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أتــّم %10 منهــم تعليمهــم الثانــوي أو تعليمــًا مهنيــًا، و11% 
)برنامــج  قــط طــوال حياتهــم  يلتحقــوا بمدرســٍة  لــم  منهــم 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي، المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن، منظمــة العمــل الدوليــة، 2015(. أمــا فــي 
مخيــم األزرق، فقــد أتــم فقــط %1,5 مــن الالجئيــن تعليمهــم 
المدرســة  تــرك  علــى  آخــرون    5,5% ُأجبــر  بينمــا  الثانــوي، 
الســامية  )المفوضيــة  الدائــر فــي بالدهــم3   بســبب الصــراع 
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 2016أ(. تعمــل المعــّدالت 
المتدنيــة إلتمــام التعليــم الثانــوي بيــن الســوريين علــى منــع 
معظمهــم مــن الوصــول إلــى التعليــم العالــي فــي األردن أو 
الخــارج. وبشــكٍل مماثــل، تُحــد المعــّدالت المتدنيــة لاللتحــاق 

وإتمــام الدراســة مــا بعــد المرحلــة الثانويــة بيــن الســوريين 
أو  الماهــرة  العاملــة  القــوى  بالتوظيــف ضمــن  فرصهــم  مــن 
شــهادة  ُتعــد  التــي  المجــاالت  فــي  وخاصــًة  الماهــرة،  شــبه 
البكالوريــوس متطلبــًا أساســيًا لهــا. وبنــاًء علــى ذلــك، يقتصــر 
واالعمــال  الدخــل  متدنيــة  األعمــال  علــى  الســوريين  عمــل 
باســتثناء  الفقــر،  حــدود  ضمــن  ُتبقيهــم  والتــي  اليدويــة، 
الحــاالت التــي يتمتــع بهــا الالجــىء بمهــارات مهنيــة يدويــة 
ــة )أي فــي مجــاالت  مميــزة تجعــل مــن حرفتــه ســلعًة مطلوب
المــال  رأس  ُيعــّد  حيــث  المعــادن  لحــم  مثــل  معينــة  فنيــة 
البشــري نــادرًا فيهــا ويصعــب العثــور علــى عمــال َمَهــرة فــي 

مجالهــا(.
بالنســبة للســوريين الراغبيــن بإتمــام تعليمهــم الثانــوي فــي 
المــدارس الحكوميــة األردنيــة، يلعــب الوقــت الــذي أمضــاه 

3 واحد من كل عشرة فقط من بين الالجئين السوريين بعمر يتراوح بين 25 
و64 قد أتموا تعليمهم الثانوي. وواحد من كل خمسة من الالجئين السوريين في 

األردن ولبنان من ضمن ذات الفئة العمرية لم ُيتّموا تعليمهم االبتدائي )إّريجي 
وغريس، 2016(. هنالك حاليًا 900,000 طفل سوري خارج المدارس في تركيا 
واألردن ولبنان )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 2016ج(.

مــع  عملهــم  التعليميــة  الخدمــات  مــزودي  معظــم  ُيرّكــز 
الشــرق األوســط غالبــًا  الســوريين ضمــن منطقــة  الالجئيــن 
علــى وصــول األطفــال الســوريين إلــى التعليــم غيــر الرســمي1  
األساســي  التعليــم  إلــى  إضافــًة  النظامــي2،  غيــر  والتعليــم 
الدولــي  المجتمــع  2014 أصبــح  والثانــوي. ولكــن منــذ عــام 
إلــى  الوصــول  علــى  للتركيــز  الـــُملّحة  بالحاجــة  وعيــًا  أكثــر 
أجــل  مــن  الســوريين  لاّلجئيــن  والتدريــب  العالــي  التعليــم 
تحســين فرصهــم للتوظيــف ضمــن أســواق العمــل المحليــة. 
يهــدف هــذا الموجــز للسياســات إلــى تحقيــق ثالثــة أهــداف: 
أوالً؛ اســتعراض الوضــع الراهــن فيمــا يتعلــق بالتعليــم والحالــة 
ــى حاجــات الالجئيــن الســوريين فــي  االقتصاديــة، إضافــًة إل
المنطقــة والمتعلقــة بالتعليــم العالــي، ثانيــًا؛ تقديــم توصيــات 
للجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة تتعّلــق 
بالبرامــج األكاديميــة أو التدريبيــة التــي تســتهدف الالجئيــن 
والتــي توائــم بشــكٍل أفضــل فرصهــم بالحصــول علــى عمــل 
فــي المجتمعــات التــي تســتضيفهم، وثالثــًا؛ تقديــم توصيــات 
تتعّلــق بخيــارات ُمعادلــة شــهادة الثانويــة العامــة لاّلجئيــن 
اقتــراح  إلــى  إضافــًة  المطلوبــة،  الوثائــق  يملكــون  ال  ّممــن 
نظــام  ضمــن  الطلبــة  أولئــك  دمــج  شــروط  علــى  تعديــالت 

التعليــم الحكومــي الرســمي.

الالجئيــن  لــدى  األكاديمــي  التحصيــل  مســتويات  إن 
ــدرة إثبــات ذلــك التحصيــل  الســوريين ُمتدنيــة، عــدا عــن ُن
مــن  الســوريين  مــن  الكثيــر  يمنــع  الــذي  األمــر  بالوثائــق، 
ــة  االنخــراط بالتعليــم الثانــوي أو  االلتحــاق بالقــوى العامل

الماهــرة. أو  الماهــرة  شــبه 

الســوريين مّمــن يعيشــون  %6 فقــط مــن الالجئيــن  يحمــل 
خــارج المخيمــات فــي األردن شــهادة البكالوريــوس،  بينمــا 

1 ُيشير التعليم غير الرسمي إلى التعليم خارج نطاق النظام المدرسي الرسمي، 
إال أنه يعتمد على المنهاج الوطني. قد يتم إعادة دمج طلبة التعليم غير الرسمي 

ضمن نظام التعليم الرسمي حيث أن النظامين يستندان لذات المواد.

2 ُيشير التعليم غير النظامي إلى التعليم خارج نطاق النظام المدرسي الرسمي، 
وال يستند إلى المنهاج الوطني أو أي منهاج رسمي.

“تحمــل المعرفــة قيمــًة كبيــرًة بالنســبة لنــا. ســوف 
تعلُّمــًا  لنــا  يضمــن  تعليمــي  برنامــج  بــأي  نلتحــق 

مهنيــًا.” وتطــورًا  حقيقيــًا 
 شاب سوري من المشاركين بمجموعات التركيز التي عقدتها 

إدراك في مخيم الزعتري عام 2016.
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تحديــد  فــي  أساســيًا  دورًا  الدراســة  عــن  ُمنقطعــًا  الطالــب 
أهلّيتــه لدمجــه فــي النظــام المدرســي الرســمي. فمــن أجــل 
االلتحــاق بالمــدارس الحكوميــة األردنيــة، ال يســتطيع الطالــب 
أن يكــون أكبــر بثــالث ســنوات مــن باقــي الطلبــة فــي أي مــن 
ــق  الصفــوف )وزارة التربيــة والتعليــم، 2016(. أمــا فيمــا يتعل
بالطلبــة الحاصليــن علــى شــهادة الثانويــة مــن دولــة ليســت 
الشــهادة  لمــزودي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  قائمــة  ضمــن 
المعتــرف بهــم، يمكــن التقــدم الختبــارات المحتــوى والكفــاءة 
ــة الشــهادة بالتوجيهــي. ويجــب تزويــد وزارة التربيــة  لمعادل
المنشــأ  بلــد  مــن  ثانويــة رســمية صــادرة  بشــهادة  والتعليــم 
قبــل نيــل فرصــة التقــدم الختبــارات المعادلــة. تبلــغ تكلفــة كل 
مــن االختبــارات 100 دينــار أردنــي  )وزارة التربيــة والتعليــم، 
2016(. وتكلفــة الشــهادة 25 دينــارًا  )وزارة التربيــة والتعليــم، 
2016(. وبهــذا يبلــغ مجمــوع تكلفــة المعادلــة 225 دينــارًا، وهــو 
مبلــغ ال يمكــن لمعظــم الســوريين تحّملــه حيــث َتــراوح إجمالي 
دخــل معظــم األســر خــارج المخيمــات4 )%56( بين 100 – 299 
دينــارًا بالشــهر فــي عــام 2013، وهــو أقــل بكثيــر مــن الحــد 
األدنــي لألجــور )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، منظمــة العمــل 
الدوليــة، 2015(. بالنســبة لالجئيــن الســوريين مّمــن انقطعــوا 
عــن الدراســة ألكثــر مــن ثــالث ســنوات يكــون دمجهــم بالنظــم 
المدرســي الرســمي مســتحيالً. فــي العــام الماضــي، أشــارت 
وزارة التربيــة والتعليــم بشــكٍل غيــر رســمي للجهــات المعنيــة 
أنها ســتقوم بمنح اســتثناءات للســوريين الراغبين بااللتحاق 
ــر مــن ثــالث  بالنظــام التعليمــي الرســمي بعــد انقطاعهــم ألكث
ســنوات ضمــن جهودهــا لالســتجابة ألزمــة اللجــوء الســوري. 
ــم يتعلــن حتــى اآلنبشــكٍل رســمي  إال أن هــذه االســتثناءات ل

عبــر موقــع الــوزارة أو عبــر الجريــدة الرســمية.
يّتســم الوصــول إلــى التعليــم العالــي بــذات الصعوبــة التــي 
تواجــه العديــد مــن الســوريين لــدى محاولــة إعــادة دمجهــم 
جلســات  كشــفت  فقــد  الرســمي.  التعليــم  نظــام  ضمــن 
مجموعــات التركيــز أن غالبيــة الســوريين ال يملكــون معهــم 
فــي األردن الشــهادات التــي ُتثبــت أعلــى تحصيــل أكاديمــي 
لذلــك،  2016أ(. ونتيجــًة  )إدراك،  حصلــوا عليــه فــي ســوريا 
ال يتمكــن الالجــؤون الســوريون مــن الوصــول إلــى التعليــم 
العالــي- إاّل فــي حــال قــّرروا إعــادة االلتحــاق بالصفــوف 11 
الثانويــة العامــة- أو  و12، وبالتالــي الحصــول علــى شــهادة 

4 حوالي %80 من الالجئين السوريين في األردن يعيشون في مجتمعات 
ُمستضيفة.

الحصــول علــى الوظائــف عاليــة األجــر والتــي تتطّلــب شــهادة 
بكالوريــوس كحــٍد أدنــى. يقتصــر الخيــار الســابق علــى أولئــك 
الذيــن لــم ينقطعــوا عــن المدرســة ألكثــر من 3 ســنوات. حوالي 
ُثلــث المشــاركين فــي جلســات مجموعــات التركيــز قــد أتمــوا 
ــة  ــوي فــي ســوريا، ولكنهــم ُحرمــوا مــن مواصل تعليمهــم الثان
شــهاداتهم  معادلــة  علــى  قدرتهــم  عــدم  بســبب  تعليمهــم 
إعــادة  التوجيهــي دون  أوالتقــدم المتحــان  أو  بالتوجيهــي، 
كانــت  الخصــوص،  وجــه  علــى  للذكــور  بالنســبة  الصفــوف. 
خيــار العثــور علــى وظيفــة ُمجزيــة أفضــل مــن إعــادة المرحلــة 
الثانويــة. فــي حــاالت األزمــة كهــذه، يجــب النظــر فــي خيــارات 

بديلــة إلتمــام المرحلــة الثانويــة أو معادلتهــا.

معــّدل التوظيــف بيــن الالجئيــن الســوريين متــدٍن. غالبيــة 
وظائــف  فــي  يعملــون  توظيفهــم  يتــم  الذيــن  الســوريين 
فــي  العامليــن منهــم  المهــارة، وغالبيــة  حرفيــة محــدودة 

وظائــف إداريــة لــم يحصلــوا بعــد علــى تصاريــح عمــل.

يبلــغ معــّدل مشــاركة الســوريين فــي القوى العاملــة في األردن 
%28 مقارنــًة بـــــ %63.4 للمتوّســط عالميــَا )إّريجــي وغريــس، 
2016، البنــك الدولــي، 2014(. وقــد بلــغ معــّدل البطالــة بيــن 
للمتوّســط  بــــ6%  مقارنــًة   2015 عــام  فــي   61% الســوريين 
 .)2014 الدولــي،  البنــك   ،2016 وغريــس،  )إّريجــي  عالميــًا 
غالبيــة الســوريين مّمــن يتمكنــون مــن العثــور علــى وظيفــة 
والحصــول علــى تصريــح عمــل مــن وزارة العمــل، يعملــون فــي 
مجــال اإلنشــاءات والزراعــة والصناعــات التصديريــة مثــل 
منهــم   5% 2016ب(.  العمــل،  )وزارة  واأللبســة  المنســوجات 
المحلــي  العمــل  فقــط يشــغلون وظائــف إداريــة فــي ســوق 
)إّريجــي وغريــس، 2016(. وفقــًا لدراســة عبــر الهاتــف أجرتهــا 
فة من القطاع  إدراك5  على عينة من 27 من الشــركات الـــُموظِّ

5 إدراك هي المنصة العربية األولى في العالم للمساقات اإللكترونية الجماعية 
مفتوحة المصادر. وهي مبادرة غير ربحية أطلقتها جاللة الملكة رانيا العبدلله.

وظيفــة.  أيــة  وظيفــة،  علــى  للحصــول  “تقّدمنــا 
ــن يصعــب إرضاؤهــم، نحــن نرغــب فقــط  فلســنا مّم
بالحصــول علــى عمــل ومصــدر دخــل. ولكــن ال أحــد 

بتوظيفنــا”. يقــوم 
فتاة سورية من المشاركات بمجموعات التركيز التي عقدتها 

إدراك في مخيم الزعتري عام 2016.
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الخــاص، فــإن الســوريين الذيــن يعملــون لــدى عــدد مــن تلــك 
الشــركات لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى تصريــح عمــل رغــم 
التقــّدم لذلــك وفقــًا لإلجــراءات الرســمية عــدة مــّرات )إدراك، 

2016ب(.
نيــا  الدُّ بحدودهــا  الســوريين  الشــباب  بيــن  العمالــة  تبقــى 
يفتقــرون  الذيــن  أولئــك  بيــن  وخصوصــًا  المخيمــات،  فــي 
العظمــى  الغالبيــة  المخّيــم.  حــدود  خــارج  ــل  التنقُّ لحريــة 
مــن الشــباب الســوريين )%92( مّمــن شــاركوا بالمســح الــذي 
أجرتــه اليونيســف عــام 2015 أشــاروا إلــى عــدم مشــاركتهم 
بأيــة أعمــال مدفوعــة األجــر أو تدريــب أو أعمــال تطوعيــة 
)المجلــس النرويجــي  غيــر مدفوعــة األجــر فــي المخيمــات 
لاّلجئيــن ، 2016(. وفــي محاولــة لتعزيــز نشــاطها فــي مخيــم 
المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفّوضيــة  تمّكنــت  الزعتــري، 
لشــؤون الالجئيــن، بالتعــاون مــع منظمــات أخــرى، مــن إعــداد 
خطــة لــ”النقــود مقابــل العمــل” بحيــث يتــم مكافــأة الالجئيــن 
ماديــًا مقابــل خدمــات يقدمونهــا للشــركاء المختلفيــن فــي 
تنفيــذ البرامــج وتســهيل الخدمــات فــي المخّيــم )المجلــس 
النرويجي لاّلجئين ، 2016ب(. حوالي %82 من المستفيدين 
مــن ذلــك البرنامــج هــم مــن العامليــن شــبه المَهــرة و%18 منهم 

فقــط ُيعــّدون مــن العامليــن المَهــرة. 
الِمَهــن التــي تتطلــب عامِليــن شــبه َمَهــرة أو ذوي مهــارة عاليــة 
لقانــون  األردنييــن وفقــًا  علــى  بالغالــب  تقتصــر  األردن  فــي 
العمــل األردنــي. وتشــتمل تلــك المهــن علــى 16 مهنــة ضمــن 
الماليــة  واإلدارة  المحاســبة  منهــا  األردنــي  العمــل  ســوق 
والطــب  والهندســة  المعلومــات  وتكنولوجيــا  والتســويق 
للعمالــة  اســتثناءات  منــح  يتــم  الــخ.  األعمــال..  وإدارة 
ــة اســتنادًا  ــك المهــن فــي حــاالت معين الوافــدة للعمــل فــي تل
األدرنــي،  االقتصــاد  ضمــن  العمــل  لمجــال  األولويــة  لدرجــة 
فة. تتطّلــب مثــل تلــك الحاالت  وكذلــك طبيعــة الشــركة الـــُموظِّ
موافقــة وزيــر العمــل للحصــول علــى تصاريــح عمــل مــن ذلــك 
النــوع )وزارة العمــل، 2016ب(. ووفقــًا لــوزارة العمــل، إتاحــة 
تلــك المهــن أمــام الســوريين غيــر ممكــن حاليــًا، إال أن الــوزارة 
تمنــح تصاريــح عمــل مجانيــة منــذ بدايــة عــام 2016 لالجئيــن 
الســوريين الراغبيــن بالعمــل فــي القطاعــات التصديريــة فــي 
إلــى غيرهــا  األردن والمناطــق الصناعيــة المؤهلــة6، إضافــًة 
ُأبرمــت  اتفاقيــة  ضمــن  المهــارة،  محــدودة  القطاعــات  مــن 
لنــدن  فــي   2016 عــام  شــباط  فــي  األردن”  “ميثــاق  تحــت 

6 المناطق الصناعية المؤهلة هي مناطق مخصصة رسميًا من قبل الحكومة 
األردنية لتصنيع البضائع المؤهلة لدخول األسواق األميريكية بشكل معفي من 

الرسوم والضرائب )الحكومة اإللكترونية في األردن، 2016(.

)كراســبان، 2016، حكومــة المملكــة المتحــدة، 2016(. يجــب 
التــي  التعليميــة  والبرامــج  المهــارات  تدريــب  برامــج  علــى 
االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  أن  الســوريين  الالجئيــن  تســتهدف 
ــق بدمــج الســوريين فــي ســوق العمــل  المحــددات التــي تتعل
األردنــي. علــى تلــك البرامــج أن ُتحــدد المجــاالت الرئيســية 
ضمــن االقتصــاد األردنــي التــي ُيســمح لغيــر األردنييــن العمــل 
المطلوبــة،  المهــارات  فــي  تدريــب متخصــص  بهــا، وتقديــم 
لجعــل الســوريين أكثــر أهليــًة للوظائــف الشــاغرة، وبالتالــي 

رفــع مّيزتهــم التنافســية.

فة التــي  فيمــا كانــت العديــد مــن الشــركات األردنيــة الـــُموظِّ
تــم التواصــل معهــا خــالل الدراســة عبــر الهاتــف ُمتقّبلــة 
القانونيــة  العوائــق  تــزال  ال  الســوريين،  توظيــف  لفكــرة 
تمتنــع  كمــا  بذلــك.  القيــام  عــن  ُتثنيهــا  التكلفــة  وأعبــاء 
فة عــن توظيــف الســوريين فــي  ــُموظِّ الشــركات األردنيــة الـ
المجــاالت المهنيــة التــي تتمّتــع بوفــرة مــن العمالــة األردنيــة 
وذلــك بســبب وجــود العوائــق القانونيــة مــن جهــة، واالتــزام 
بيــن  البطالــة  مــن  الحــد  فــي  بالمســاهمة  الشــركات  هــذه 

األردنييــن مــن جهــٍة أخــرى.

أشــارت أكثــر مــن نصــف الشــركات الـــُموّظفة )14( التــي تــم 
التواصــل معهــا مــن خــالل دراســة إدراك عبــر الهاتــف مــن أصل 
27 شــركة مــن القطــاع الخــاص أن درجــة البكالوريــوس هــي 
الحــد األدنــى للتوظيــف. حوالــي نصــف الشــركات )13( أشــاروا 
ــرة أكثــر مــن المؤهــالت  ــى المهــارات والخب ــى تركيزهــم عل إل
خريجــي  لتوظيــف  اســتعدادهم  عــن  ُمعّبريــن  األكاديميــة، 
كليــات المجتمــع فــي حــاالت اســتثنائية. باســتثناء 4 شــركات 
اســتعدادها  عــن  عّبــرت  الـــُموّظفة  الشــركات  كافــة  كبيــرة، 
لتوظيــف الســوريين بشــرط عــدم فــرض العوائــق القانونيــة 
الكثيــر مــن األعبــاء الماليــة والوقــت علــى عاتــق مســؤولي 
شــؤون الموظفيــن. وقــد ذكــرت اثنتــان مــن الشــركات تجــارب 
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ُمحبطــة مــّروا بهــا خــالل محاولــة الحصــول علــى تصاريــح 
قــد  كانــوا  أو  توظيفهــم  أرادوا  ســوريين  لمرشــحين  عمــل 
مــن  االســتفادة  يجــب  2016ب(.  )إدراك،  بالفعــل  وّظفوهــم 
تلــك النتائــج فــي تصميــم برامــج تعليميــة تســتهدف الالجئين 
ــار فــي المســتقبل، مــع  الســوريين ســواًء مــن الشــباب أو الكب
األخــذ باالعتبــار أن علــى البرامــج التدريبيــة أن توّفــر المعرفــة 
والمهــارات فــي المجــاالت التــي ُيســمح للســوريين البحــث عــن 
فــرص عمــٍل بهــا. التخصصــات األكاديميــة فــي مجــاالت مثــل 
ــن تــؤدي  ــوم الحاســوب ل إدارة األعمــال واإلدارة الماليــة وعل
إلــى الربــط بفــرص التوظيــف بالنســبة لالجئيــن الســوريين. 
توفيــر  فــي  االســتثمار  فــي  الراغبــة  الجهــات  علــى  يجــب 
مثــل تلــك الفــرص التعليميــة أن تنظــر فــي نمــاذج التطــّور 
المهنــي المســتدامة للســوريين بــدالً مــن مجــرد االســتفادة مــن 

الشــركاء األكاديمييــن والمحتــوى المتوفــر.

بشــكٍل  والشــخصية  المهنيــة  الســوريين  طموحــات  ُتركــز 
رئيســي علــى أهميــة الحصــول علــى فــرص عمــل ُمجزيــة 

تعليمهــم. ومواصلــة 

ولدى ســؤالهم عن األسباب 
التحاقهــم  وراء  الرئيســية 
أجــاب  إدراك،  بمســاقات 
الالجــؤون الســوريون فــي 
واألزرق  الزعتــري  مخيــم 
اإلماراتــي  والمخيــم 
وجــودوا  أنهــم  األردنــي 
فــي هــذه المســاقات فرصــة 
مهاراتهــم  “تحســين  لـــ 
العثــور علــى فرصــة عمــل”. كان هــذا  مــن أجــل  األساســية 
الالجئيــن بنســبة  بيــن  الخيــار مــن االجوبــة االكثــر شــيوعا 
ثالاثــة أضعــاف مقارنــة باالجوبــة االخــرى.. أمــا ثانــي أكثــر 
يليــه  شــخصية”  “اهتمامــات  فــكان  تكــرارًا  األســباب 
ــة التعليــم الثانــوي أو الجامعــي” )ســبيكمان، 2015(.  “مواصل
علــى  الحصــول  أن  الســوريون  يعتقــد  ذلــك؛  علــى  عــالوًة 
المهــارات الفنيــة والمهنيــة ســيقودهم إلــى العديــد مــن الفــرص 
فــي ســوق العمــل المحلــي )أحمــد زاده وآخــرون، 2014(. مــن 
جهــٍة أخــرى، كشــفت دراســة أجرتهــا اليونيســف عــام 2015 
أن %93 مــن الالجئيــن الشــباب فــي مخيــم الزعتــري بحاجــة 
أهميــة  ُيبــرز  الفنــي والمهنــي والتعليــم، ممــا  التدريــب  إلــى 

ــأن  مثــل ذلــك التعليــم بالنســبة للســوريين الذيــن يعتقــدون ب
حصولهــم علــى التدريــب الفنــي والمهنــي والتعليــم ســيزيد 
زاده  )أحمــد  عمــل  فــرص  علــى  حصولهــم  احتمــاالت  مــن 

.)2014 وآخــرون، 
التحــاق  وراء  الرئيســي  الهــدف  التوظيــف  ُيمّثــل  بينمــا 
عــن  منهــم  العديــد  عّبــر  التدريبيــة،  بالمســاقات  الســوريين 
اهتماماتهــم فــي مجــاالت أكاديميــة مختلفــة ُتثيــر فضولهــم 
علــى المســتوى الفكــري. حيــث ذكــر بعــض المشــاركين فــي 
جلســات مجموعــات التركيــز فــي مخيــم الزعتــري اهتمامــًا 
بتخصصــات معينــة تنطــوي علــى العديــد مــن المســاقات التــي 
ُتعّلــم مهــارات فنيــة مثــل البرمجة، إضافــًة إلى مجاالت أخرى 
ضمــن العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة مثــل التاريــخ واللغــة 
العربيــة وعلــم النفــس )إدراك، 2016(. أمــا المشــاِركات اإلنــاث 
البيانــات.  وعلــوم  األعمــال  إدارة  فــي  اهتمامــًا  أبَديــن  فقــد 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛ كان مجــال االختصــاص أقــل أهميــًة 
بالنســبة للمشــاركين مقارنــًة باحتمــاالت التوظيــف المرتبطــة 

بــأي مــن البرامــج التعليميــة.

ُترّكــز البرامــج التعليميــة والتدريبيــة المتاحــة حتــى اآلن 
علــى المهــارات العامــة فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا 
عــام  فــي  أمــا  الحياتيــة فحســب.  والمهــارات  المعلومــات 
األكاديميــة  البرامــج  مــن  المزيــد  إطــالق  فســيتم   2017
التــي تســتهدف الالجئيــن الســوريين فــي المخيمــات )إن-
زون، 2016(. ولكــن تــم حتــى اآلن إطــالق برنامــج أكاديمــي 
ُمعتمــد واحــد، بمحتــوى أكاديمــي ثانــوي ُمعــّرب تم تصميمه 
وتنفيــذه لمــرة واحــدة فــي تركيــا، ولــم ُيحــدد بعــد فيمــا إذا 

كان ســيتم مواصلــة مثــل هــذا البرنامــج أم ال.

خــالل الســنتين الماضيتين، 
دوليــة  منظمــات  قامــت 
غيــر حكوميــة ومؤسســات 
ودوليــة  محليــة  تعليميــة 
دورات  وتقديــم  بتصميــم 
تدريبيــة ومحتوى أكاديمي 
لالجئيــن الســوريين ممــن ال 
االلتحــاق  مــن  يتمكنــون 
بالجامعات الرســمية. ولكن، 

ُتثيــر البرامــج الحاليــة أربعــة تحديــات أمــام الالجئيــن، وهــي: 
1( المهــارات والمعرفــة التــي يتــم الحصــول عليهــا ال ترتبــط 

ــا نتمتــع بالطمــوح.  “لقــد كّن
مــن  هربنــا  أن  بعــد  ولكــن 
ســوريا لــم يعــد هنالــك مــا 

إليــه”.  نتطّلــع 
شاب سوري من المشاركين 

بمجموعات التركيز التي عقدتها 
إدراك في مخيم الزعتري عام 

.2016

عنــاء  تحمــل  علــّي  “لِــَم 
التدريــب؟  لهــذا  الذهــاب 
أنــا أرغــب بشــهادة حقيقيــة 

حياتــي.”  مــن  ُتغّيــر 
شاب سوري من المشاركين 

بمجموعات التركيز التي عقدها 
المجلس النرويجي لالجئين 
)المجلس النرويجي. 2016(.
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بشــكٍل مباشــر بفــرص التوظيــف فــي ســوق العمــل المحلــي؛ 
2( يتــم تقديــم المحتــوى المتوفــر باللغــة اإلنجليزيــة، األمــر 
الــذي يشــكل عائقــًا أمــام تعلُّــم غالبيــة الســوريين مســتوياتهم 
المتدنيــة فــي كفــاءة اللغــة اإلنجليزيــة )المجلــس النرويجــي 
لالجئيــن، 2016، إدراك، 2016أ(؛ 3( ال يقــدم أي مــن البرامــج 
شــهادات ُمعتمــدة لــدى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
فــي األردن، علــى الرغــم مــن أن بعضــًا مــن تلــك البرامــج، مثــل 
البرامــج التــي تقدمهــا إن-زون  وكيــرون  توفــر فرصــة معادلــة 
الســاعات فــي الجامعــات األوروبيــة وفقــًا للنظــام األوروبــي 
كيــرون8،   ،2016 )إن-زون7،  المعتمــدة  للســاعات  التراكمــي 
جامعــة  مــع  بالشــراكة  غزالــة  أبــو  طــالل  وجامعــة   ،)2016
ــي  ــل المجلــس الوطن أميتــي تقــدم شــهادات ُمعتمــدة مــن ِقب
للتقويــم واالعتمــاد، الـــُمعترف بــه فــي كٍل مــن الهنــد وأوروبــا 
البرامــج   )4 وأخيــرًا،  2016((؛  غزالــة،  أبــو  طــالل  )مؤسســة 
التــي توفــر الفرصــة لمعادلــة الســاعات المعتمــدة وفقــًا للنظــام 
األوروبــي تتطّلــب وثائــق معينــة مــن الالجئيــن الســوريين، إاّل 
أنهــم يقدمــون فتــرة ســماح لمــدة ســنتين حتــى يتــم تســليم 
أن  إلــى  بالنظــر   .)2016 إن-زون،   ،2016 )كيــرون،  الوثائــق 
الســوريين قــد أبــدوا ترددهــم فــي االلتحــاق بالمســاقات غيــر 
المعتمــدة رســميًا، يجــب علــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي أن تنظــر فــي الشــراكة مــع مؤسســات التعليــم العالــي 
ومــزودي خدمــات المحتــوى األكاديمــي، مــن أجــل الترويــج 
للبرامــج التعليميــة مــا بعــد المرحلــة الثانويــة بيــن الســوريين. 
إن تقديــم المزيــد مــن البرامــج المعتمــدة لالجئيــن الســوريين 
االقتصــاد  فــي  عمــل  بفــرص  ترتبــط  تخصصــات  ضمــن 
المحلــي مــن شــأنه تحســين ُســبل العيــش للكثيــر مــن الشــباب 
الســوريين، األمــر الــذي ينعكــس أيضــًا بالنفــع علــى االقتصــاد 

األردنــي ككل.
كمــا أن ربــط محتــوى المســاقات مــع المجــاالت الرئيســية فــي 
االقتصــاد األردنــي ُيعــّد أمــرًا حيويــًا في رفع معّدالت مشــاركة 
الســوريين فــي ســوق العمــل. تقــّدم البرامــج الحاليــة المتاحــة 
اللغــات والمهــارات  فــي  الســوريين مســاقات  الشــباب  أمــام 
الحياتيــة والممارســات المهنيــة العامــة التــي تدعــم االســتعداد 
لمقابــالت العمــل وأجــواء بيئــة العمــل. أمــا المحتــوى الحالــي 
الــذي يوفــر معرفــًة عميقــة ويمّهــد لتطويــر المهــارات علــى 
مســتوًى عــاٍل لالجئيــن الســوريين فهــو غالبــًا مــا يكــون باللغــة 

 Center for Interpreting in 7 إن-زون هو مركز الترجمة في مناطق النزاعات
Conflicts ويعمل بالشراكة مع جامعة جينيف في سويسرا.

8 كيرون هي مؤسسة حديثة مقرها برلين تقدم خدمات التعليم العالي لالجئين 
حول العالم.

اإلنجليزيــة، مــع توفــر الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة فــي بعضها. 
وُتعــد جامعــة غــازي عنتــاب المؤسســة الوحيــدة التــي تقــدم 
برنامجــًا جامعيــًا ُمعّربــًا لالجئيــن الســوريين فــي مجــال العلوم 
االجتماعيــة والهندســة )ســبارك، 2016(. إال أن مســتقبل هــذا 
البرنامــج غيــر واضــح، حيــث تجــري المناقشــات حاليــًا التخــاذ 
قــرار بتحويــل البرنامــج إلــى اللغــة التركيــة، وبالتالــي يصبــح 
االلتحــاق  قبــل  التركيــة  اللغــة  تعلُّــم  الســوريين  علــى  لزامــًا 

.)2016 )ســبارك،  التركيــة  بالجامعــات 

ــك 11 منظمــة أخــرى  ــى جانــب جامعــة غــازي عنتــاب، هنال إل
لالجئيــن  تدريبيــة  أو دورات  تقديــم مســاقات  علــى  تعمــل 
الســوريين لمــا بعــد المرحلــة الثانويــة. تضــم تلــك المنظمــات 
كالً مــن: المجلــس النرويجــي لالجئيــن ومنظمــة كير وإن-زون 
والمجلــس الثقافــي البريطانــي وكيــرون والمركــز اليســوعي 
المفتوحــة  العربيــة  والجامعــة  عنتــاب  غــازي  وجامعــة 
ــة ومعهــد غوتــه والمعهــد الفرنســي  ــو غزال وجامعــة طــالل أب
وأخيــرًا؛ آي تــي ووركــس للتعليــم. يقــدم كل مــن المجلــس 
ــًا للموظفيــن ومراكــز  النرويجــي لالجئيــن ومنظمــة كيــر دعم
التعلُّــم لالجئيــن المهتميــن بااللتحــاق بالمســاقات الجماعيــة 
مفتوحــة المصــادر علــى منصــة إدراك، إاّل أن مســاقات إدراك 
ال ُتحســب ضمــن الســاعات المعتمــدة للشــهادة الجامعيــة أو 

مــا يعادلهــا.
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إلــى اإلنترنــت  النقــال والوصــول  الهاتــف  ُيعــد اســتخدام 
مــن بيــن الضروريــات بالنســبة لالجئيــن الســوريين الشــباب 
المتدنيــة  الدخــل  مــع مســتويات  المخيمــات. وحتــى  فــي 
عامــًة فــي المخيمــات والمجتمعــات المســتضيفة، ُيصّنــف 
التكنولوجيــا  أدوات  علــى  اإلنفــاق  الســوريون  الالجــؤون 
ضمــن أولويــات اإلنفــاق، إلــى جانــب غيرها مــن الضروريات 
كالغــذاء وخدمــات الرعايــة الصحيــة )المفوضيــة الســامية 
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، 2016(. نــادرًا مــا يتــم 
يواجــه  كتحــدٍّ  لهــا،  االفتقــار  أو  الرقميــة،  الثقافــة  رصــد 

الالجئيــن خــالل إتمامهــم للمســاقات اإللكترونيــة.

عــن  الزعتــري  مخيــم  فــي  الســوريين  مــن   89% كشــف 
ــة بربطــه بشــبكة اإلنترنــت،  امتالكهــم لهاتــف نقــال مــع الرغب
بينمــا أشــار %85 مــن المشــاركين بالدراســة إلــى امتالكهــم 
شــريحة هاتــف نقــال واحــدة علــى األقــل، األمــر الــذي ُيبــرز 
أهميــة اســتغالل الهواتــف النقالــة لغايــات تعليميــة، ســواًء مــن 
خــالل التطبيقــات التعليميــة أو المحتــوى الــذي يمكــن تحميله 
مطــّوري  علــى   .)2015 وآخــرون،  )مايتالنــد  اإلنترنــت  عبــر 
تطبيقــات التعلُّــم النظــر فــي تطويــر مّيــزات ال تحتاج االتصال 
باإلنترنــت موّجهــة لالجئيــن الســوريين حيــث أن االتصــال 
بشــبكة اإلنترنــت مــن خــالل الهاتــف النقــال داخــل المخيمــات 
غيــر ممكــن. فالوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت عبــر خدمــات 
الجيــل الثالــث غيــر متوفــر فــي مخيــم الزعتــري، ولكــن يمكــن 
لالجئيــن شــراء جهــاز راوتــر وتركيبــه فــي مســكنهم، إال أن 
قــوة التغطيــة تتفــاوت وفقــًا للموقــع ضمــن المخيــم )إدراك، 
مــا  غالبــًا   .)2017 لالجئيــن،  النرويجــي  المجلــس  2016أ، 
يتــم االتصــال باإلنترنــت فــي مراكــز التعلُّــم ألولئــك الذيــن 
يشــاركون فــي الــدورات التدريبيــة وغيرهــا مــن المســاقات 
لالجئيــن،  النرويجــي  المجلــس  2016أ،  )إدراك،  التعليميــة 
2016(. مــن جهــٍة أخــرى، يتمّتــع الســوريون القاطنــون فــي 
المجتمعــات المســتضيفة باّتصــاٍل أقــوى وأكثــر ثباتــًا بشــبكة 
مــن   60% النقالــة.  مــن خــالل هواتفهــم  اإلنترنــت وخاصــًة 
الالجئيــن الســوريين يّتصلــون باإلنترنــت مــن خــالل هواتفهــم 
النقالــة فقــط، بينمــا يّتصــل باإلنترنــت عبــر الحاســوب أقــل مــن 

%10 منهــم )مايتالنــد وآخــرون، 2015(.
وفقــًا لتقريــر منظمــة كيــر حــول مشــاركة الالجئيــن الســوريين 
المشــاركين  مــن  فقــط   6% التعليميــة،  إدراك  فــي مســاقات 
اســتخدام  ُيفّضلــون  أنهــم  إلــى  أشــاروا  األزرق  مخيــم  مــن 
هاتفهــم النقــال لغايــات التدريــب والتعلُّــم حيــث أنهــم فــي 

أوقــات الصبــاح يكونــوا ُمنشــغلين باألعمــال المــدّرة للدخــل 
والمهــام المنزليــة، األمــر الــذي ُيشــّكل حقيقــًة هامــة يجــب 
أخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم المســاق وإعــداد برنامجــه 
تدريــب  فــي  الذكــور  الالجئيــن  إشــراك  مــن  للتأكــد  الزمنــي 
وتعليــم مــا بعــد المرحلــة الثانويــة )2016(. أمــا بالنســبة لباقــي 
الطلبــة، فقــد أشــاروا إلــى أنهــم يفضلــون البعــد االجتماعــي 
عنــد  المســاقات  تلــك  فــي  المشــاركة  علــى  ينطــوي  الــذي 
طرحهــا بطــرق مدكجــة، وأنهــم يتطّلعــون ُقُدمــًا للتعّلــم ضمــن 

.)2016 )منظمــة كيــر،  مجموعــات 
علــى الرغــم مــن أهميــة الوصــول إلــى الوســائل التكنولوجيــة 
ــا مــن أجــل  بالنســبة للســوريين، إاّل أن اســتخدام التكنولوجي
التعليــم ال يمّثــل توّجهــا أساســيًا بالنســبة لالجئيــن لســوريين. 
وقــد أشــار غالبيــة المشــاركين مــن الذكــور واإلنــاث بجلســات 
مجموعــات التركيــز التــي عقدتهــا إدراك فــي مخيــم الزعتــري 
مثيــرة  يكــون تجربــًة جديــدة  قــد  المدمــج  التعلُّــم  أن  الــى 
لالهتمــام، ولكنهــم أكــدوا علــى الحاجــة لوجــود تركيــز أكبــر 
بيــن  مــا  وكذلــك  الطلبــة،  بيــن  الشــخصية  التفاعــالت  علــى 
الطلبــة وأســاتذهم مقارنــًة باألهميــة المعطــاة الســتراتيجيات 
تفضيــل  أن  هنــا  ذكــره  الجديــر  مــن  و  اإللكترونــي.  التعّلــم 
ــع مــن  المشــاركين للتفاعــالت الشــخصية مــع المعلميــن ال ينب
نقــص مهــارات الســوريين فــي اســتخدام التكنولوجيــا. أمــا 
جلســات مجموعــات التركيــز التــي نظمتهــا منظمــة كيــر، فقــد 
بينــت أن التحديــات الرئيســية التــي واجههــا الســوريون خالل 
التحاقهــم بمســاقات إلكترونيــة ارتبطــت باالتصــال المتقّطــع 
لإلنترنــت، وخاصــًة خــارج مراكــز التعلُّــم، ِعوضــًا عــن نقــص 
المعرفــة أو المهــارات فــي اســتخدام األدوت الرقميــة )2016(. 
مــن  االســتفادة  مواصلــة  التعليميــة  البرامــج  علــى  يجــب 
التكنولوجيــا مــن أجــل تعليــم الالجئيــن الســوريين، واالهتمــام 
التــي  الحلــول  اإلنترنــت وتقديــم  بشــبكة  االتصــال  بقضايــا 
تشــتمل علــى تطويــر مّيــزات ال تحتــاج االتصــال باإلنترنــت 
ضمــن تطبيقــات الهاتــف النقــال، ورفــع أعــداد مراكــز التعلُّــم 
فــي أرجــاء المخيــم بحيــث ال يتــم اســتثناء مــن يعيشــون فــي 
مناطــق بعيــدة بســبب بعدهــم عــن نقــاط االتصــال الالســلكي 

2016أ(.  )إدراك،  باإلنترنــت 
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حاجات الالجئين السوريين التعليمية 
واالقتصادية في األردن

ملخص السياسات                                                                  

التوصيات:

1. يجــب النظــر فــي نمــاذج التعليــم المبنــي علــى الكفــاءة 
لالجئيــن  بالنســبة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  ِقبــل  9مــن 

الســوريين الذيــن انقطعــوا عــن نظــام التعليــم المدرســي 
الرســمي لفتــرات طويلــة ويرغبــون بالحصــول علــى معادلــة 
الصفــوف،  إعــادة  دون  األردن  فــي  الثانويــة  للمرحلــة 
وكذلــك بالنســبة لالجئيــن الســوريين الذيــن أتّمــوا تعليمهــم 
الثانــوي فــي ســوريا ولكنهــم يفتقــرون للوثائــق التــي ُتثبــت 
ذلــك. يقــدم التعليــم المبنــي علــى الكفــاءة لالجئيــن الســوريين 
مســارات ُمحتملــة دون عوائــق ماليــة للحصــول علــى وثائــق 
الفرصــة  نيــل  وبالتالــي  الثانويــة،  المرحلــة  إتمــام  ُتثبــت 
للوصــول إلــى مؤسســات التعليــم العالــي. فقــد أّكــد غالبيــة 
المشــاركين بجلســات مجموعــات التركيــز التــي عقدتهــا إدراك 
فــي مخيــم الزعتــري علــى أهميــة موضــوع الوثائــق والــذي 
يتــم مناقشــته بشــكل دوري وعلــى نطاٍق واســع بيــن الالجئين 
ــّم الكثيــر مــن الالجئيــن  فــي األردن وحــول العالــم. فبينمــا أت
تعليمهــم الثانــوي بالفعــل، بشــهادة البكالوريــا الســورية غيــر 
وبالتالــي؛   .)12 )الصــف  االردن  فــي  رســميًا  بهــا  معتــرف 
ــة  ــى الالجئيــن الســوريين إعــادة صفــوف المرحل يتوجــب عل
الثانويــة وإال ســيتم اســتثناؤهم مــن نظــام التعليــم العالــي 
األمــر الــذي ينطــوي علــى محدوديــة فــرص العمــل التــي تــؤدي 
ــزة األساســية لنمــوذج التعليــم المبنــي  ــى دخــل ثابــت. المّي إل
علــى الكفــاءة تتمثــل فــي قلــة تكلفتــه ومرونتــه فــي تحديــد 
الوتيــرة التــي يختارهــا الطــالب إلتمــام المقــررات الدراســية، 
اســتنادًا بشــكل رئيســي علــى إظهــار الكفــاءة بــدالً مــن مجــرد 
تحقيــق عالمــات مرتفعــة فــي االمتحانــات التقليديــة )هاينــز 
علــى  المبنــي  التعليــم  نمــوذج  أن  رغــم   .)2016 وآخــرون، 
الكفــاءة ُمطّبــق فقــط فــي مــدارس خــارج البــالد وليــس فــي 
مناطــق األزمــات، إاّل أنــه يمكــن تجربتــه في األردن ليســتهدف 
الالجئيــن الســوريين المؤهليــن لمعادلــة الشــهادة الثانويــة إال 
ــق  ــا بعــد إمــا بســبب افتقارهــم للوثائ ــوا عليه أنهــم لــم يحصل
أو بســبب انقطاعهــم عــن الدراســة ألكثــر مــن ثــالث ســنوات. 
يجــب  كان  إذا  فيمــا  تقييــم  بعدئــٍذ  األثــر  لدراســات  يمكــن 
توســيع النمــوذج علــى المســتوى الوطنــي مــن أجــل ضمــان 

9 يشير التعليم المبني على الكفاءة إلى نموذج يتمثب بانعكاس مستوى الكفاءة 
في مهارات محددة ُمسبقًا أو مجاالت معرفية من خالل تقييمات مختلفة عبر 

فترة المساق األكاديمي بشكل يحدد التقدم من خالل العالمات األعلى بدالً 
من الوقت الذي يمضيه الطالب في الصف. حث يمكن للطالب إتمام المقررات 

الدراسية وفقًا للوتيرة التي تناسبهم )ستيل وآخرون، 2014(

تقديــم تعليــم ذو جــودة عاليــة لكافــة الطــالب، وليــس فقــط 
الطلبــة المحظوظــون أو الحاصليــن علــى العالمــات المرتفعــة. 
يمكــن اســتغالل التكنولوجيــا فــي هــذا النمــوذج علــى وجــه 
التحديــد مــن خــالل اســتخدام أدوات عبــر اإلنترنــت لمراقبــة 
ــع التقــّدم األكاديمــي وإدارة التقييمــات وتوفيــر الوصــول  وتتبُّ
لمــواد يمكــن تعلُّمهــا ضمــن الوتيــرة والمــكان ومســتوى المهارة 

التــي يختارهــا الطالــب.

2. دعــم امتحانــات معادلــة المحتــوى والكفــاءة للتوجيهــي 
تكاليــف  تحّمــل  يســتطيعون  ال  الذيــن  الســوريين  للطلبــة 
فــي  معهــم  يحملــون  الذيــن  للســوريين  بالنســبة  الرســوم. 
األردن شــهادًة ُتثبــت المرحلــة الثانويــة التــي وصلــوا إليهــا، 
كاهلهــم.  علــى  عبئــًا  ُتشــكل  المعادلــة  امتحــان  رســوم  فــإن 
ــذا؛ علــى وزارة التربيــة والتعليــم والجهــات المانحــة التــي  ول
ترغــب فــي دعــم الالجئــن النظــر فــي دعــم الرســوم لالجئيــن 
ــل  ــك فئــات الطــالب االقــل حظــًا الذيــن ال يمكنهــم تحّم وكذل

تلــك الرســوم. 

للعمــر  األقصــى  الحــد  رفــع  جــدوى  فــي  البحــث   .3
ــذي ال يمكــن للطــالب بعــده االلتحــاق فــي نظــام التعليــم  ال
المدرســي الرســمي، إضافــًة إلــى تقييــم المخاطــر المرتبطــة 
باألثــر النفســي علــى مثــل ذلــك القــرار. حيث أّن علــى الطالب 
الـــُملتحق بنظــام التعليــم المدرســي الرســمي أاّل يتجــاوز عمــر 
أقرانــه فــي الصــف بأكثــر مــن ثــالث ســنوات. ولكــن، وبســبب 
الســوريين  مــن  الكثيــر  انقطــع  فــي ســوريا،  الدائــر  الصــراع 
عــن الدراســة لفتــراٍت أكثــر مــن ذلــك. وقــد أظهــرت البحــوث 
ذوي  الطلبــة  علــى  ســلبية  نفســية  آثــار  وجــود  احتماليــة 
األعمــار األكبــر الذيــن إمــا يعيــدون الصفــوف أو يلتحقــون 
مــن جديــد فــي الصفــوف التــي انقطعــوا عنهــا، عــالوًة علــى 
اآلثــار الســلبية علــى األداء األكاديمــي )أنــدرو، 2014(. علــى 
البحــث فــي هــذا الموضــوع أن يقــود إلــى توصيــات حــول 
ُســبل إدخــال األطفــال الســوريين األكبــر عمــرًا فــي صــٍف مــا، 
مــع التأكــد دائمــًا مــن التخفيــف مــن التبعــات الســلبية المترتبــة 

علــى مثــل تلــك الحــاالت.

والمهنــي  الفنــي  والتدريــب  للتعليــم  خيــارات  توفيــر   .4
أمــام الالجئيــن الســوريين مــن أجــل رفــع الفــرص المتاحــة 
فقانــون  األردنــي.  العمــل  ســوق  فــي  بالتوظيــف  أمامهــم 
المهــن  العمــل األردنــي ال يمنــع غيــر األردنييــن مــن دخــول 
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الفنيــة والمهنيــة، وبالتالــي يجــب اســتغالل التعليــم والتدريب 
الفنــي والمهنــي كوســيلة للنمــو المهنــي بيــن الســوريين )وزارة 
العمــل، 2016ب(. اســتنادًا إلــى الميثــاق األردنــي، يجــب علــى 
فــي  النظــر  المانحــة  والمنظمــات  التعليــم  مــزّودي خدمــات 
اســتغالل فــرص العمــل المســتحدثة واالســتثمار فــي تقديــم 
المجــاالت  ضمــن  لالجئيــن  الجــودة  عالــي  وتعليــم  تدريــب 
بالقطاعــات  ترتبــط  التــي  تلــك  وخاصــًة  والمهنيــة،  الفنيــة 
التصديريــة منهــا، مــن أجــل رفــع فرصهــم بموائمــة متطلبــات 

مهــارات العمــل. 

5. إجــراء المزيــد مــن البحــوث حــول البيئــة القانونيــة التــي 
ُتحيــط بدمــج الســوريين فــي ســوق العمــل المحلــي. أظهــرت 
البحــوث أن دمــج الالجئيــن فــي ســوق العمــل المحلــي قــد 
الدولــة  لــدى  المحلــي  اإلجمالــي  الناتــج  نمــّو  فــي  يســاهم 
ولبنــان  األردن  مــن  كل  فــي  النمــّو  معــّدالت  المســتضيفة. 
انخفضــت بيــن عامــي 2011 – 2014، بانخفــاض فــي الناتــج 
نتيجــًة  التوالــي.  علــى  و7,4%   3% بلــغ  المحلــي  اإلجمالــي 
وغريــس،  )إّريجــي  العمــل  فــرص  كذلــك  انخفضــت  لذلــك، 

2016(. ولــذا، فــإن تكلفــة عــدم إبــداء مرونــة لدمــج الســوريين 
فــي ســوق العمــل المحلــي قــد تتخّطــى تكلفــة فتــح المجــال 
أعمــق  فهــم  لوجــود  حاجــة  هنالــك  العمــل.  لســوق  أمامهــم 
يأملــون  الذيــن  الســوريين  تواجــه  التــي  القانونيــة  للعوائــق 
باالنخــراط فــي ســوق العمــل المحلــي، إضافــًة إلــى تحليــل 
العوائــد والتكاليــف للخيــارات الممكنــة حــول دمــج الســوريين 
والتشــريعات   القوانيــن  تقييــم  يجــب  المحلــي.  باالقتصــاد 
المتعلقــة بشــمول لالجئيــن فــي ســوق العمــل، وكذلــك أثرهــا 
علــى معــدالت النمــو االقتصــادي المحلــي واألزمــة اإلنســانية 
التــي تواجــه الالجئيــن الســوريين. يجــب تقديــم توصيــات 
تتعلــق بتعديــل مثــل تلــك التشــريعات بهــدف التخفيــف مــن 
تواجــه  التــي  القاســية  االجتماعيــة واالقتصاديــة  الظــروف 
أمــام  الطريــق  تمهيــد  إلــى  إضافــًة  الســوريين،  الالجئيــن 
تحقيــق معــدالت نمــّو أعلــى مــن الناتــج اإلجمالــي المحلــي 
لصالــح  اإلضافيــة  البشــرية  المــوارد  اســتغالل  خــالل  مــن 
ضمــن  األولويــة  ذات  المجــاالت  فــي  وخاصــًة  االقتصــاد، 

االقتصــاد األردنــي.
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