض النسب. 

ه بعد أن بينت هذه الدراسة بعض الجوانب فعلسيتم  ما الذيإلى جانب ذلك، استفسر العديد 

وهل وضعت هذه الدراسة  وتطوير؟مخيمات والتي هي بحاجة الى تحسين المعيشية في ال
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والحكومة دولة النرويج  كانت وما إذا تحسين هذه الظروف؟ سيتموكيف  حلول لتلك المشاكل

تم  ستزيد دعمها لوكالة الغوث الدولية؟ وأللفلسطينيين  دعماً نقدياً بالتحديد ستقّدم  النرويجية

الدراسة الوقوف على الظروف المعيشية لالجئين، فهو هدف  ن الهدف من هذهأاح اإليض

بحثي محض؛ ولكن وضعت هذه الدراسة بين أيدي صانعي القرار كالمؤسسسات الحكومية، 

على هذه الظروف، وليقوموا بوضع الخطط  والمانحين الطالعهمالوزارات، األونروا 

على هذه  ات لمشاريع بناءً وكذلك وضع مقترح .لذلك سياساتالرسم لو لتحسين تلك الظروف

  النتائج ليتم عرضها على الجهات المعنية.

وبنفس السياق طالب الحضور وضع هذه النتائج بشكل خاص أمام األونروا الطالعها على 

على الظروف المعيشية لالجئين  ذلك وانعكاس، في الخدمات التي تقدمهاجانب القصور 

 عمل على تحسين الخدمات التي تقدمها.الفلسطينيين، لكي تقوم بتصويب الوضع وال

تساءل آخرون لماذا لم تحدد الدراسة المسؤول عن التقصير في بعض الجوانب ولماذا لم 

الهدف هو االطالع على الظروف المعيشية وليس  أنالتوضيح ؟ تم التقصيرتبحث في أسباب 

 التحقيق في تلك الظروف. 

جئين لم الأن بعض ال ذلك إلىأعزوا و، يتهاوواقعبعض البيانات  بمنطقيةوقد شكك البعض 

 المعونات والمساعدات. يستمروا بتلقي ودموا معلومات صحيحة لكي يتلقوا أيق
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 مخرجات الورشات:

ن بمناقشة اإلحصاءات المقدمة، ووألن القصد من وراء هذه الورشات هو أن يقوم المشارك

ها تفيد سياسات ب رونها ويشاركونيصدقد وألن تلك اآلراء والنقاشات والمداخالت التي 

تم أخذ المالحظات  وأنشطة دائرة الشؤون الفلسطينية، األونروا، ومؤسسات المجتمع المدني،

الفلسطينية. دائرة الشؤون هبه المعاني من المترجمة السيدة  بذلك قامتخالل الورشات حيث 

 وتم ترجمة تلك المالحظات إلى المخرجات التالية:

 السكان:

د الحضور على ما توصلت إليه الدراسة بما يتعلق بانخفاض لحديث عن الديموغرافيا أكّ عند ا

 يولعل هذا األمر يتطابق مع ما توصل إليه التعداد السكان الخصوبة،معدالت المواليد ونسبة 

الثقافة والعادات والتقاليد التي أدت إلى ير ، وقد فّسر بعضهم ذلك بتغ  2116عام  األخير

 سر نووية.أمن أسر ممتدة إلى  هام األسر وتحولانخفاض حج

من المخيمات فما زالت معدالت المواليد مرتفعة، وما زال جرش يختلف عن غيره مخيم  لكن

هناك العديد من األسر الممتدة. وقد عزا البعض ذلك إلى ثقافة أهل المخيم على الرغم من إنه 

 األفقر.

 . الغرفداخل المساكن وداخل  حاماالزدوقد انعكس هذا االنخفاض بدوره على 

 ،(Slum Areas)عرف باألحياء الفقيرة ما ي   إليه بخصوصق تطر  ما تم الومن الجدير بالذكر 

خارج المخيمات الرسمية ومنتشرة  عن تجمعات غير رسمية لالجئين الفلسطينيين وهي عبارة

في هذه المناطق لم  الالجئينعداد أحيث تمت اإلشارة إلى أن ، ي أغلب محافظات المملكةف

في لالجئين الفلسطينيين الفعلي  عددالن يقلل شأنه أ وهذا من كامل،يتم إحصائها بشكل 
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دراسة خارج ". تم اإليضاح أن الالجئين خارج المخيمات تم إحصائهم في األردن

روف ناسبة للتعرف على الظماشتملت على عينات عشوائية كانت  ولكنها المخيمات"،

الالجئين داخل ومقارنتها مع ظروف خارج المخيمات ئين الفلسطينيين المعيشية لالج

 .المخيمات

أن القاطنين في هذه األحياء الفقيرة في المحافظات البعيدة كالكرك ومنطقة  وأضاف آخرون

ال يحصلون على خدمات مشابهة لتلك لالجئين الفلسطينيين داخل  ،واألغوار سحاب

مثالً. حتى أن وصولهم وإربد افظات األخرى كالعاصمة المخيمات أو حتى خارجها في المح

 لتلك الخدمات يعتبر أمراً صعباً وشاقاً بالنسبة لهم.

 :المسكن

تقل أهمية عن تلك التي  حظي قطاع المسكن بالعديد من المداخالت والمالحظات التي ال

أكثر من  عداد المساكن التي تحتويأ. فعند الحديث عن تناقص ات األخرىقطاعالبرزت في 

لى عدة أسباب إو خمس غرف، عزا الحضور هذا التغيير أ أربعكالمساكن من  ،غرف ثالث

حيث أصبح التوسع عمودياً بدل من األفقي. إلى  ؛وطابق ثالثببناء طابق ثاني  السماح ،منها

د يعيش األقارب معاً  جانب ذلك فإن األسر بدأت تتحول من أسر ممتدة إلى أسر نووية فلم يع 

بترك منازل ذويهم  واألبناء بدأوا جد والجدة فليس هناك حاجة لغرف كثيرة في المنزل،كال

 تلى ذلك فإن أعداد افراد األسرة بدأإمنازل خاصة بهم. باإلضافة  االنتقال إلىبوعند الزواج 

مما انعكس على عدد الغرف في المسكن. فالمسكن  ،يضاً أالمواليد  وانخفض عددبالتناقص 

 أنسب للعائالت الصغيرة. قليلةالذو الغرف 

فإن ، وبحسب الدراسة الواحدة ةالغرف داخل االزدحامانخفاض  أيضاً معولهذا عالقة مباشرة 

بنفس  ل الحضور ذلكالغرفة الواحدة. وقد علّ  أكثر في وثالثة أشخاص أاالزدحام يعني 

تناقص األسر  ،وثالثالتي تسمح ببناء طابق ثاني  أعاله؛ السياساتاألسباب المذكورة 
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هناك  ولم يعدوالمواليد، فأعداد األسر بدأت بالتناقص انخفاض معدالت الخصوبة  ،الممتدة

باإلضافة إلى قيام البعض بفصل الغرف وقسمة الغرفة الواحدة إلى غرفتين، مما  .ازدحام

 يخفف أعداد األفراد في الغرفة الواحدة.

ولعل  ،قائمة بقىتام داخل المخيمات سبشكل ع االزدحامومن وجهة نظر البعض فإن مشكلة 

في رقعة محدودة  ستستمر بالتزايد االعدادأن كما  ،مساحة المخيماتذلك يرجع إلى محدودية 

للتقليل من ذلك. وأشار البعض أن هناك من تتحسن  على الرغم من محاولة إيجاد الحلول

قومون يإال إنهم ها، المخيمات وينتقلون للعيش خارج ويقومون بترك منازلهم في ،مظروفه

بحيث يتساوى الخارجون من  االزدحامال يساهم انتقالهم بخفض  وبهذا ،المنازل تلك بتأجير

 المخيم مع المنتقلين إليه.

لى ارتفاع نسبة المواليد في مخيم إوهذا يعود  ،أما بالنسبة لمخيم جرش فمازال هناك ازدحام

اء طابقين او ثالثة ليس شائعاً كما في . وكذلك فإن بنفهي أعلى من باقي المخيمات جرش

المال  ال يملكونالوضع المالي أقل فهو أفقر المخيمات وسكانه  المخيمات، ألنغيره من 

 لعدم حملهم للرقم الوطني. ضإنهم ال يستطيعون الحصول على قروكما  ،الكافي للبناء

عام في كل المخيمات، ومن الجدير بالذكر أن البنية التحتية في المخيمات قد تحسنت بشكل 

  ) (SDCالسويسرية للتعاون الدولي  تنفيذ الوكالة وذلك بعد خاص،وفي مخيم جرش بشكل 

ن الوضع كما ذكر الحضور بحاجة إلى مزيد أ، إال مشروع تأهيل المساكن في مخيم جرشل

 فهناك العديد من المساكن .سواء في مخيم جرش أو باقي المخيمات من التطوير والتحسين

التي مازالت مبنية من  ساكنشبكة الصرف الصحي. وهناك بعض المبلغير موصولة ا

 .هاترميميستدعي  األمر الذي فقط،امل أو السقف الزينكو بالك
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 الذية المحيطة بالسكن فقد تحّدث الحضور عن الضوضاء والضجيج يظروف البيئالأما عن 

المنطقة الكثيرون من نظافة  شكا راحتهم في الليل والنهار. وقدويؤرق يؤدي إلى إزعاجهم 

والشوارع أيضاً. فهي ممتلئة بالنفايات الموجودة إلى جانب  السكنية المحيطة بالمساكن

ن هذا يشكل أالحاويات وعلى جنبات الطرق وتفتقر إلى أدنى أشكال النظافة. وقد ذكروا 

بعض د عزا األمراض حيث أنها مكرهة صحية. وق خطراً بيئياً كبيراً، وبؤرة النتشار

وبخاصة في أيام العطل مما يترتب  ،عدم وجود نظام الفترات الالجئين السبب في ذلك إلى

 وتجمعها لفترة طويلة. ،عليه تراكم النفايات

 الصحة: 

ألونروا كنوع من العيادات التابعة لأنه ال يتم اعتبار الخدمات التي تقدمها يجب التنويه إلى 

. ولهذا فإن عدد كبير من أهالي المخيمات ال أولية صحية نواع التأمين الصحي بل خدماتأ

نصف سكان المخيمات ال  2111للفافو عام  يحملون تأمين صحي )حسب الدراسة األخيرة

 يحملون تأميناً صحياً(.

وبهذا طالب أهالي المخيمات بالحصول على تأمين صحي شامل بحيث يتمكنوا من تلقي 

، ورفع نسبة تحسين الخدمات التي تقدمها عيادات األونروا زم والالئق، إلى جانبالالعالج ال

 .باالستشفاءمساهمة الوكالة 

التابعة لألونروا كان للحضور ن الخدمات الصحية التي تقدمها العيادات ولذلك عند الحديث ع

عدة شكاوى؛ منها ما يتعلق بطاقم العمل. فهذه المراكز تفتقر ألطباء االختصاص، فالالجئ ال 

يقدم له االستشارة الطبية إذا كان يحتاج لذلك في مجال معين كالعظام أو الجلدية  يجد من

مثالً. ولهذا يضطرون لمراجعة مراكز أخرى، إذا ما كانوا يملكون المال الكافي وهؤالء 

 أقلية.   
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فهي ال تشمل أدوية األمراض  ،ض من األدوية التي تقدمها تلك العياداتوقد اشتكى البع

وال  ،فتلك األدوية غير متوفرة وهي بنفس الوقت ضرورية وباهظة الثمن المستعصية،

 يستطيع الالجئ دفع ثمنها. 

طول االنتظار للحصول على استشارة  على ضافة إلى ما تم ذكره أعاله، فقد علَق البعضباإل

 الذين ال تكفي الطاقة االستيعابية لتلك العيادات من حيث ،طبية، فهناك العديد من المرضى

ن إلى تحمل عناء االنتظار ووطاقم العمل بتحملها وتلبيتها، مما يضطر المراجع ،األطباء

الطويل. وحتى بعد ذلك فإن وقت االستشارة نفسه قصير وغير كافي لشرح الحالة المرضية 

 بالتفصيل.

 ،تحتاج إلى المزيد من التحسين والتطويروبما يتعلق بالمرافق الصحية في هذه العيادات فهي 

 المناسبة.لتقديم الخدمات الصحية  بشكل كامل وكاف   زةوغير مجهّ 

لذلك ازداد التوجه نحو القطاع الحكومي والقطاع الخاص للحصول على الخدمات الضرورية 

 على الرغم من أن الكثير غير قادرين مادياً على القيام بذلك. ،الالزمة

ظهر الالجئون رضاهم عن تلك الخدمات أما بالنسبة للرعاية الصحية أثناء وبعد الحمل، فقد أ

 استحساناً كبيراً لدى العديد. التي تالقيوالمقدمة 

خدمات أولية لعيادات ولهذه األسباب اعتبر العديد من الالجئين أن الخدمات التي تقدمها تلك ا

بسيطة غير كافية لتقديم عالج شامل، بشكل ال يضطرهم لمراجعة مراكز ومستشفيات القطاع 

وا بتحسين ي أو حتى الخاص. مما جعلهم يؤكدون وبشكل كبير بمطالبة األونرالحكوم

 اها مؤخراً وذلك حسب وجهة نظرهم.، والتي تراجع مستوالخدمات التي تقدمها عياداتها
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 التعليم:

ضاف أو ،في المخيمات اً ثارت اهتماماً كبيرأكان موضوع التعليم من المواضيع التي   

 عديدة.  الحضور مداخالت ونقاشات

لى إالتعليم األساسي بعد سن الخامسة عشرة االلتحاق بالحضور التفاوت في أرجع فقد  

جل العمل ومساعدة األسرة أالمدارس من  عالة األسرة؛ فقد يترك الذكورإأسباب عدة منها: 

فالوضع االقتصادي في المخيمات عامل لى دخل يؤمن لهم متطلبات العيش. في الحصول ع

لتجارية لتحاق الطالب بالمدارس وبإكمال تعليمهم. وأضاف البعض أن الصبغة امهم يؤثر با

معينة ي سهل ذلك، ففرصة العمل محيطة بالمدارس فقد  في بعض المخيمات وانتشار أسواق

يتسرب الطالب ويجد العمل مباشرة. فمخيم حطين على سبيل المثال مليء بأسواق المالبس 

سة بكل سهولة ويعمل بتلك األسواق. وأيضا الوضع في المدر والطالب يترك ،المستعملة

مخيم أربد مشابه فأسواق بيع الخضار منتشرة فيجد الطالب فرصة العمل أمامه مباشرة. 

والموقع الجغرافي في المخيمات ال يؤثر فقط على الذكور بل على اإلناث أيضاً، ففي مخيم 

فتترك اإلناث  ،انتشار المراعي بوفرة تشر تربية المواشي بسببتنجرش والطالبية مثالً حيث 

 صناعة منتجات الحليب.والتعليم ويبدأن بالعمل في تريبة المواشي 

من المشاكل األخرى التي تعاني منها المدارس نظام الفترتين فهو غير مريح وال يحبذه 

وبخاصة في  ،وأن الفترة المسائية تشكل خطراً على الطالبات الطالب وأولياء أمورهم. 

أو  المسائيةهم عند العودة من الفترة تحيث ال يشعر األهالي باألمان على فتيا ،صل الشتاءف

 في الفترة الصباحية.  باكرفي وقت  خروجهن عند حتى

وأحد األسباب وراء ذلك  ،باإلضافة الى ذلك تعاني المدارس حالياً من اكتظاظ الغرف الصفية

جاؤا من سوريا بسبب  الفلسطينيين، الذين اللجوء السوري فقد التحق العديد من الطالب

إلى جانب  فأصبحت الصفوف مكتظة وبشكل كبير. مدارس التابعة لألونروا.الب ،األزمة هناك
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إلى زيادة ازدحام هذه األزمة األزمة المالية التي مّرت بها األونروا مؤخراً؛ حيث أدت 

فقد يصل عدد الطلبة إلى يص العدد. الطالب بالغرفة الصفية بعد أن قامت األونروا سابقاً بتقل

 طالب في الغرفة الصفية. 51

أما البيئة الصفية والبنية التحتية للمدارس من حيث المقاعد، األلواح، المرافق كالساحات،  

المقاصف، دورات المياه والتكييف فهي سيئة للغاية وتؤثر سلباً على الطالب ألنهم يفتقرون 

طالب ال يشعر ما يشجعهم على ترك التعليم. إلى جانب أن اللى وسائل التعليم والراحة مإ

باألمان في المدارس، وأن ذويهم قلقون على أبنائهم بسبب عدم وجود األسوار لهذه المدارس 

 مما يشكل خطراً عليهم.

نه رديء أقدم من قبل المدارس، وقد وصفه البعض ق العديد للحديث عن جودة التعليم الم  تطرّ 

 ونلالذين يكم الطالب لذي يؤثر سلباً على مخرجات التعليم وعلى نسبةاألمر ا ،وسيء

 تعليمهم األساسي. 

عد المدرسة عن بالتعليم، فب   االلتحاقوتحّدث آخرون عن موقع المدارس وتأثيره على نسب 

أن هذا الوضع في القديم  . أوضحت الدائرةمناطق السكن في المخيم يقلل من التحاق الطالب

الحكومة  فالمدارس التابعة لألونروا أو ،إال إنه في الوقت الحالي غير ذلك كان صحيحاً،

ووسائل المواصالت متاحة فهي بذلك ال تعيق التحاق  ،متواجدة في المخيمات أو بالقرب منها

 يحكم بناء مدارس األونروا هو توافر األراضي وموقعها.  وأن ماالطالب بالمدارس. 

لى عدم توفر فرص عمل للذين إض االلتحاق بالتعليم الجامعي وقد علّل البعض أسباب انخفا

يحملون شهادات جامعية. فالطالب عندما يرى غيره وقد أكمل تعليمه الجامعي وما زال 

 .إكمال دراسته الجامعيةعاطالً عن العمل يصاب باإلحباط، وال يجد ما يشجعه على 



24 
 

 مور على أنهم يفضلون الحاق أطفالهمأما بالنسبة لاللتحاق برياض األطفال، أكد أولياء األ

أو حتى الحاقهم  ،على أولئك في سن الرابعة برياض األطفال الذين هم في سن الخامسة

 مباشرة بالمدرسة.

 :في القوى العاملة المشاركة

ن مفهوم البطالة الذي تم استخدامه في الدراسة هو مفهوم البطالة الممتدة أ من الجدير بالذكر

 يبحثون عن فرص الذين ال ن عن العملل العاطلوفهذا يشمالعمل الدولية( )مفهوم منظمة 

 .ن(المحبطو)عمل 

قد شكا الحضور من فجئين داخل المخيمات. المشكلة تؤرق العديد من ال وألن البطالة

الحاصلين على شهادات  انتشارها بشكل كبير بين أبناء المخيمات سواء الحاصلين أو غير

ذلك إلى عدم توافر فرص عمل  مناث على السواء. وقد عزا بعضهعلمية من الذكور واإل

كمخيم  لتنموية والمصانعاباإلضافة إلى ب عد بعضها عن المناطق كثيرة داخل المخيمات. 

 والنجارة،الفرص المتوفرة تتعلق بالمهن الحرفية كأعمال الميكانيك أن و، جرش مثالً 

ولهذا  .بذلك ال تتناسب مع المؤهلين علمياً ، وهي الزراعة وأعمال التجارةإلى باإلضافة 

طالب العديد من الالجئين بتوفير فرص عمل لهم في القطاع الحكومي والعسكري بكافة 

 وعدم االقتصار فقط على المصانع والمشاغل )القطاع الخاص(. ،أجهزته

ى ا إلهذ أن الكثير ال يعملون العتمادهم على المعونات والمساعدات،من وجهة نظر البعض  

فيفضلون عدم العمل لالستمرار في الحصول على هذه جانب أن بعض المساعدات ستنقطع، 

 وبخاصة أن أجور العمل منخفضة جداً. ،المعونات
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السوري أثر كبير في البطالة. حيث أنهم ينافسون على فرص  للجوءرون أن آخ وقد ذكر

وهم في نفس الوقت  ،منخفضة لعم بأجورالعمل القليلة المتاحة ويحظون بها ألنهم يقبلون 

 .  والمهنمن الحرف  العديد مهرة ويتقنون

 ال يستطيعونيحملون الرقم الوطني ولذلك  ال و مختلف، فهمأما وضع أبناء جرش فه

ال إفال يجدون أمامهم  كثيرة.لديهم ليست  والفرص المتوفرة ،كومياق بالقطاع الحااللتح

استغاللهم فيقبلون يتم التابعة للقطاع الخاص. والعمل في المصانع والمشاغل والشركات 

د عن منطقة سكنهم فال لذلك، عدا أن الفرص المتوفرة تبع  مضطرون  مبأجور عمل قليلة ألنه

 .حيانفي أغلب األ لى دفع تكاليف المواصالتإيقبلون بها الضطرارهم 

م بشكل كبير ساهة بقوانين العمل وحقوق العاملين يويرى آخرون أن عدم الوعي والمعرف

لترك العمل  مما يضطرهم ،أصحاب العملاستغالل  بارتفاع البطالة. فقد يقع العامل ضحية

وذلك ألسباب عدة، كتكليفهم بأعمال أخرى غير المتفق عليها أو زيادة ساعات العمل وبنفس 

على لتوقيعهم لحصول على كامل حقوقهم وذلك ا دونالوظيفة ، فيتركون المنخفض األجر

 ذعان.عقود إ

عضهم أن السبب بذلك يرجع ، فقد تحّدث بانخفاض نسبة التحاق النساء بسوق العملأما عن  

بية اتجاه عمل المرأة، فما زال هناك من لالمخيمات والنظرة السالفكر السائد لدى أبناء إلى 

وعلى الرغم من أن هذه النظرة بدأت تتراجع لدى أبناء  .يعتقد أن المرأة ال يجب أن تعمل

زيد من انتشار معدالت تؤثر على نسبة مشاركة اإلناث بقطاع العمل وإال إنها ت لمخيماتا

 ،لذلك تتوجه بعض النساء إلى االعتماد على التشغيل الذاتي والعمل داخل المنزل البطالة.

إال أنهن يواجهن مشكلة في تسويق تلك  ،من بصناعة بعض المنتجات كالعطور والكريماتفيق  

  عها. المنتجات وبي
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وهو  ؛2111األخيرة للفافو  وبنفس السياق أكد البعض على صحة ما توصلت اليه الدراسة

أن تعليم النساء يزيد من البطالة ألنهن أصبحن أكثر انتقاًء للوظائف فيرفضن تلك التي ال 

 الدراسة.تتناسب مع مؤهالتهن وتخصصات 

مدير  جراهافي الدراسة التي أظهرت  معيقات عمل المرأة التيومن الجدير التطّرق إلى 

تتلخص فيما وس رفيق خرفان مديرية خدمات المخيمات في دائرة الشؤون الفلسطينية المهند

لمكان المناسب لعمل المرأة، حيث هناك تفضيل للعمل داخل المخيم وفي القطاع يلي: أوالً، ا

وساعات العمل  ،الاالختالط مع الرجموضوع  بيئة العمل، مثل التحفظ علىثانياً،  العام.

 ،الرواتب وخاصة في القطاع الخاصثالثاً، قلة  وتفضيل الفترة الواحدة والصباحية. ،الطويلة

واالشتراك بالضمان  ،ساعات العمل، والتحايل على قانون العمل األردني من حيث األجور

  إلى جانب ثقافة العيب. الرجل وسيطرةالمتوفرة،  محدودية المهن االجتماعي.

ن مسؤوليات المرأة المتزوجة قد تقلصت أأنه على الرغم من إلى النتباه لفت البعض اوقد 

ذلك يعود النخفاض نسبة المواليد مما انعكس على عدد األبناء التي  والسبب فيعن السابق، 

 الت ال تعمل وما زالت مشاركتها بالقوى العاملة منخفضة. مازتهتم بهم الزوجة، إال إنها 

سباب المؤدية إلى زيادة فهي أحد األ والدخل،يد إلى تأثير البطالة على الفقر العد وقد أشار

 .وانخفاض دخول األفراد معدالت الفقر
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 :الفقروالدخل 

شكلة عامة ومنتشرة بشكل كبير في المخيمات، وربطوا مشكلة الفقر م نوالالجئ اعتبر

فض جداً ويعتمد بشكل كبير الفقر بالدخل بدرجة كبيرة. فدخل أبناء المخيمات منخ موضوع

وذلك إن توافرت فرصة  ،الراتب()لعملن امالناتج دخل العلى و والمساعدات على المعونات

أعمال خاصة  أو المدخرات ،والمنازل كتأجير المحالتأخرى هناك مصادر  فليسالعمل، 

 األساسية.الحاجات اليومية  وال تلبين تلك الدخول غير كافية أفقد عّبر الحضور  .بالعائلة

 . إالحسب وصفهممدقع تعاني من فقر  ايجعلهالمخيمات، وفي  مرتفعةمما يجعل نسبة الفقر 

 للبطالة.الحضور ذلك  وقد عزا، بينها فجرش هو األفقر بين المخيمات، إنها تتفاوت

. فللدخل االلتحاق بالتعليموالظروف المعيشية األخرى مثل ربط الحضور بين انخفاض الدخل 

بير على ذلك، فتدني الدخل مع وجود عدة أفراد في سن الدراسة الجامعية أو في تأثير ك

المدرسة ي جبر رب األسرة على الحاق البعض على حساب اآلخرين، وكما سيضطر بعضهم 

 .لها إلى االلتحاق بالعمل في سن مبكرة إلعالة األسرة وتحسين الوضع المالي

التعرض للحوادث،  اإلصابة بأمراض مزمنة أو كما أن تدني الدخل ينعكس على الصحة فعند

مما مستشفيات الحكومية أو حتى الخاصة، ن المال الكافي لتلقي العالج بالال يملك الالجئو

    لهم ويؤثر على وضعهم الصحي.  كاهيثقل 

المالية المقدمة من  وتلك المساعداتأما عن المساعدات فهناك العديد الذين ال يحصلون عليها 

ية أكثر من التي تقدمها األونروا؛ حيث تصل نسبة األسر التي تحصل المعونة الوطنصندوق 

من سكان المخيمات، بينما من  %11على مساعدات من صندوق المعونة الوطنية إلى 

وفي جميع األحوال هي قليلة وغير كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية. لذلك  فقط. %8األونروا 

 وشمولها لعدد أكبر من الالجئين المقدمة من األونروا، المساعداتطالب العديد بزيادة تلك 

 ر وتحسين الوضع ولو قليالً.قسهم في تقليل نسبة الفمما ي  


