مقدمة

تصنع األزمة الصحية العاملية أتثرياهتا اخلاصة على ٍ
نطاق عامل ٍي ،ويف
احليز السكاين اخلاص بكل دولة على حدة ،ومع اختالف هذه
حاالت من الفقر وانعدام األمان
التبعات ،إال أنّه تبقى دوماً
ٌ
الوظيفي معرضةٌ أكثر من غريها لتبعات األزمات من هذا النوع.
يف إطار السعي لتوضيح املسؤوليات ،واكتشاف أوجه األزمة
وانعكاساهتا ،تتناول هذه الورقة اآلاثر القائمة على الالجئني
الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا يف األردن ،مع اإلقرار حبقيقة أ ّن
الفلسطينيني يف األردن ،يفوق عددهم العدد املسجل لدى األونروا،
حيث يطلق مصطلح الالجئني الفلسطينيني يف األردن ،على أولئك
الذين انتقلوا من فلسطني التارخيية ،إىل األردن بشكل قسري ،أو
شبه قسري خالل نكبة عام  ،8491ونكسة عام ،8491
ويستثىن من التعريف من انتقلوا للسكن يف األردن ،من الفلسطينيني،
منذ العام  ،8491ولغاية قرار فك االرتباط ،يف العام ،8411
والذين يعرفون اليوم ابسم فلسطينيي األردن.

حقائق أساسية:
حبسب وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ،فإ ّن عدد الالجئني
الفلسطينيني يبلغ  1.8مليون الجئ يتوزعون على  81خميمات ،1إال أ ّن
احلقيقة خالف ذلك فهناك ما يُقارب  ٠٠٢٢٢الجئ ،2وقد يكون
عددهم أكرب من ذلك بكثري ،يف خميمات غري معرتف هبا من األونروا ،مثل
خميمات :احملطة ،والنصر ،ومأداب ،والسخنة ،والنزهة ،وأم تينة ،وحي
احملاسرة ،وحي العكرماوية ،3تضم عشرات اآلالف من الالجئني
الفلسطينيني ،ابإلضافة ملن انتقل للسكن خارج املخيمات ،ومل يسجل
أبناءه ،وأحفاده ضمن سجالت وكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني "أونروا" ،مما خيلق إشكاليةً حقيقيةً ،يف حتديد عدد الالجئني
الفلسطينيني ،يف األردن ابلدقة.
تبلغ نسبة الالجئني الفلسطينيني ،يف األردن إىل جممل الالجئني
الفلسطينيني ،يف العامل ،املسجلني لدى األونروا ،الثُلث ،أي حوايل %53
من الالجئني الفلسطينيني ،يقيمون يف األردن ،وهناك تقديرات عدة تشري
إىل أ ّن العدد الكلي للفلسطينيني ،وذوي األصول الفلسطينية يف األردن،
يزيد عن  ٣ماليني ،ويبلغ متوسط عدد أفراد األسرة يف املخيمات
الفلسطينية يف األردن حوايل  3أفراد.4
 1وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين – األونروا ،أين نعمل؟ ،األردن،
/work-we-where/ar/org.unrwa.www://httpsاالردن.

 2تم استخرج تلك األرقام من خالل تقديرات ميدانية مكونة من عدد من المقابالت الشفهية ،ومن المعلومات المتوفرة في وكالة األنباء
3والمعلومات الفلسطينية – وفا. http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8833 ،
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية – وفا ،المخيمات الفلسطينية في األردن،
 ،http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=bhFguRa8406834249abhFguRانظر أيضاً :موسوعة المخيمات
الفلسطينية ،مخيمات األردن/3/camps/ar/net.palcamps://http :مخيمات-األردن .
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منظمة التحرير الفلسطينية (دولة فلسطين) ،اإلحصاء الفلسطيني يستعرض واقع الالجئين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي

لالجئين( 0202/0/02تقرير) ،ص.5

األوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين في األردن

5

تصنف معظم أسر الالجئني الفلسطينيني ،يف األردن ،ضمن الطبقة
الوسطى الصغرى ،والطبقة الفقرية ،ويعمل غالبية أبناء املخيمات
الفلسطينية ،يف القطاع اخلاص ،أو كعمال مياومة وحرفيني ،يف املهن
واحلرف املختلفة.
هذه الشرائح حتديداً كانت األكثر عرضة للضرر يف ظل حالة الطوارئ،
واليت أدت حلالة من العطل شبه الشامل يف قطاعات اإلنتاج األردين
ابستثناءات حمدودة ،وهو ما أرخى ابنعكاسات اقتصادية ثقيلة على
الشرائح األردنية خارج الضمان االجتماعي ،تتناول الورقة يف هذا احملور
جمموعة من املؤشرات اليت تفسر وحتلل الواقع االقتصادي املعيشي لالجئني
الفلسطينيني ،يف األردن ،واليت جتعل من الالجئني الفلسطينيني معرضني
أكثر من غريهم للضغوط االقتصادية واملعيشية ،ال بصفتهم أحد الشرائح
األكثر هتميشاً فحسب ،ولكن بصفتهم القوة العاملة الرئيسية يف السوق
غري الرمسي ،أي الذي ال يكفله الضمان االجتماعي األردين ،والذي مل
تقدم احلكومة األردنية يف معاجلاهتا االقتصادية لألزمة أي مسارات للتعامل
مع احتياجاته امللحة يف ظل هذه األزمة:
 %91 .8هي نسبة اليافعني ،دون سن الـ  ،89من الفلسطينيني ،يف
املخيمات الفلسطينية ،يف األردن ،6وذلك يعين أ ّن  %91من الالجئني
الفلسطينيني ،هم أفراد غري منتجني ،حباجة ملن يعيلهم.
5

تم احتساب األرقام في هذ المبحث بضرب النسبة بمجمل تعداد الالجئين الفلسطينيين المذكورين في الرقم الرسمي لدى األونروا،

وكذلك الحال مع كافة المؤشرات المعيشية في الورقة.

 .1تشري النسبة أعاله إىل أ ّن  11949.9الجئاً فلسطينيياً يف األردن ،هم
أفراد مستهلكون حباجة لإلعاشة ،وليسوا ضمن القوى العاملة.
 %53 .5من الالجئني الفلسطينيني ،يف األردن ،مشاركون يف سوق العمل يف
7
أي أ ّن  11531.93الجئاً فلسطينياً يعملون ضمن سوق
،
األردن
ّ
العمل يف األردن.
 ٪ ٠٢ .9من الالجئني الفلسطينيني يف األردن ،خارج سوق العمل األردين،
عمال املياومة ،واألعمال غري الثابتة ،ويبلغ عدد هؤالء
وذلك يعين أهنم من ّ
حوايل  ٢٨٦١٥الجئاً فلسطينياً.
 .3تبلغ نسب األسر ،من ذوي الدخل احملدود واألقل دخالً ،يف املخيمات
الفلسطينية يف األردن ،حوايل  %99من السكان ،أي ما يقارب
النصف ،8وهذا الرقم يشري إىل أ ّن ما يزيد عن مليون الجئ فلسطيين يف
األردن ،من ذوي الدخل احملدود ،أو غري الكايف لتلبية االحتياجات
الرئيسية يف املخيم.
 .9استناداً للنسبة أعاله ،فإ ّن هناك ما ال يقل عن مليون الجئ فلسطيين هم
من ذوي الدخل احملدود ،وضمن الطبقة الوسطى الدنيا.
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( 0202/0/02تقرير) ،ص.3
7

إيج إيه تيلتنيش وهوافينج تشانغ ،التقدم والتحديات والتنوع – نظرة معمقة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في

األردن ،0202 ،fafo foundation ،ص ( 002تم إعداد الدراسة بالمشاركة مع األونروا وعدد من الجهات الداعمة األوروبية.
8

إيج إيه تيلتنيش وهوافينج تشانغ ،التقدم والتحديات والتنوع – نظرة معمقة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في

األردن ،0202 ،fafo foundation ،ص ( 062تم إعداد الدراسة بالمشاركة مع األونروا وعدد من الجهات الداعمة األوروبية.

 .1تبلغ نسب الفقر املدقع 9بني أهايل املخيمات الفلسطينية ،يف األردن،
10
حوايل  ،%9من أهايل املخيم .
 ٨٠٥.٢٥٢.٨٦ .1الجئاً فلسطينياً يف األردن ،حتت خط الفقر ،وحباجة
لإلغاثة العاجلة.
 .4تقدر نسب البطالة بني الالجئني الفلسطينيني داخل املخيمات
الفلسطينية ،وخارجها حوايل  %51أي حوايل ثُلث الالجئني الفلسطينيني
11
يف األردن .
 .81أظهرت دراسة أعدهتا األونروا يف العام  ،1181ابلتعاون مع مؤسسة
(فافو) النروجيية ،أب ّن ما نسبته ما بني  %95و %91من القوى العاملة،
من الالجئني الفلسطينيني ،يعملون بدون ٍ
عقود خطية ،مما يعين أبهنم ع ّمال
12
مياومة ،أو حرفيون ،أو عاملون بنظام العمل احلر .
من خالل األرقام واملؤشرات السابقة خنرج بعدة نتائج أمهها التايل:
● أ ّن أكثر من نصف الالجئني الفلسطينيني يف األردن ،يعملون بدون
أي كارثة إنسانية.
ضمان اجتماعي ،أو ضمان حلقوقهم يف حال حدوث ّ
9

أي من االحتياجات األساسية له ،وألسرته.
المقصود هنا بالفقر المدقع ،الحالة االقتصادية التي ال يتمكن صاحبها من توفير ّ
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إيج إيه تيلتنيش وهوافينج تشانغ ،التقدم والتحديات والتنوع – نظرة معمقة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين

في األردن ،4102 ،fafo foundation ،ص ( ٩٦٢تم إعداد الدراسة بالمشاركة مع األونروا وعدد من الجهات الداعمة األوروبية).
11إيج إيه تيلتنيش وهوافينج تشانغ ،التقدم والتحديات والتنوع – نظرة معمقة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في
األردن ،4102 ،fafo foundation ،ص ( 420تم إعداد الدراسة بالمشاركة مع األونروا وعدد من الجهات الداعمة األوروبية).
12إيج إيه تيلتنيش وهوافينج تشانغ ،التقدم والتحديات والتنوع – نظرة معمقة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في
األردن ،4102 ،fafo foundation ،ص ( ٩٩٢تم إعداد الدراسة بالمشاركة مع األونروا وعدد من الجهات الداعمة األوروبية).

● إ ّن حوايل  ٥٥٠٣٢١من الالجئني الفلسطينيني ،ضمن القوى العاملة يف
عمال املياومة والعاملني بدون ضمان
األردن ،وأكثر من نصفهم ضمن فئة ّ
اجتماعي ،أو عقود مكتوبة؟ وهؤالء الذين يقدر عددهم مبا يزيد عن
أي وقت ،ويف حاالت
 ،٣٢٢٢٢٢مهددون بفقدان أعماهلم ،يف ّ
الكوارث الطارئة.
● معظم هؤالء هم معيلو أسر متوسط عدد أفرادها  ٢أفراد ،أي أن احلديث
عن مليون وستمائة ومخسني ألف شخص ،هم فعلياً بدون دخل خالل
أزمة "كوروان".
يف ضوء األوضاع االقتصادية الرثة ملعظم هذه األسر يف الوضع االعتيادي،
فإن العودة املرتقبة لتشغيل القطاعات اإلنتاجية ،لن تكفي لرتميم الضرر
االقتصادي اجلسيم الذي أحاق هبم ،مبا مثلته هلم األزمة /البطالة ،املرتتبة
عليهم من أداة استنزاف لوضعهم االقتصادي اهلش.

الجهات اإلغاثية في المخيمات الفلسطينية:

يقع عبء هذه األزمة على جمتمع يفتقر فعلياً ألي ظهري داعم ،وتغيب
عنه البىن املؤسسية ابستثناءات قليلة ،انهيك عن ختلي اجلهات األساسية
ذات الصلة عن واجباهتا جتاه هذه الشرحية.
منظمة التحرير ال تقدم أي التزامات اقتصادية جتاه األمن املعيشي
لالجئني ،و منذ العام  8411ووكالة األونروا متوقفةٌ عن تقدمي اإلعاانت

املنتظمة لالجئني الفلسطينيني املسجلني لديها يف املخيمات الفلسطينية يف
األردن .13
اتلياً ،تُلخص الورقة يف جمموعة من النقاط وضع وحضور املؤسسات
اإلغاثية يف خميمات الالجئني الفلسطينيني يف األردن:
 -٨منذ ذلك التاريخ واملؤسسات املدنية ،واجلمعيات اخلريية هي من تتوىل
عمليات اإلغاثة ،واألعمال اإلنسانية ،يف املخيمات الفلسطينية ،يف
األردن.
- ٠ال تتوفر دراسات دقيقة عن عدد وطبيعة عمل اجلهات اإلغاثية يف
املخيم ،إال أ ّن تداعيات األزمة السورية ،مسحت للعديد من اجلهات
الداعمة الغربية ،ومؤسسات اجملتمع املدين ابلعمل على تلبية احتياجات
جديدة يف املخيمات الفلسطينية يف األردن ،يف ظل النزوح من الالجئني
الفلسطينيني يف سوراي هلذه املخيمات.
 -٣متارس عدد من املؤسسات اخلريية اإلسالمية الرئيسية العاملة يف اجملال
اإلغاثي ،أدواراً إغاثية يف املخيمات ،وكانت تعمل حتت غطاء مجعية املركز
اإلسالمي ،واآلن تعمل حتت غطاء عدد من املؤسسات اخلريية ،واملبادرات
اجملتمعية .
 -٥ال يوجد أي تدخل فعلي ،على نطاق مجاهريي ملحوظ ،من منظمة
التحرير الفلسطينية ،والسلطة الوطنية الفلسطينية ،يف العمل اإلغاثي ،يف
املخيمات الفلسطينية يف األردن.
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ربحي العطيوي ،الالجئون الفلسطينيون في األردن ـ توطئة وتمهيد( ،محاضرة للباحث تم تحصيلها بشكل شخصي)،

األوضاع الصحية لالجئين الفلسطينيين في المخيم:

للشق الصحي من األزمة ،ميكن النظر ملخيمات الالجئني وجتمعاهتم
ابلنظر ّ
كبيئة مؤهلة النتشار املرض حبكم عوامل االكتظاظ والفقر ،كما االفتقاد
للمقومات والبىن التحتية الالزمة إلجناز إجراءات عزل فعالية ،ويف اجلانب
الصحي العالجي ال يبدو أن الوضع أفضل يف ضوء األرقام التالية:
● متتلك وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا" يف األردن13 ،
مركزاً صحياً ،موزعني على يف مجيع املخيمات الفلسطينية ،املسجلة لديها،
كما يوجد عدد من املراكز الصحية يف املخيمات غري املعرتف هبا،
14
والتجمعات الفلسطينية ،يف :جبل النزهة ،خميم مأداب ،وخميم النصر .
●  %31من الالجئني الفلسطينيني يف األردن ،واملقيمني خارج املخيمات،
15
مشمولون خبدمات التأمني الصحي املختلفة ،أبنواعها .
● أكثر  ٨.٣مليون الجئ فلسطيين يف األردن مشمولون خبدمات التأمني
الصحي املختلفة ،فيما ال تتوفر معلومات دقيقة عن  ٨.٣مليون الجئ
فلسطيين آخر ،وعلى األغلب هم مضطرون لتلقي اخلدمات العالجية على
نفقتهم اخلاصة.

14وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين – األونروا ،أين نعمل؟ ،األردن،
/work-we-where/ar/org.unrwa.www://httpsاالردن .
15إيج إيه تيلتنيش وهوافينج تشانغ ،التقدم والتحديات والتنوع – نظرة معمقة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين
في األردن ،0202 ،fafo foundation ،ص ( 026تم إعداد الدراسة بالمشاركة مع األونروا وعدد من الجهات الداعمة األوروبية (.

● ترتاوح نسبة املستفيدين من الرعاية الصحية ،من األونروا ،من الالجئني
الفلسطينيني ،بني  %13داخل املخيمات ،و %11خارجها ،16والرقم
هنا يشري فقط إىل من يسكن يف املخيمات الفلسطينية املسجلة لدى
األونروا.
● هناك نسبة ترتاوح بني  %13و %51من الالجئني الفلسطينيني،
املسجلني لدى األونروا ،داخل املخيمات الفلسطينية ،وخارجها ،من
أصحاب األمراض املزمنة ،ال حيصلون على الرعاية الصحية الالزمة ،ونسب
أخرى غري حمددة من غري املسجلني لدى األونروا.
تداعيات أزمة كورونا اقتصاديا ً في األردن:

بتاريخ  ،1111/5/81وبعد ظهور  53إصابة يف يوم واحد بفريوس
(كوروان) يف األردن ،اختذت السلطات األردنية ،سلسلةً من اإلجراءات،
من ضمنها إعالن حالة الطوارئ ،وتعطيل كافة املؤسسات احلكومية
واخلاصة ،17ويف خطوة ضمن سياق اإلجراءات األردنية الرمسية ملواجهة
خماطر تفشي فريوس (كوروان) يف األردن ،أعلنت احلكومة األردنية ،بتاريخ
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ليث الجنيدي ،كورونا – تعطيل الدوام في األردن ومنع مغادرة المنازل ،وكالة األناضول،0202/3/01 ،

/ar/tr.com.aa.www://httpsالدول-العربية/كورونا-تعطيل-الدوام-في-األردن-ومنع-مغادرة-المنازل. 0162212/-

 1111/5/11عن تطبيق قانون الدفاع ،والذي يتضمن تعطيل كافة
18
أشكال احلياة ،وعمل القطاعات االقتصادية يف األردن.
استمرت احلكومة األردنية ،وخلية إدارة األزمة ،يف التطبيق التصاعدي
لإلجراءات الوقائية من تفشي فايروس (كوروان) ،فتم تطبيق حظر التجوال
الشامل يف األردن ،بتاريخ  19٠٢٠٢/٣/٠٨انعكست هذه اإلجراءات
ٍ
عمال
بشكل كارثي على عدد من القطاعات االقتصادية ،وخباصة قطاع ّ
املياومة ،وأصحاب املهن الصغرية.
بعد ّ ٥أايم من قرار حظر التجوال الشامل ،خففت احلكومة األردنية من
إجراءات احلظر ،ومسحت للمواطنني ابخلروج صباحاً لشراء احلاجات
األساسية ،ومسحت لقطاعات مثل :بيع املواد الغذائية ،وعدد من اخلدمات
20
األساسية ابلعمل ،واشرتطت لفتح احملالت احلصول على التصاريح .
حاولت احلكومة األردنية تطبيق عدة إجراءات ،وقرارات حكومية يف سبيل
حماولة العمال املتضررين ،والفاقدين لعملهم بسبب تبعات تطبيق قانون
الدفاع يف األردن ،وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة ،حول
عدد الفاقدين ألعماهلم ،أو من تقلصت رواتبهم ،إال أ ّن هذه األزمة ،ال
شك وأهنا ضربت بقوة الطبقة املتوسطة الدنيا ،وذوي الدخل احملدود.
18

هيومن رايتس ووتش ،األردن :إعالن حالة الطوارئ،0202/3/02 ،

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/20/339730
19

دوتشية فيلي ،بدء حظر تجول في كل أنحاء األردن لمواجهة تفشي كورونا/ar/com.dw.www://https ،بدء-حظر-تجول-

في-كل-أنحاء-األردن-لمواجهة-تفشي-فيروس-كورونا.-52867781a/
20

صحيفة المدينة ،األردن :تخفيف حظر التجول مع تحديد أعمار المسموح لهم بالخروجhttps://www.al- ،٩٢٩٢/٣/٩٢ ،

.madina.com/article/679244

الوقع املباشر لألزمة على خميمات الالجئني:
أتثرت املخيمات الفلسطينية ،مبا أتثرت به احملافظات األردنية ،الواقعة
ضمنها ،بتاريخ  1111/5/11وبعد عزل حمافظة اربد عن ابقي
احملافظات األردنية ،إثر ظهور عدد من حاالت اإلصابة بفريوس (كوروان)
داخلها ،مت عزل خميمي اربد ،واحلصن ،ضمن منطقة العزل اليت ضمت
21
عدداً آخر من ضواحي حمافظة اربد .
تبع ذلك مساء يوم  1111/9/81إعالن خلية أزمة "مواجهة كوروان"
األردنية ،عن إغالق الطرق من وإىل خميم النصر ،شرق العاصمة األردنية،
عمان ،وذلك بعد اكتشاف  5حاالت مصابة يف املخيم ،حيث مت عزل
ّ
املخيم ابلكامل ،ومنع األهايل من مغادرة منازهلم ،بشكل اتم ،وتولت
الفرق التطوعية ،توزيع األغذية األساسية ،واألدوية اخلاصة ابألمراض
22
املزمنة ،ومن تلك الفرق التطوعية فريق (شباب من أجل املخيم) .
يف خميم غزة لالجئني الفلسطينيني ،غرب حمافظة جرش األردنية ،اختذت
إدارة مركز األونروا الصحي يف املخيم قراراً ،بتشكيل فرق خاصة من كوادر
املركز ،لغاايت توزيع أدوية األمراض املزمنة ،على مستحقيها من أهل
23
املخيم .
21

قناة المملكة ،وزير اإلعالم :عزل محافظة اربد عن باقي المحافظات بشكل كامل،0202/3/01 ،

/news/com.almamlakatv.www://httpsوزير-اإلعالم-عزل-محافظة-إربد-عن-باقي-المحافظات-بشكل36202-
22

كمال الجعبري ،كورونا يحل ضيفاً ثقيالً على مخيم النصر (تقرير) ،بوابة الالجئين الفلسطينيين،0202/2/03 ،

. http://refugeesps.net/posts/13729
23

مقابلة تم إجراءها من الباحث مع ص .ع ،موظفة لدى األونروا في شمال األردن ،عبر الهاتف ،بتاريخ .0202/2/01

حبلول اتريخ  1111/9/3بدأت الكوادر الطبية لدى وكالة غوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) ،بتوزيع أدوية السكر ،والضغط،
على كافة مستحقيها ،حيث مت توزيع األدوية على  88.549عائلة من
عائالت الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا ،داخل املخيمات
24
الفلسطينية ،وخارجها .
وقد أعلن وزير الصحة األردنية الدكتور سعد جابر ،عن خلو عدد من
املخيمات الفلسطينية يف األردن ،وهي :خميم البقعة ،يف حمافظة البلقاء،
وخميم سوف ،يف جرش ،وذلك بعد اجراء العديد من الفحوصات
25
العشوائية ألهايل املخيمني .
حبسب العديد من املشاهدات يف عدد املخيمات الفلسطينية ،ومنذ حلول
شهر رمضان املبارك ،يف  ،٠٢٠٢/٥/٠٣فإ ّن معظم احملالت التجارية
الصغرية ومظاهر احلياة قد عادت للمخيمات الفلسطينية يف األردن ،يف
26
ساعات النهار اليت تسبق ساعات حظر التجوال الليلية .

24

المركز الفلسطيني لإلعالم ،أونروا تبدأ بتوصيل أدوية لالجئين الفلسطينيين،0202/2/0 ،

/5/2/0202/news/com.palinfo.www://httpsاونروا-تبدا-بتوصيل-ادوية-لالجئين-الفلسطينيين-في-مخيمات-االردن .
25

قناة رؤيا الفضائية ،رؤيا اإلخباري ،وزير الصحة :تسجيل إصابة واحدة بفايروس كورونا في األردن اليوم،

. https://royanews.tv/news/211617
26

مقابلة مع م .ع ،و أ .ع ،األول يمتلك محالً بالقرب من مخيم الوحدات ،والثاني من أهالي مخيم البقعة.

بتاريخ  ٠٢٠٢/٥/٠٢غادر اجليش األردين خميم النصر ،بعد انتهاء
إجراءات العزل االحرتازي بعد اكتشاف ثالث حاالت فيه منذ عدة
27
أسابيع لتعود احلياة إىل املخيم خالل ساعات النهار .

27

موقع خبرني ،انهاء عزل مخيم النصر وعمارة الهاشمي/news/com.khaberni.www://https ،٩٢٩٢/٤/٩٢ ،انهاء-عزل-

مخيم-النصر-وعمارة-الهاشمي. 325215-

التحديات واألزمات المتوقعة في المخيمات الفلسطينية في األردن خالل أزمة كورونا:

أتثر معظم أهايل املخيمات ،ومعظم العاملني فيها بوقع الظروف
االقتصادية املرتتبة ،على اإلجراءات احلكومية للوقاية من فايروس (كوروان)،
فمعظم القوى العاملة هناك ،موزعةٌ بني قطاع العمل املياومة ،والقطاع
اخلاص ،وقلةُ منهم ضمن القطاع احلكومي ،األقل تضرراً بفعل تلك
28
اإلجراءات .
رغم وجود العديد من العوامل اليت أسهمت يف تقليل حدة ،ووطأة التبعات
االقتصادية اآلنية على الالجئني الفلسطينيني ،املقيمني داخل املخيمات،
ومنها حالة التكافل االجتماعي العالية ،داخلها ،وكذلك سهولة التنقل
وحتصيل احلاجيّات األساسية أبسعار مقبولة داخل املخيمات ،29إال أن
املسار العام يقدم معطيات تنذر بتبعات كارثية:
● يف ضوء املعطيات املتوفرة ،من املتوقع تضرر أكثر من  %31األسر املقيمة
يف املخيمات الفلسطينية يف األردن ،بفقدان مصدر دخلها األساسي.
● تشري املعطيات إىل أ ّن أكثر من  %93من القوى العاملة ،لدى الالجئني
الفلسطينيني يف األردن ،تعمل يف قطاعاهتا ،بدون التزام بعقد خطي ،مما
28

مقابلة مع الدكتور منير عقل – نقيب الممرضين األردنيين السابقين ،وعضو سابق في مجلس إدارة نادي البقعة ،ومن وجوه العمل

االجتماعي ،والشعبي في مخيم البقعة.0202/2/02 ،
29

مقابلة مع الدكتور منير عقل – نقيب الممرضين األردنيين السابقين ،وعضو سابق في مجلس إدارة نادي البقعة ،ومن وجوه العمل

االجتماعي ،والشعبي في مخيم البقعة.0202/2/02 ،

يعين أ ّن أكثر من  %93منهم مهددون برتك مصادر رزقهم ،وهم موزعون
عمال املياومة ،واحلرفيني ،وأصحاب األعمال احلرة.
بني ّ
● من األزمات احلاصلة حالياً صعوبة حتديد عدد الالجئني املتضررين من
تداعيات جائحة (كوروان) ،خارج املخيمات الفلسطينية ،ويقدر عددهم بـ
 811.111الجئ موزعني على عدد من املخيمات ،مثل :خميم النصر،
خميم مأداب ،وغريها من التجمعات الفلسطينية ،يف األردن.
● لغاية اآلن ال تزال العديد من الفرق التطوعية ،واملبادرات الشعبية تعمل
داخل املخيمات ابلتنسيق ،مع اجلهات اإلدارية يف املخيمات الفلسطينية،
يف األردن ،سواء كانت ،السلطات الرمسية األردنية ،أو وكالة األونروا ،مما
يوفر لغاية اآلن منطاً منوذجياً من حاالت التكافل االجتماعي ،داخل
املخيمات الفلسطينية ،يف األردن.
● مت تسجيل عدد من حاالت التوقيف ملخرتقي حظر التجوال ،يف عدد من
املخيمات الفلسطينية ،يف األردن ،مثل خميمي البقعة ،والوحدات ،وال تتوفر
أي معلومات حول أوضاع أسرهم ،وحاجتهم للمعيل ،أو الرعاية
االجتماعية.
● من اجلهات الشعبية اليت تعمل على اإلغاثة ،اخلدمات االجتماعية،
واالقتصادية ألهايل املخيمات الفلسطينية( :شباب من أجل املخيم) ،يف
خميم النصر ،و(اللجنة الشعبية) ،يف خميم البقعة ،وال تزال احلاجة ملحة
إلنشاء العديد من اللجان واهليئات الشعبية ،على غرار تلك التجربتني.

خالصة:

هتدد التداعيات االقتصادية النامجة عن األزمة الصحية أكثر من 8.3
مليون الجئ فلسطيين يف األردن ،ذلك ارتباطاً بتسبب اإلجراءات الطارئة
يف تعطل حوايل  ٣٢٢ألف الجئ فلسطيين عن العمل ،مبا أفقد أسرهم
ملصادر دخلها.
العنصر الذي يفاقم من تبعات هذه األزمة على األمن الغذائي واملعيشي
للسكان ،هو كون معظم من فقد دخله من بني الالجئني ال يشمله
الضمان االجتماعي األردين ،ويف ضوء الغياب الواضح لدور أنروا يف
معاجلة هذه األزمة ،وانكفاء منظمة التحرير الفلسطينية ،سيواجه جمتمع
اللجوء الفلسطيين يف األردن هذه األزمة دون شبكة أمان أو إسناد.
ضعف حضور وبنية املؤسسات األهلية ،جعل اجملتمع ملزماً ابستخدام
أدواته األقل تنظيماً ،واملرتبطة ابلبىن االجتماعية التقليدية ،يف إنفاذ أعمال
إغاثية قوامها الصدقات والتكافل االجتماعي.
ال يقتصر هتديد األزمة على التأثريات املباشرة اليت أحدثتها ،ولكن بتلك
الثغرة املالية اليت أحدثتها يف موازانت األسر نتيجة انقطاع معيليها عن
العمل طيلة فرتة األزمة ،واليت ستعاين هذه األسر ألجل جتاوزها ،ينضم
لذلك التوقعات حول األزمة االقتصادية العاملية املقبلة ،والركود املتوقع
لالقتصاد األردين ،واآلاثر املرتتبة على ذلك على مستوى الوظائف وفرص
العمل ،واليت تعين امكانية حتول جزء من البطالة املؤقتة احلالية بفعل األزمة
(حوايل  %٢٢من القوة العاملة يف املخيمات) ،إىل بطالة دائمة ،وانضمام
شرائح جديدة من الالجئني العاملني بعقود عمل رمسية .

