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اقتصاد العربة يف أوضاع اللجوء ا ُملع َّقدة

أبيجيل هانت وإميا سامن ودينا منصور-إيال وهانرييكا ماكس

تشري األبحاث التي ُأجر َيت مع الالجئات السوريات يف األردن إىل أ َّنه رغم التحديات الكبرية ،ميكن القتصاد
العربة أن يساعد الالجئني عىل االندماج يف املجتمعات املضيفة ومن ثم تعزيز مشاركتهن االقتصادية.
كام الحال يف بقية بلدان العامل ،أخذ اقتصاد العربة ( gigهذا األساس وحده ،ميكن القول َّ
إن االنخراط يف اقتصاد العربة
 )economyالذي تعمد فيه الرشكات إىل تطوير منصات ليس استخداماً أمثل للموارد التنموية واإلنسانية الشحيحة.
متحركة تجمع بني الباحثني عن عمل أو من يعرضون خدماتهم
ومن يشرتي هذه الخدمات يرضب بجذوره برسعة يف األردن .وال يوفر اقتصاد العربة بصيغته الحالية العمل الالئق كام
ُوت ِّكن هذه املنصات الرشكات التجارية من طلب أداء مهام تنص عليه لوائح منظمة العمل الدولية .ولذلك ،قد يكون من
محددة بوقت ومدفوعة األجر من العامل املتاح مع تحميل األنسب الرتكيز أكرث عىل تحسني الوصول إىل سبل كسب الرزق
العامل أو صاحب العمل دفع رسوم أو عمولة للمنصة .يوافق يف القطاعات التي توفر فرص عمل ذات دخل أكرث استقراراً
الباحثون عن عمل عىل تويل هذه املهام ‘القصرية’ دون أي باالقرتان مع تحسني ظروف العمل.
ضامنات ألي عمل مستقبيل وغالباً ما ُيصن َُّف هؤالء عىل
أ َّنهم يعملون لحسابهم أو عىل َّأنهم متعاقدون مستقلون وباإلضافة إىل ذلك ،متثل القيود البنيوية ،العملية منها
املهمشة إىل
لدى رشكات اقتصاد العربة .وميكن تقسيم النموذج التشغييل والسياسية ،حجر عرثة أمام وصول املجتمعات
َّ
ملنصات اقتصاد العربة إىل ‘عمل الجامهري’ و‘العمل تحت اقتصاد العربة .فعىل سبيل املثال ،ما زال االتصال باإلنرتنت
الطلب’ .يشري مصطلح ‘عمل الجامهري’ إىل املهام واألعامل لكثري من الالجئني يف األردن محدوداً أو غري موجود أص ًال.
التي ُتط َلب و ُتن َّف ُذ عرب اإلنرتنت من خالل ‘عامل الجامهري’ وتواجه النِّساء عىل وجه الخصوص قيوداً أخرى يف االتصال
املوجودين يف أي مكان يف العامل .أما مهام العمل تحت الطلب الرقمي إما َّ
ألن ذلك يتطلب يف بعض األحيان إذناً الستخدام
فتُن َّف ُذ عىل املستوى املحيل عىل افرتاض قرب مشرتي الخدمة اإلنرتنت أو بسبب بعض القيود األخرى التي تفرضها عليهن
ومقدمها.
أميتهن يف استخدام التكنولوجيا.
ويف عام  ،2017كشفت دراسة أجريت بتكليف من لجنة
اإلنقاذ الدولية ونفذها معهد التنمية ما وراء البحار قدرة
فرص اقتصادية لالجئات السوريات
اقتصاد العربة عىل توفري ٍ
اللوايت يعشن حالياً يف األردن 1.ومع َّأن هذا القطاع ما زال
يف طور النشوء ،بدأت بالفعل بعض الرشكات العاملية (مثل
أوبر وكريم) وبعض الرشكات املحلية (مثل بيلفورون ومريايت)
نشاطاتها يف األردن .ولفهم اآلثار املرتتبة عىل مامرسة هذا النوع
من العمل رسيع التطور ومدفوع األجر يف أوضاع الالجئني
املعقدة ،درسنا اإلمكانات والتَّحديات الكامنة يف تضمني اقتصاد
2
العربة يف برامج سبل كسب الرزق.

التحديات

ما زال اقتصاد العربة صغري الحجم بال جدال .ففي جميع أنحاء
العامل ،يضم هذا النوع من االقتصاد نسبة متواضعة جداً من
القوى العاملة النشطة ،وتشري أحدث التقديرات إىل َّأن هذه
النسبة ال تتجاوز يف أحسن األحوال  3.%1.5وتشري األبحاث
التي أجريناها يف األردن إىل َّأن عدد الالجئات السوريات الاليئ
يعملن يف اقتصاد العربة ال يتعدى بضع مئات عىل األكرث .وعىل

ورمبا يهتم املزاولون ألنشطة اقتصاد العربة مبعرفة اآلثار
القانونية املرتتبة عىل هذه املامرسة .فالصورة مل تتضح بعد
بشأن ما إذا كان للعامل غري األردنيني العاملني يف أنشطة
اقتصاد العربة الحق يف الحصول عىل تصاريح للعمل .ولذلك،
قد يبدو َّأن توسيع نطاق أنشطة اقتصاد العربة من شأنه أن
يدعم العامل للوصول إىل العمل غري الرسمي ،وتحمل كل من
أصحاب العمل والعامل أنفسهم ملخاطره املحتملة .واألمر أكرث
تعقيداً يف منصات عمل الجامهري بسبب ما تتميز به هذه
املنصات من طابعها العابر للحدود ،إذ ميكن أن يكون العامل
يف بلد ويؤدون مهاماً لعمالء يف بل ٍد آخر من خالل منصات تقع
يف بل ٍد ثالث ما يجعل األمر غري واضح بشأن أي بلد من الثالثة
سيتحمل املسؤولية القضائية فيه.
وأخرياً ،يواجه عامل هذا النوع من االقتصاد بصفة عامة كثرياً
من ظروف العمل الصعبة التي ال تخلو من التحديات مبا يف
ذلك االفتقار إىل الحامية االجتامعية والقدرة عىل التفاوض.
وإذا كان هذا هو الحال عموماً يف هذا النوع من العمل بالنسبة
للجميع فام بالنا بالالجئني عىل وجه الخصوص الذين يواجهون
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تحديات أكرب تتمثل يف ازدياد هواجسهم بشأن تقديم البيانات العاملة .وقد أشار بعض أفراد مجموعات َّ
التكيز إىل َّأن األعامل
الخاصة بهم عرب اإلنرتنت ما قد يعرضهم للخطر.
الرسيعة املبنية عىل اقتصاد العربة ميكن أن يفتح فرص كسب
الرزق أمام النِّساء .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تزيد األعامل
الفرص
تحت الطلب من احتامالت املشاركة يف القطاعات التي تزداد
مع َّأن اقتصاد العربة يفرض تحدياته الخاصة ،فهو يقدم بالفعل مهارة هؤالء النِّساء فيها مثل إعداد الطعام أو الخياطة.
بعض الفرص لربامج سبل كسب الرزق .فاالنخراط املبكر يف
توسع نطاق اقتصاد العربة مينحنا الفرصة لفهم آثاره اإليجابية سبل وضع برامج كسب الرزق
والسلبية (بالنسبة لكل من عامل اقتصاد العربة وسوق العمل القائم عىل اقتصاد العربة
عىل نطاق أوسع) ما يسمح مبعالجة اآلثار السلبية بصورة نعتقد َّأن هناك ما يثبت أهمية بناء برامج سبل كسب الرزق
استباقية كعالج وقايئ ما دام الوقت يسمح بتشكيل هذه يف األردن بحيث تتضمن الفرص املتاحة يف اقتصاد العربة وذلك
إذا ما ُأد ِم َجت مع تدابري حامية قوية وخيارات توظيف أخرى.
التكنولوجيات وآثارها.
وتشتمل الطرق املحتملة لدعم سبل كسب الرزق هذه عىل
ومع َّأن اقتصاد العربة قد يختلف يف بعض النواحي عن أشكال ما ييل:
العمل األخرى الرسمية وغري الرسمية منها املتاحة أمام الالجئني،
يبدو َّأن العاملني يف اقتصاد العربة يفهمون قيمة بعض خصائص املشاركة يف حوار مع الحكومة :نظراً النعدام الوضوح بشأن
تطبيقات املنصات مثل السجل املستقل لعدد ساعات العمل إمكانية تطبيق وإنفاذ الئحة العمل الحالية التي تتعلق باقتصاد
املنجزة الذي يحد من مخاطر رسقة األجور ويسهل الدفع العربة ،عىل املزاولني ألنشطة هذا النوع من االقتصاد التعامل
الفوري عند إمتام العمل 4.كام يسهل اقتصاد العربة عىل الالجئني مع اآلثار القانونية املرتتبة للعمل يف اقتصاد العربة واملخاطر
املشاركة يف عمل الجامهري ألنه غري مرتبط مبوقع معني .وميكن املحتملة الناتجة عن دعم أعامل اقتصاد العربة .وإحدى
أن يوفر ذلك فرصاً اقتصادية جديدة للعامل ذوي املهارات املقاربات التي ميكن أن تجدي نفعاً يف هذا األمر تتمثل يف
واملؤهالت املناسبة رغم أنه يفرض تحديات بشأن الحوكمة إجراء حوار مع الحكومة األردنية لتوضيح نوع املشاركة التي
وبشأن عدم استقرار أنشطة هذا النوع من العمل.
تبدي الحكومة استعداداً للسامح بها .ويف الوقت نفسه ،سيكون
من املفيد املبادرة مبجموعة من األنشطة الدعائية املؤازرة مثل
وميكن أيضاً أن يساهم اقتصاد العربة يف التغلب عىل العوائق الدعوة إىل إجراء حوار اجتامعي بقيادة الحكومة حول الفرص
التي تحد من حركة الالجئات السوريات يف املشاركة يف القوى التي يقدمها اقتصاد العربة وظروفه والسياسات الالزمة لتعزيز
الدمج اإللــكــروين والسامح
بحرية التنظيم.

ويسرتن يونيون

الجئات سوريات ومواطنات أردنيات يشاركن يف عمل الحشود الذي تستقطبه ويسرتن يونيون.

دعــم مــشــاركــة الــاجــئــن يف
االنتقال إىل أنشطة اقتصاد
العربة :ينبغي للمزاولني
رصد بيئة السياسات املتعلقة
مبشاركة الالجئني يف اقتصاد
العربة ،إذ ينبغي لهم توفري
املعلومات يف الوقت املناسب
وباستمرار لالجئني الباحثني
عن عمل يف اقتصاد العربة أو
ممن يشاركون يف هذا العمل
حالياً باإلضافة إىل توضيح
الفرص واملخاطر املرتبطة بها
وتقديم الدعم الخاص مثل
تدريب محو األمية الرقمية
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واملشورة القانونية .وبالنظر إىل التحديات التي تفرضها أنشطة
اقتصاد العربة ،ينبغي أن يتضمن هذا الدعم بناء مهارات قابلة
للنقل تساعد يف متكني الالجئني يف البحث عن فرص اقتصادية
بديلة إذا رغبوا يف ذلك.
تشجيع مشاركة الرشكات املسؤولة :رمبا ميلك املزاولون القدرة
عىل تشجيع الرشكات إليالء اهتامم جاد ملخاوف العامل مبا
يف ذلك مخاوفهم بشأن الخصوصية .وباإلضافة إىل ذلك ،رمبا
يرشع املزاولون يف إجراء اتصاالت مع رشكات عمل الجامهري
التي تعمل ضمن إطار منوذج أخالقي وأكرث شمولية من أجل
معرفة مدى اهتاممهم بالعمل مع املجتمعات املستضعفة مثل
الالجئات السوريات .وتتمثل النقطة الجوهرية هنا يف ضامن
مراعاة هذه الرشكات للحاجات الخاصة لهذه الفئات (عىل
سبيل املثال التدريب النشط عىل يف محو األمية الرقمية) وأن
يكون العمل املعروض الئقاً ومرغوباً به.
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وأخيراً ،نـويص بـأن يدعـم املزاولـون جمـع األدلـة حـول
خبرات عمال اقتصـاد العربـة مـن أجـل إعـداد برامـج
مسـتنرية (لدعـم متكين املـرأة اقتصاديـاً) ومـن أجـل
تأييدهـم ومنارصتهـم (لرفـع الوعـي بشـأن خبرات
العمال وحاجاتهـم) .وميكـن أن تسـاهم هـذه الخطوات
مجتمعـة يف زيـادة قـدرة العمال الفردية على االنخراط
يف اقتصـاد العربـة بـل ميكنهـا أيضـاً أن تحسـن مـن
ظـروف العمـل نفسـه إىل درجـة كبيرة.
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