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التعليم

PROGRESS
املتحققة
جوانب التق ّدم

التحق ١٣٦,٤٣٧طفالً من الالجئني السوريني باملدارس النظامية ،وهو ما ميثل زيادة
مقدارها  ٪٢يف تسجيل األطفال السوريني ،مبا يف ذلك زيادة مقدارها  ٪٨يف االلتحاق
مبدارس املخيامت مقارنة بالفصل األول من عام  ،٢٠١٨وهو ما يفوق الهدف املتفق
عىل تحقيقه يف ميثاق األردن )مجموعة العمل بني القطاعات  (٢٠١٩فيام يتعلق
بالتسجيل يف املدارس

االلتزامات املتعهد بها
تعهدت الحكومة األردنيةبإدخال  ١٣٠ألف طفل سوري الجئ يف التعليم النظامي ويف
جميع املستويات الدراسية بنهاية عام  ٢٠١٩مبوجب ميثاق األردن
SCHOOL

مددت الحكومة األردنية اإلعفاء املتعلقبتقديم الوثائق الالزمة للتسجيل للعام الدرايس ٢٠١٨-٢٠١٩
ما مكّنأطفال الالجئني السوريني من االلتحاق باملدرسة برصف النظر عن وضع وثائقهم
اتخذت الحكومة األردنية خطوات هامة يف عام  ٢٠١٩ملراجعة املناهج والكتب
املدرسية ،وإجراء االختبارات املوحدة .كام تدعم مبادرة القراءة والحساب
للصفوف املبكرة )رامب( إدخالتحسينات عىل الصفوف املبكرة منذ عام  ٢٠١٤مع
تحقيق نتائج إيجابية بهذا الصدد

تعهد املجتمع الدويل بتوفري دعم مايل وفني مضمون عىل عدة سنوات وذلك لتلبية
احتياجات وزارة الرتبية والتعليم
تعهدت الحكومة األردنية بزيادة الوصول إىل فرص التعليم الجيد وتحسني سالمة البيئة
التعليمية لألطفال كافة

CHALLENGES

تعهدت الحكومة األردنية بتوفري التعليم الشامل لتعزيز دمج األطفال من ذوي اإلعاقات
وتحسني الوصول إىل الخدمات التعليمية يف املدارس الحكومية والخاصة

WHAT WE RECOMMEND
توصياتنا

التحديات

إعادة تفعيل اإلعفاء من رشط توفري الوثائق للتسجيل يف املدرسة ووضع آلية واضحة للشكاوى

مل متدد الحكومة األردنية اإلعفاء من رشط تقديم الوثائق الالزمة للتسجيل يف
املدارس للعام الدرايس ،٢٠٢٠- ٢٠١٩ومل تحرتم املدارس اإلعفاء عندما كان
ساريًافرفضت تسجيل الطالب السوريني لديها نظ ًرا لعدم توفر الوثائق املطلوبة

Reinstate the documentation
enrolment
waiver
and
لحاالتestablish
a clear
تسجيلهم يف املدارس
ممن يُرفض
السوريني
أطفااللالجئني
واإلحالة
complaints and referral mechanism for cases of Syrian refugee children
rejected from enrolment in schools.

زيادة ساعات االتصال املخصصة للتدريس ضمن الجلسات املسائية يف املدارس التي تعمل بنظام
الفرتتني ،مع االستمرار يف الرتويج للمدارس الدامجة وتعزيزها كحل طويل األمد لتحسني التعليم يف
األردن--انظر أدناه

يعد أكرث من نصف األطفال السوريني جميعهم ممن تبلغ أعامرهم ١٥عا ًمافأكرث
غري ملتحقني باملدرسة .وإن صايف معدالت االنتظام باملدرسة بني الالجئني
السوريني أقل بنسبة  ٪٤٧من األردنيني يف املرحلة الثانويةوبنسبة  ٪١٠يف املرحلة
األساسية

تحسني جمع بيانات االلتحاق باملدارس واالستثامر يف النقل املدريس وذلك لرفع سعة التسجيل الحالية
للمدارس الدامجة

أوجدت مدارس نظام الفرتتني،من غري قصد ،عدم تكافؤ يف الفرص والنتائج التعليمية ،مع التحاق الطالب
السوريني بالجلسات املسائية وتلقيهم  ٢٢١ساعة تدريسية أقل من املعدل الوطني عىل مدار العام
الدرايس )نتائج االتحاد األورويب للمسح الفصيل للتعليم لـ  ٣٠مرك ًزاومدرسة .كانون األول/ديسمرب
-٢٠١٨كانون الثاين/يناير  .(٢٠١٩كام يخلق الفصل بني الجلسات الصباحية واملسائية بناء عىل الجنسية
عوائق أمام التامسك االجتامعي

االستثامر يف ورش العمل التدريبية والتطوير املهني للمعلمني ومراجعة منهجيات التعليم لتحسني
جودته.وينبغي أن يشمل ذلك الدمج ما بني مهارات التعليم الحساسة لألزمات ،والدعم النفيس
واالجتامعي ،واألساليب التأديبية الالعنفية للموظفني
زيادة ساعات االتصال املخصصة للتدريس يف مدارس املخيامت ،ومنح املعلمني عقودًا ثابتةللخدمة ،وتكييف
املناهج واألساليب لتلبية االحتياجات اإلضافية للطالب الذين يعيشون يف املخيامت بشكل أفضل

تعزيز مسارات التعليم غري النظامي الراهنة لدعم إعادة دمج األطفال والشباب يف املدارس النظامية،
وإدراجها يف الخطط الوطنية

يحصل الطالب يف املدارس النظامية يف مخيامت الالجئني عىل  ١٢١ساعة دراسية
أقل من نظرائهم املسجلني يف الجلسات املسائية يف املدارس ذات نظام الفرتتني.
وتعمل الطبيعة غري املستقرة لعقود املعلمني يف مدارس املخيامت إىل جانب
املرافق األساسية مرتدية األوضاع عىل خلق املزيد من التحديات
يشكل األطفال من ذوي اإلعاقات ما يقارب  ٪١٠من كافة األطفال يف عمر املدرسة يف األردن ،إال أن ٪٨٠
)منهم ال يتلقون أي شكل من أشكال التعليم )دائرة اإلحصاءات العامة ٢٠١٩

فصل آليةالرصد واإلبالغلتتبع معيقات التعليمعرب املراحل الدراسية املختلفة ووفقًا للعمر ،مع أخذ
كيفية تأثري جائحة كورونا عىل احتياجات االطفال املتعلقة بالتعليم والحامية بعني االعتبار

يونيو ٢٠٢٠

من املتوقع أن يكون إلغالق املدارس جراء كوفيد ١٩ -أثر سلبي عىل االلتحاق
باملدرسة ،حيث يعاين الطالب من الفئات األكرث ضعفًاللوصول إىل منصات
التعلم اإللكرتوين و/أو يواجهون ضغطًا متزايدًالاللتحاقبالقوى العاملة نظ ًرا
.النخفاض دخول أرسهم

سبل كسب الرزق
جوانب التق ّدم املتحققة

أصدرت الحكومة األردنية ٤٧,٧٦٦ترصيح عمل للسوريني يف عام  ،٢٠١٩بزيادة
مقدارها  ٪٤٫٦عن  .٢٠١٨وتبقى نسبة التصاريح الصادرة للنساء منخفضة ،إال
أنها ارتفعت من  ٪٤٫٥إىل ) ٪٥٫٨تقرير تقييم املرصد املستقل لعام .(٢٠٢٠
ُجدد اإلعفاء من رسوم تصاريح العمل لعام  ،٢٠٢٠بحيث تم إعفاء الالجئني السوريني من دفع
تكاليف كبرية إلصدار تصاريح العمل أو تجديدها .كام شملت اإلجراءات اإلضافية لتسهيل دمج
السوريني إصدار تصاريح عمل مرنة يف قطاعي الزراعة والبناء ،والسامح بقابلية نقل ترصيح العمل
إىل قطاعات مختلفة ،واستثناء الالجئني السوريني من التقليص املخطط للمهاجرين مبقدار ٪٢٥يف
قطاع التصنيع ،والسامح بإصدار تصاريح عمل قصرية األمد.
ازداد عدد مشاريع األعامل املنزلية بنسبة  ٪٩٥يف  ٢٠١٩مقارنة بشهر حزيران/يونيو  ،٢٠١٨ويرجع
ذلك ،إىل حد كبري ،إىل التوسع يف مراكز العمل وترتيبات التسجيل الجديدة.
١٤,٢٩٢شخصا عرب برامج التوفيق بني الوظائف واملتقدمني لها،
توظيف ما مجموعه
ً
والتي تشمل ٥,٠٥٦الجئًا سوريًاوذلك بعد تأسيس  ١٣مرك ًزا للتوظيف من خالل منظمة
العمل الدولية ووزارة العمل األردنية
ُعدّلت قوانني امللكية األجنبية إلضافة  ٢٢خدمة ونشاط إىل قامئة األعامل التي ميكن أن تكون مملوكة
لجهات أجنبية بنسبة ٪١٠٠
متديد مخطط قواعد املنشأ لتقليص عقبات الدخول أمام الرشكات األردنية املو ّردة لالتحاد
األورويب حتى عام  ،٢٠٣٠كام ُرفعت القيود الجغرافية املفروضة عىل املنتجات املص ّنعة
ُعدّل قانون العمل األردين بحيث ينص عىل إلزام أصحاب العمل بتوفري مرافق
طفال تقل
لرعاية األطفال يف حال كان مجموع أطفال املوظفني يزيد عن ً ١٥
أعامرهم عن  ٥سنوات.

توصياتنا
توسيع الوصول إىل سوق العمل النظامي لغري األردنيني عرب منح تصاريح العمل يف القطاعات
االقتصادية األخرى ،مبا يف ذلك القطاعات املهنية وذات النمو املرتفع ،باإلضافة إىل مراجعة سياسة
حصص العمل املخصصة للجنسيات األخرى
وضع العمل الالئق يف صميم التزامات سبل كسب الرزق ،مبا يف ذلك دعم نظام أكرث قوة يشمل
عمليات التفتيش يف مكان العمل واإلنفاذ ووضع آلية فعالة للشكاوى ،إضافة إىل تحسني الوصول
وفضال عن معايري العمل الالئق ،يجب أن تستهدف عمليات التفتيش
ً
إىل خدمات الدعم القانوين.
أيضً ا منع عاملة األطفال والتحرش الجنيس
إعطاء األولوية ملشاركة النساء يف القوى العاملة عرب تحفيز أصحاب العمل لتوفري وسائل نقل آمنة
إىل مكان العمل وزيادة االستثامر العام يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة .كام ينبغي االستثامر
يف السياسات والربامج التي تلقي الضوء عىل الدور الذي ميكن أن تلعبه املرأة السورية بوصفها طرفًا
فاعال يف الصمود وتأمني سبل الرزق
ً
تعزيز التدريب املهني من خالل استهداف املهارات املطلوبة ،عىل سبيل املثال ،تطوير برامج تقتيض
التعاون مع القطاع الخاص ،ومتديد فرتة برامج التدريب عند الرضورة ،باإلضافة إىل توفري دعم طويل
األمد عندما يتعلق األمر بالبحث عن عمل
ضامن إدراج الالجئني والفئات األخرى األكرث ضعفًا من السكان يف خطط االستجابة الوطنية ،وبرامج
التعويض ،وحزم اإلنعاش االقتصادي يف أعقاب كوفيد١٩-
إعطاء األولوية للتدخالت يف مرحلة ما بعد الجائحة والتي تساعد يف إبقاء العامل ،السيام النساء،
ناشطني اقتصاديًا وتحول دون تعميق البطالة بني السكان ممن هم يف سن العمل

االلتزامات املتعهد بها
تعهدت الحكومة األردنية مبواصلة إصالح سوق العمل إلزالة العقبات أمام الوصول إىل
العمل ضمن القوى العاملة الرسمية وتوفري فرص العمل لالجئني السوريني دون التنافس مع
الوظائف الحكومية ،وقد التزمت الحكومة األردنية عىل وجه التحديد بتوفري ما يقارب ٢٠٠
ألف وظيفة لالجئني السوريني
تعهد املجتمع الدويل بزيادة دعم سبل كسب الرزق وبرامج التوفيق بني املهارات لالجئني
السوريني واملجتمعات املضيفة يف األردن
التزم املجتمع الدويل ووزارة العمل األردنية بزيادة الجهود املبذولة لتعزيز متكني
املرأةواإلدماج االقتصادي واملشاركة يف سوق العمل ،وذلك عن طريق توسيع القطاعات التي
ميكن للنساء العمل فيها عىل سبيل املثال
تعهدت الحكومة األردنية بإزالة العوائق التي تحول دون قدرة الالجئني السوريني عىل
تأسيس أعاملهم الخاصة ومزاولتها بشكل رسمي
التزم االتحاد األورويب مبراجعة قواعد املنشأ التفضيلية وتقديم الدعم لألردن لالستفادة من
مخطط إتاحة الوصول إىل أسواق االتحاد األورويب
تعهدت الحكومة األردنية إىل جانب املجتمع الدويل بتحسني بيئة العمل وتشجيع االستثامر
عرب اتباع مسار ميكن التنبؤ به لإلصالحات يف األعامل

التحديات
أصدرت الحكومة األردنية يف عام  ٢٠١٩قامئة جديدة مكونة من  ١٥مهنة غري متاحة لغري األردنيني
باإلضافة إىل  ١٣فئةمحظورة ،مام أدى إىل زيادة محدوديةفرص الالجئني السوريني يف دخول مجال
التوظيف الرسمي
تشري األدلة إىل أن تصاريح العمل مل تكن ذات فائدة كبرية يف تعزيز حاميةالعمل
الالئق والكريم ،حيث تندرج نوعية املهن التي تغطيها عادة تحت فئات األعامل
منخفضة األجر كام تنطوي عىل أوضاع عمل سيئة
ازدادت ،عىل مدى العقد املايض ،نسبة العاملني بشكل غري نظامي لتمثل اآلن قرابة  ٪٦٠من العامل جميعهم.
خصوصا وأن نظام الحصص
وال يحظى الالجئون بتمثيل متناسب بني أولئك العاملني بصورة غري نظامية،
ً
املرتبطبالجنسية يثني أصحاب العمل عن توظيف غري األردنيني أو إضفاء طابع رسمي عىل عملهم

برغم تحسنالرتتيبات املتعلقةبالتسجيل ،يُسمح للسوريني فقط بتشغيل مشاريع أعامل
قامئة من املنزل يف مجاالت معالجة الطعام ،والحرف اليدوية والخياطة خارج املخيامت.
إال أنالضعف املايل املتفاقم والعقبات التنظيمية أفادا بأن  ٢٢مرشو ًعافقط من أصل
مشاريع األعامل العاملة من املنزل والبالغ عددها  ٩١٩واملسجلة يف عام  ،٢٠١٩كان
يديرها سوريون
فضال عن الحد
غالبًا ما يؤدي عدم التوافق بني برامج التدريب وطلب السوقً ،
األدىن من املتابعة لدعم العثور عىل عمل ،إىل إضعاف برامج التدريب املهني
يزيد انعدام الوصول إىل مصادر كسب الرزق ،واالقتصادات املحلية املعطلة واملنافسة املتزايدة عىل
الوظائف يف ظل أزمة كوفيد ،١٩-منالهشاشة االقتصادية واالتكال عىل آليات التكيف السلبية ،ناهيك عن
ارتفاعاملخاوف املتعلقة بالحامية ،مع بقاء النساء والشباب ضمن الفئة األكرث ضعفًا عىل وجه التحديد
تخلق القيود الهيكلية العميقة املفروضة عىل سوق العمل بيئة تشغيلية صعبة بالنسبة لألطراف الفاعلة
املؤثرة يف سبل كسب الرزق.ففي عام  ،٢٠١٩بلغت نسبة السكان املوظفني ممن هم يف سن العمل يف
األردن  .٪٣٤ويبدو الخمول االقتصادي جليًا،عىل نحو غري متناسب ،بني النساء :حيث انخفضت النسبة
الكلية للنساء الناشطات اقتصاديًايف األردن من  ٪١٦٫٣يف  ٢٠١٧إىل  ٪١٤٫٤يف  .٢٠١٩أما ذات النسبةفهي
أقل بكثري بني النساء السوريات بحيث بلغت  ٪٧يف عام ٢٠١٩

الحامية

جوانب التق ّدم املتحققة

متديد عملية تصويب األوضاع لسنة إضافية حتى آذار/مارس  ،٢٠١٩مام مكّن قرابة  ٢٤ألف
سوري من الحصول عىل شهادات طلب اللجوءاملحدّثة للمجتمعات املضيفة والتسجيل مع
الحكومة األردنية للحصول عىل بطاقات إقامة قانونية )بطاقات الخدمةالصادرة عن وزارة
الداخلية( والتي تضفي طاب ًعاقانونيًا عىل أوضاعهم ومتكنهم من الوصول إىل الخدمات
األساسية واملساعدات اإلنسانية والتنموية
ضخ زيادات متواضعة لربامج املساعدات النقدية الداعمة لالجئني السوريني ،ما أدى إىل زيادة ترتاوح
بني  ٪٥٫٤و ٪٦٫٤يف أعداد املنتفعني من الدعم حسب الربنامج املعني
أنشأ األردن نظا ًما إلكرتون ًيا وطن ًيا إلدارة الحاالت عرب اإلنرتنت للتعامل مع كافة حاالت العنف القائم عىل النوع
االجتامعي والعنف ضد األطفال للجنسيات كافة.
يف ترشين األول/أكتوبر  ،٢٠١٩طرحت الحكومة األردنية قانونًا محل ًياللمساعدة القانونية من شأنه
إنشاء نظام وطني للمساعدةالقضائية يغطي القضايا الجنائية التي ستديرها وحدة املساعدةالقضائية يف
وزارة العدل

االلتزامات املتعهد بها

التزمت الحكومة األردنية بتوسيع التسجيل لالجئني السوريني وإضفاء طابع قانوين عىل أوضاعهم
لتحقيق التسجيل الكامل لهم
تلتزم الحكومة األردنية واملجتمع الدويل بالعودة الطوعية والكرمية واآلمنة واملستدامة إىل سوريا،
وفقًا لقانون حقوق اإلنسان الدويل
تعهدت الحكومة األردنية بالحد من تهميش الالجئني السوريني وانعدام األمان لديهم عرب الربامج
التي تلبي االحتياجات األساسية ،وتتعامل مع إسرتاتيجيات التكيف السلبية وانعدام األمن
الغذايئ
التزمت الحكومة األردنية بالحد من العنف القائم عىل النوع االجتامعي وإعطاء األولوية
لتمكني املرأة

التحديات

توصياتنا
إعادة فتح نظام تسجيل طالبي اللجوء لكافة الجنسيات ،بحيث يصبح غري محدد زمن ًيا ،لتمكينهم من الحصول عىل
وثائق الحامية الدولية واإلقامة القانونية أو تجديدها

مل يستطع آالف السوريني عقب انتهاء حملة تصويب األوضاع الحصول عىل أوضاع قانونية ،حيث جرى تعليق عدد كبري من إجراءات
تسجيل الالجئني .ونتيجة إلقامتهم بشكل غري قانوين يف األردن ،فهم غري مؤهلني للحصول عىل الخدمات األساسية ،أو تسجيل األحداث
الجديدة يف حياتهم من زواج ووالدة وغريها أو الحصول عىل تصاريح عمل ،كام أنهم معرضون لتهديد الحبس أو الرتحيل

طرح إجراءات أكرث مرونة لتسجيل حاالت الزواج وتوثيقها من أجل تسهيل تسجيل أحداث الحياة الهامة ،وحاالت
الوالدة خاصة

مثة آالف من الالجئني غري املوثقني أو املوثقني بشكل غري كامل يف األردن ،مبا يف ذلك أولئك الذين فروا
من سوريا دون وثائق ثبوتية ،باإلضافة للسوريون الذي ولدوا يف األردن من أبوين ال يستطيعان تسجيل
مثال
حاالت الوالدة يف العائلة بسبب عدم امتالكهام لوثيقة زواج ً

منح الالجئني السوريني املقيمني يف املخيامت حرية أكرب ملغادرة املخيم بشكل دائم واإلقامة يف املجتمعات املضيفة،
إىل جانب إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية أينام كان مكان إقامتهم
ضامن توفري األمان القانوين ألولئك الالجئني السوريني الذين يرغبون بالعودة إىل سوريا من خالل السامح لهم بإصدار
الوثائق القانونية واملدنية األساسية التي تثبت الجنسية والهوية ونسب العائلة
توسيع نطاق الدعم القانوين املتخصص لتسهيل إصدار الوثائق املدنية والسعي الحقًا إلنشاء نظام وطني للمساعدة
القضائية يقدم املشورة والتمثيل القانونني مجانًا
طرح تقييامت وبرامج قامئة عىل احتياجات الفئات األكرث ضعفًاضمنجميع الفئات السكانية ،وذلك لضامن وصول
الحامية االجتامعية لجميع املحتاجني لها برصف النظر عن الجنسية أو الوضع القانوين

أوال عىل تصاريح مغادرة أو عمل .وحتى وقت كتابة هذا
ال يتمتع الالجئون الذي يعيشون يف املخيامت بحرية الحركة دون الحصول ً
التقرير،ما تزال هذه التصاريح معلقة نتيجة إلجراءات االستجابة لفريوس كوفيد ١٩-رغم تخفيف إجراءات الحظر
مل يتم حتى اآلن تطبيق القانون املحيل للمساعدات القضائية الصادر يف شهر ترشين األول/أكتوبر  ٢٠١٩إذ
رصا عىل القضايا الجنائية فقط .وعىل الرغم من كونها خطوة أولية إيجابية ،إال أن األردن ال ميلك
ما زال مقت ً
اشامال للمساعدة القضائية بحيث يوفر لالجئني واألردنيني املترضرين املشورة والتمثيل
حال ًيا نظا ًما وطن ًي ً
القانونيني
ال يزال زواج القارصات والعنف القائم عىل النوع االجتامعي من املشاكل االجتامعية األساسية يف مجتمع الالجئني
السوريني

إعطاء األولوية لربامج الحد من حاالت العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة لها ،إىل جانب التأكد من
اعتبار وكاالت إدارة الحاالت جهات إنقاذ وذلك لتسهيل الحصول عىل التصاريح الالزمة يف حال فرض مزيد من القيود بسبب
فريوس كوفيد١٩-

من املتوقع أن يؤدي األثر االجتامعي واالقتصادي النتشار فريوس كوفيد ،١٩-إىل جانب األرضار التي لحقت بالالجئني والتي طال
أمدها ،إىل تفاقم املخاوف املتعلقة بتوفري الحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،مبا يف ذلك العنف الجنيس والقائم عىل
النوع االجتامعي ،وزيادة حاالت طرد األشخاص غري القادرين عىل دفع اإليجار و/أو الفواتري ،إىل جانب تراجع االلتزام بحقوق العمل
ودفع املستحقات

جوانب التقدم

االلتزامات املتعهد بها

الصحة

تراجعت الحكومة األردنية يف مارس/آذار  ٢٠١٩عن قرارها الذي يفرض عىل الالجئني السوريني دفع  ٪٨٠من أسعار الخدمات
الصحية املحددة لغري األردنيني ،وعادت إىل تطبيق السياسة السابقة التي تنص عىل توفري خدمات صحية مدعومة مبعونات
كبرية لهم
قدمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئينخدمات صحية شاملة ومجانية من املستوى األول والثاين
والثالث لالجئي مخيمي األزرق والزعرتي وللسوريني من الفئات األكرث ضعفًا يف املناطق الحرضية
يُقدّربأن جميع حاالت الوالدة قد متت مبساعدة قابالت مدربات يف عامي  ٢٠١٧و ،٢٠١٨وأن حاالت وفاة الرضع واألطفال تحت
سن الخامسة قد انخفضت إىل النصف خالل الفرتة ذاتها
استمرار إعفاء الالجئني السوريني من رسوم الخدمات الصحية من املستوى األول وتلك املتعلقة
باألمومة والطفولة ،مبا يف ذلك اللقاحات ،املقدمة يف مراكز األمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة

توصياتنا

وصوال شا ًمال بأسعار معقولة إىل خدمات الرعاية الصحية ،إىل
ً
تعهدت الحكومة األردنية بإعداد سياسة صحية توفر
جانب توسيع نطاق استخدام خدمات الرعاية الصحيةمن املستويني األول والثاين
رصحت وزارة الصحة األردنية بأن بروتوكوالت معالجة السوريني ستكون مشابهة لتلك املتبعة مع األردنيني خالل
جائحة فريوس كوفيد١٩-
عملت الحكومة األردنية مع رشكاء تنمويني عىل تحسني إمكانية الوصول إىل خدمات وزارة الصحة .وخصصت عىل
وجه التحديد حسابًا متعدد املانحني باسم "صندوق األردن الصحي لالجئني" لدعمه من مؤسسات متعددة األطراف
وجهات مانحة دولية

التحديات

ضامن حصول الالجئني السوريني ،خاصة يف املخيامت ،عىل خدمات صحية مالمئة بشكل عادل ،حيث أنهم معرضون
بشكل كبري لخطر انتشار الفريوس واآلثار املرتتبة عىل الجائحة

استمر تأثري إيقاف املعونات الصحية سابقًا يف عام  ٢٠١٨عىل األرس السورية املترضرة ،حيث نتج
عن التكاليف الباهظة للخدمات الطبية والجراحية ارتفاع كبري يف الديون التي تتحملها تلك األرس

االستمرار يف دعم حمالت التوعية املستهدفة لتعريف الالجئني السوريني بسياسة معونات الرعاية الصحية املعاكسة
وتوضيح بنودها ،وذلك للتأكيد عىل قدرتهم عىل الحصول عىل املعالجة األساسية أو الخدمات الطبية والجراحية الالزمة

هنالك بطء يف تعميم مسألة عكس سياسة تخفيض املعونات املخصصة للخدمات الصحية ،حيث يقدر بأن أقل من ٪٥٠
فقط من الالجئني السوريني عىل دراية بهذا التغيري .وباإلضافة إىل ذلك ،ال يطبق الرتاجع عن تلك السياسة واملزايا ذات
العالقة عىل الالجئني غري السوريني

التعاون مع الحكومة األردنية والجهات املانحة لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الالزمة خالل فرتة الجائحة ،وضامن
حصول الالجئني السوريني عىل عالج طبي يوازي ما يحصل عليه األردنيون ،إىل جانب إطالق حمالت توعوية حول كيفية
.الوقاية من الفريوس
مراجعة قوائم الالجئني املترضرين يف املناطق الحرضيةوتحديثهاوذلك من أجل دعم وصولهم إىل الخدمات الصحية
وتحسينه

يتمتع الالجئون السوريون يف األردن بتغطية جزئية فقط من حيث الخدمات الطبية من املستويني الثاين
والثالث ،كام أن فحوصات الحمل املخربية غري مغطاة بالكامل بالنسبة لالجئات السوريات
سيفرض انتشار فريوس كوفيد ١٩-ضغوطات شديدة عىل نظام الرعاية الصحية الحكومي وقد يؤدي إىل
تغيري يف بروتوكوالت املعالجة ،مام سيعيق توفري خدمات الرعاية الصحية بشكل متسا ٍو لالجئات
السوريات

متكني املرأة ودورها يف املجتمع
ينبغي إدراج مسألة متكني املرأة ودورها يف املجتمع كموضوع أسايس وحارض يف املداخالت والعمليات املنفذة يف القطاعات املذكورة
أعاله .وتبقى الحامية والحقوق الشخصية للنساء والفتيات أولوية ملعالجة التمييز والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وخاصة مع
انتشار فريوس كورونا الذي أدى إىل تفاقم وضع الحامية غري املستقر منذ وقت سابق .فقد نتج عن حظر التجول والقيود املفروضة عىل
الحركة انخفاض يف عدد األشخاص ممن ينشدون املساعدة ،حيث تراجعت أعداد حاالت العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي
بنسبة  ٪٦٨خالل األسابيع األوىل من اإلغالق الكامل للبالد .وباإلضافة إىل ذلك ،تعترب سبل كسب الرزق ورفاه الالجئات السوريات
مسائل ذات أهمية خاصة يف التخفيف من أثر فريوس كوفيد ١٩-عىل البطالة واألجور والرتويج لفرص عمل مدفوعة األجر ،حيث
ُمنحت  ٪٥٫٨فقط من تصاريح العمل الصادرة يف عام  ٢٠١٩لسيدات سوريات .وأخ ًريا ،يجب تسليط الضوء عىل التحديات املتعلقة
بتعليم النساء والفتيات من ناحية التسجيل واالستمرارية يف التعلم ،خاصة فيام يتعلق مبخاوف توفري الحامية يف املدارس واملرافق
التدريبية ،ومشكالت التوثيق املدين ،وإمكانية الوصول املحدود إىل املعلومات املتعلقة بالتسجيل واملنح
محلية العمل اإلنساين
ومن املواضيع األساسية األخرى مسألة محلية العمل اإلنساين التي من الواجب تحسينها من خالل تنفيذ عمليات يف مجاالت الحامية
والتعليم وتوفري سبل كسب الرزق والصحة .وينبغي تعزيز أجندة محلية العمل اإلنساين من خالل تقديم الدعمللجهات املعنية
املحسن وطويل األجل ألساليب االستجابة
الوطنيةلالنتقال إىل تنفيذ أجندة تعزيز الرتابط بني التنمية والعمل اإلنساين ،والتخطيط
ّ
القامئة عىل الالجئني يف املجتمعات املضيفة .ويجب عىل الجهات الفاعلة االستمرار يف العمل نحو تحقيق محلية العمل اإلنساين والوفاء
بالتزامات اتفاقية الصفقة الكربى لضامن امللكية املستدامة عىل مستوى املجتمع ،وهي األمور املنصوص عليها يف خطة االستجابة
األردنية من خالل روابط إىل أهداف التنمية املستدامة وتحديد أولويات املشاورات مع املجتمع املدين .ومع ذلك ،فإننا نويص بإعداد
مؤرش ملراقبة جوانب تقدم عملية محلية العمل اإلنساين من أجل متابعة سري التمويل املبارش الذي تتلقاه املنظامت غري الحكومية
املحلية واملنصات ،وذلك لتعزيز انخراطها ومشاركتها

يونيو ٢٠٢٠

